
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว 

เรื่อง โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองขาว 
............................................................ 

อาศัยอำนาจตามขอ ๒๕๘ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของไดกำหนดอำนาจหนาท่ีใหแกเทศบาลตำบลหนองขาว และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี (ก.ท.จ.) ไดมีมติเห็นชอบการแบงสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองขาว ในแผนอัตรากำลัง ๓ ป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลตำบลหนองขาว ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือ
วันท่ี 23 กันยายน 2563 แจงตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี กจ 0023.2/ว17564 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 
2563 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไวใหเปนหนาท่ีของ 
เทศบาลตำบลหนองขาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศปรับปรุงการกำหนดโครงสราง 
สวนราชการของเทศบาลตำบลหนองขาว ดังนี้ 

ปลัดเทศบาล 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ทำหนาท่ีท่ีตองใชความรู  ความสามารถในดานการบริหารและดานกฎหมาย พิจารณา ศึกษา 

วิเคราะห ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผูบริหารเทศบาล ควบคุมการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซ่ึงเปนอำนาจหนาท่ีของเทศบาล เชน งานบริหารบุคคล งาน
ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษา
ความสงบเรียบรอย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัด
ประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานติดตอกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ งานขอมูลสถิติ เปน
ตน  รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เชน เปนพนักงาน
เจาหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว-ประชาชน เปนนายทะเบียนทองถ่ินตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เปน
พนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษี  โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนตน ตลอดจนใหคำแนะนำ
ปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกำหนดนโยบายและหนวยงานของสวน
ราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาว
ขางตนแลว ยังทำหนาท่ีกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจาหนาท่ีและงบประมาณ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให
คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดวย 

2/งานตรวจสอบ... 



 ๒ 

 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชี  ตรวจสอบ

ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมท้ังการ ควบคุม
เอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐานการทำสัญญา  การจัดซ้ือพัสดุ การ
เบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะใหประหยัด     
และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณ  และการกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจาย   ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย
และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
 ๑.  สำนักปลัดเทศบาล  

๑.๑  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑)  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได

กำหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

๒) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงมีลักษณะ
เพ่ือประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและ
โครงการตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความ
ม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจเปนนโยบายของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือ
ระดับจังหวัดแลวแตกรณีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๓) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง การบรรจุ และแตงตั้ง การโอน ยาย เลื่อนระดับ การสรรหา คัดเลือก 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนอัตรากำลัง การใหคำปรึกษา
แนะนำเก่ียวกับงานบุคคล และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดมอบหมาย 

๔) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  
ท้ังในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย  
งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดมอบหมาย 

๕) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมประเพณีทองถ่ินและงานสาธารณะ การใหคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบ
เก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม 

๑.๒  แบงสวนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี ้
-  งานธุรการ 
-  งานการศึกษา 
-  งานสวัสดิการและสังคม 
 

3/1.2.1 ฝาย... 



 ๓ 

 
๑.๒.๑  ฝายอำนวยการ 

-  งานวิชาการและแผนงาน 
-  งานการเจาหนาท่ี 
-  งานทะเบียนราษฎร 
-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.  กองคลัง 
๒.๑  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนำสงเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  
เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำป  
งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

๒)  มีหนาท่ีรับความผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการผลิตและการจำหนายน้ำประปา 
การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณรายได รายจาย การบัญชี พัสดุ การวางแผน
ปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓)  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการเรงรัดจัดเก็บ ตรวจสอบ รับผิดชอบ  
ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบำรุงทองท่ี และคาธรรมเนียมตางๆ รวมท้ังรายไดทุกประเภท  

๒.๒  แบงสวนราชการภายในกองคลัง ดังนี้ 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัสดุและทรัพยสิน 

๒.๒.1  ฝายพัฒนารายได 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-  งานการประปา 

๓.  กองชาง 
๓.๑  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)  หนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุง การควบคุม
การกอสรางและซอมบำรุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

๒)  มีหนาท่ีรับความผิดชอบเก่ียวกับการสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและ
อนามัย ปองกันโรคติดตอ สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ชีวอนามัย กำจัดและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย บำบัด
น้ำเสียในชุมชน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

4/3.2 แบงสวน... 



 ๔ 

 
๓.๒  แบงสวนราชการภายในกองชาง ดังนี้ 

-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓.๒.๑  ฝายแบบแผนและกอสราง 

-  งานสาธารณูปโภค 
-  งานวิศวกรรม 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

(นายทรงพล  เอกจิตต) 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
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