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ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ภายในของเทศบาลต าบลพันนา 

******************************** 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับ มาตรา ๒๓ วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศ  ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๙  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการ
ประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐ จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลพันนา  ดังนี้ 

      ๑.  ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในส านักปลัดเทศบาล   รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และปฏิบัติราชการของ
เทศบาล   และแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 
       ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ  มีหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบดังนี้ 

  - งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและ
งานสารสนเทศ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ  งานเลขานุการ  และงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล   
งานสาธารณกุศลของเทศบาล  งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน  งานประชาสัมพันธ์  งานการตรวจสอบแสดง
เอกสารเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิ
มาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานรัฐพิธี  ราชพิธี    งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน  งานแจ้งมติให้  ก.ท. , ก.ท.จ.  ให้กอง  หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ   
งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
                    -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ การบันทึก
การประชุม  งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การ
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานเลขาและงานประชุมประจ าเดือนของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานงานจ้าง  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ   
แสดงรายการเกีย่วกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดท าค าสั่งและประกาศ
ของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
                   -  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  
งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง  งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งานแผนอัตราก าลังพนักงาน 
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เทศบาล  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรมสัมมนา   
การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง   
การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อน
ประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  -  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  
ประมวลแผนเพ่ือเสนอแนะประกอบการก าหนดนโยบาย   จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานเทศบาล  แผนงานอ าเภอ  แผนงานจังหวัด  และ
โครงการระดับชาติ   หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
           -  งานกิจการสภา   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  วัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันปิยมหาราช  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  วันฉัตรมงคล วันพืชมงคลและงานสภาเทศบาลการประชุมสภาเทศบาล   
การประชุมคณะเทศมนตรี งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  - งานนิติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมาย   ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  งานจัดท า
นิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์   งานสอบสวนและเปรียบเทียบการ
กระท าท่ีละเมิดเทศบัญญัติ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
                    - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน  งานตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง  และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ท าความเห็น  สรุป  รายงาน  
เสนอแนะ   รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ    
และสาธารณภัยอ่ืน   เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความ
สะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ   งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย         
         ๒. กองคลัง  ให้มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ   การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ   ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง   
ค่าตอบแทน   เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน   การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ   การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ   การควบคุมการเบิกจ่าย   
การท างบทดลองประจ าปี   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล   งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ
งานอ่ืน ๆ    ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในกองคลัง ดังนี้ 
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            ๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เป็น
หัวหน้ารับผิดชอบดังนี้ 
                   - งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ   งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป   งานสารสนเทศ   
งานดูแลรักษา    จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ   งานเลขานุการ   และงานประสานงานหน่วยงานอื่น   งานประชาสัมพันธ์ของกองคลัง  และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท   งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ   รายงานจัดท าเช็คและจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน   งาน
การจ่ายเงิน   และการตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย   งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   
งานจัดท ารายงานประจ าวัน   ประจ าเดือน   ประจ าปี   และรายงานอื่น ๆ    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
         - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี   งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ   
จัดเก็บทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี   งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน   หรือแบบค าร้องของผู้เสีย
ภาษี    ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ   งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี    งานแจ้ง
ผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี   งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม   และรายได้อ่ืน 
ๆ   งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและท่ีดิน   ภาษีบ ารุงท้องที่   และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน   งานด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการพิจารณา
อุทธรณ์ภาษี  งานเก็บรักษาและการน าส่งเงินประจ าวัน    งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ   งานเก็บ
รักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน   งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย   และ
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และการหารายได้อ่ืน ๆ  ของเทศบาล   งาน
วางแผนการจัดเก็บรายได้   และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้   งานวางแผนและโครงการ
เกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล   งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน   และก าหนดค่ารายปีของ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน   งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร   งาน
จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า   งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน   หรือค าร้องภายในก าหนด   และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ   
ภายในก าหนดของแต่ละปี  งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและ 
รายได้อ่ืนภายในก าหนด   งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น  (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ   งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึด
อายัด    และขายทอดตลาดทรัพย์สิน   งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  งาน
ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม   งาน
ตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน    รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี    งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ   งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน   
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ งานปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม   
งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  การจัดท ารายงานเสนอ งานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล   
งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี  งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
(ผ.ท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗)  งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลง
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ที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี (ผ.ท. ๔ และ ๕) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียน
ทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ งานจัดท ารายงานประจ าเดือน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        - งานทะเบียนพาณิชย์  ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) เปลี่ยนแปลงยกเลิก 
คัดส าเนาใบแทน และตรวจค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  งานจัดท ารายการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ส่วนกลาง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานการโอน และรับโอนทะเบียนพาณิชย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานจัดท าสถิติ
การจดทะเบียนพาณิชย์ประจ าปี  งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานทะเบียนพาณิชย์ ๔ ไตรมาส  งานจัดท าแผ่น
พับการประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์  งานสรุปรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และสรุปจ านวน
ผู้ประกอบการที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดท าเบิก-จ่าย แบบฟอร์มต่างๆ ของงานทะเบียนพาณิชย์ งาน
จัดเก็บข้อมลูการจดทะเบียนพาณิชย์เข้าต้นฉบับ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   

        -งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการซื้อและการจ้าง   งานการซ่อมและ
บ ารุงรักษา   งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ   งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษา
พัสดุ   งานการจ าหน่ายพัสดุ   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          ๓.  กองช่าง  ให้มีผู้อ านวยการกองระดับ  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง  รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในกองช่าง ดังนี้ 
           ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับ
ต้น)  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบดังนี้ 
        - งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป งานสารสนเทศ งานดูแล
รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆงาน
เลขานุการ  และงานประสานงานหน่วยงานอ่ืน  งานประชาสัมพันธ์ของกองช่าง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       -  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน   
ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร   
ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า ฯลฯ งานควบคุมอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ  งานให้ค าแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา   
งานซ่อมบ ารุงรักษา  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
      -  งานจัดสถานที่และบริการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานติดตั้งบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร  สถานที่ต่าง ๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่  อาคารเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า จัด
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดท าดูแลรักษาเรือนเพาะช าและ
ขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่  อาคารเกี่ยวกับ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
      - งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวม  การจัดท าผังเมืองเฉพาะ  งานพัฒนาและ
ชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์  งานส ารวจรวบรวมข้อมูล
ด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า  งานตรวจสอบโครงการผังเมือง  งานให้ค าปรึกษาด้านผัง
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เมือง  งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย   
   
                ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ให้มีผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน   การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   การป้องกันโรคติดต่อ   
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ   เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  และงาน ทันตกรรมสาธารณสุข   และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่งส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
        ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
         - งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป งานสารสนเทศ   งาน
ดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
งานเลขานุการ  และงานประสานงานหน่วยงานอ่ืน งานประชาสัมพันธ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      -  งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย   งาน
ฌาปนกิจ  งานกวาดล้างท าความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         
       - งานส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสุขศึกษา   งาน
อนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ   งาน
สุขภาพจิต  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       - งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหน่วยรักษาความสะอาด  การวางแผนปฏิบัติงาน  สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความ
สะอาด  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการให้บริการทางด้านการรักษาความสะอาด  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๕.  กองการศึกษา  ให้มีผู้อ านวยการกองศึกษาระดับ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)     
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งในการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาประถมวัย   อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาประถมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา   ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   และแบ่ง
ส่วนราชการภายใน  กองการศึกษา ดังนี้ 
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              ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 
เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 

           -  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป งานสารสนเทศ   
งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   
งานเลขานุการ  และงานประสานงานหน่วยงานอื่น งานประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  -  งานพัสดุการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ รายงานจัดท าเช็คและจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน งานการ
จ่ายเงิน  และการตรวจสอบหลักฐานในใบส าคัญคู่จ่าย  งานจัดท าบัญชีและและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   
งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอ่ืน ๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  - งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจความต้องการ และปัญหา
ทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาปฐมวัย  งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย งาน
พัฒนาหลักสูตร  งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้านการนิเทศให้ค าปรึกษา  และน าปัญหาทางวิชาการ   งาน
เขียนเอกสาร   ต ารา   ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน   งานค้นคว้าทดลองและควบคุมมาตรฐานทาง
การศึกษาปฐมวัย  งานประชุม  อบรม  สัมมนา ประสานงาน  และให้บริการทางด้านวิชาการ งานการวัดผล   
ประเมินผลทางการศึกษาประถมวัย  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานด าเนินงาน
ด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
  - งานศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับงานด้านศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  งานกิจการศาสนา  งานประสานงานการด าเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย        
           - งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้าน
กีฬาและนันทนาการ  งานก าหนดแผนและการแข่งขันกีฬา  งานส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของเด็ก    
เยาวชน  และประชาชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  งานจัดฝึกอบรมด้านการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการกีฬาและส่งเสริมความ
เป็นเลิศแก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา  ศูนย์เยาวชน ชมรมและชุมนุมกีฬา   
และส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป งานดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่   
สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬา  การให้บริการและขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬา และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจสถิติเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน,  ชมรม, ชุมนุม
กิจกรรมกลุ่มสนใจของเด็กเยาวชน  งานควบคุมเอกสาร  นิเทศ  ติดตามผลวัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชน
ต่าง ๆ  เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม,  ค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ  งานส ารวจติดตามและพัฒนาเด็กเร่ร่อน  งานพัฒนา
ด้านวิชาการอ่ืน ๆ งานกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  งานติดต่อ
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ประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
     ๖. กองสวัสดิการสังคม   ให้มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น )เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน   การจัดระเบียบชุมชน
หนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม   และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   และแบ่งส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 
       ๖.๑ ฝ่ายสวัสดิการสังคม มีหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 

  -  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ   งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป   งานสารสนเทศ   
งานดูแลรักษา    จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ   งานเลขานุการ   และงานประสานงานหน่วยงานอ่ืน   งานประชาสัมพันธ์ของกองสวัสดิการสังคม 
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์   
งานสวัสดิการสังคม  งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานกิจการสตรีและคนชรา   
งานกิจการเด็กและคนชรา   งานกิจการเยาวชน   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสตรี 
งานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ  ของสตรี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          ๗.  หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   ทะเบียน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน    งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท   งาน
ตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก   งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน   การบัญชี   การจัดเก็บ
รายได้    งานตรวจสอบพัสดุและเก็บรักษา    งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล    งานตรวจสอบการท า
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        ๘.  กองส่งเสริมการเกษตร   ให้มผีู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  (นักบริหารงาน
การเกษตร ระดับต้น)   เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร        
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร   และงานส่งเสริมปศุสัตว์   การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเกษตร   การปศุสัตว์   และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๘.๑ ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการเกษตร            
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
  -  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ   งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป   งานสารสนเทศ   
งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ   งานเลขานุการ   และงานประสานงานหน่วยงานอ่ืน   งานประชาสัมพันธ์ของกองส่งเสริมการเกษตร 
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  -  งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน งานส่งเสริมด้านการเกษตร  การปรับปรุง
วิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหม และยางพารา สาธิตการปลูกพืชและ
ปราบศัตรูพืช ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมแก่เกษตรกร ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
เช่นเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และจัดการ
จัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้
ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการ  งานประสานงานหน่วยงาน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  -  งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ การ
ฝึกอบรมให้ค าแนะน าทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรค การ
เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดโรค การติดตามประเมินผล การให้บริการด้านควบคุมและการป้องกันโรคหรือศัตรูพืช 
การฉีดวัคซีน การคุมก าเนิดสุนัข แมว ให้บริการตรวจรักษาและฉีดวัคซีน โค กระบือ สุกร การควบคุมมลภาวะ
จากฟาร์มปศุสัตว์ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  เดอืนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                          
     (นายสนั่น  ชินมา) 

   นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


