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ประกาศเทศบาลต าบลพงัโคน 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 

เทศบาลต าบลพังโคน  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
      

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน )  ข้อ  17 (5)  ข้อ  251 ข้อ  252  ข้อ  253  ของ  254  ข้อ  256  ข้อ  
257  และข้อ  258  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  หนังสือส านักงาน  
ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  080901/ว 154  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2545  และ
หนังสือส านักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว55  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2557  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ  2561– 2563)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  ในการประชุมครั้งที่  
9/2560  เมื่อวันที่  26  กนัยายน  2560  เทศบาลต าบลพังโคน  จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและ
แบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลพังโคน  ดังนี้ 
  ๑) ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลและแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขาและงาน
ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท.และ ก.ท.จ. 
ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
   - งานบริหารทั่วไป   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กิจการของเทศบาลที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน  หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันปิยมหาราช วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันฉัตรมงคล วันพืชมงคลและงานสภาเทศบาลการประชุมสภาเทศบาล 
การประชุมคณะเทศมนตรี งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
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งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานขออนุมัติปรับปรุง
ต าแหน่งและอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ
การขอรับทุนการศึกษางานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และ
ให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งาน
จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง งาน
วิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดท าและ
เรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี งานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานใน
เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการ
วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานจัดท างบประมาณ มีหน้าที่เก่ียวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งาน
ศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของ
เทศบาล จังหวัด และรัฐบาลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
   - งานทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่เก่ียวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
เปลี่ยนแปลงยกเลิก คัดส าเนาใบแทน และตรวจค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ งานจัดท ารายการจดทะเบียน
พาณิชย์ให้ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการโอน และรับโอนทะเบียนพาณิชย์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานจัดท าสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจ าปี งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานทะเบียนพาณิชย์ 
4 ไตรมาส งานจัดท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ งานสรุปรายได้ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และสรุปจ านวนผู้ประกอบการที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดท าเบิก - จ่าย แบบฟอร์มต่างๆ 
ของงานทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์เข้าต้นฉบับ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เก่ียวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   - งานนิติการ มีหน้าที่ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
ท านิติกรรม พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงาน
เทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การด าเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและ
การปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การด าเนินคดี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกใน
การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อม 
และด าเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานที่เก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ส่วนราชการงานหน้าที่ภายในกองคลัง ดังนี้ 
  2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาลคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานรักษา
ความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้อง
ทุกข์ และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ 
งานการลาพักผ่อนประจ าปี และการอ่ืนๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้
และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับงานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท 
งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการ
จ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งาน
จัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อม
และบ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการ
จ าหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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     - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดท า
ประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5 ) งานรับและตรวจการประเมินและ
ก าหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อ่ืน งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงิน
ผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน งานด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน งานเก็บรักษา และเบิกจ่าย
แบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงาน
บริการข้อมูล งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท า
ข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการ หน้าที่ภายในกองช่าง ดังนี้ 
  3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและ ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขา
และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ 
ก.ท.จ. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกีย่วกับออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม งาน
วางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบ
รายการรายละเอียดเพ่ือค านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
ทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรม งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    
    - งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวม การจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
งานพัฒนาและชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์ งาน
ส ารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า งานตรวจสอบโครงการผังเมือง 
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งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งาน
วิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย   
      -  งานสถาปัตยกรรม  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานออกแบบ  เขียนแบบ  ทางด้าน
สถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์  งานวางโครงการ  จัดท าผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  
งานให้ค าปรึกษา  แนะน าด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก
สร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  งานส ารวจข้อมูล
เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรม  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑณศิลป์  งานประมาณราคา
ก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์ 
  3.2  ฝ่ายการโยธา  มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) เป็น
หัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้     
   - งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน 
ทางเท้าเขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งาน
ประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสะถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น 
สวนสาธารณะสวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล 
บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดท า ดูแลเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่ง
สถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เก่ียวกับการดูแลซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสถานที่ราชการ จัดเตรียมสถานที่ ดูแลรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งส่วนราชการ งาน หน้าที่ภายในกองสาธารณสุข ดังนี้ 
   4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา 
จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งาน
เลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการ
ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย  
    - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงและแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล และโภชนาการ งานควบคุมการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวะอนามัย งานฌาปนกิจ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
   -  งานวางแผนและสาธารณสุข  มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความ
สะอาด   งานกวาดล้างท าความสะอาด   งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   งานเผยแพร่
และฝึกอบรม  งานเผยแพร่กิจกรรมทางด้านวิชาการสาธารณสุข  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  งานพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข  งานประเมินผล   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานป้องกันและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค   งานควบคุมแมลงพาหะน าโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันติดยาและสารเสพ
ติด 
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ    มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  
งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต 
      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคงานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและ
สารเสพติด และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   - งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งาน
ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่า งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุ
ร าคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 
 5. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส
ทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ งาน หน้าที่
ภายในกองการศึกษา ดังนี้ 
  5.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขา
และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ 
ก.ท.จ. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับงานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท 
งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการ
จ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งาน
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จัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อม
และบ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการ
จ าหน่ายพัสดุ งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เก่ียวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น
กีฬาทั้งประเภทสากลและพ้ืนบ้าน จัดให้มีลานกีฬา จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา จัดตั้งชมรมกีฬา และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เก่ียวกับ การกิจกรรมงานวันเด็ก งาน
ดูแลและสงเคราะห์เด็กท่ีด้อยโอกาส งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่วางแผนและจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
ส่งเสริมและให้มีศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
   - งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและ
ชุมชนแออัด การส่งเสริมดูแลการจัดตั้งกลุ่มของประชาคม ชุมชน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
   - งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่การจัดท าแผนพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในระดับเทศบาล งานประสานหน่วยงาน ชุมชนและเอกชน เพื่อการช่วยเหลือและส่ง
ต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม งานส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในระดับเทศบาล งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงนโยบาย
รัฐบาล งานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความ
เดือดร้อน งานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ งานสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน งานกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส งานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ยื่น
ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และจัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ การรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลเพ่ือการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจนในชุมชนเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน และติดตามประเมินผลผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือ งานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ และประเมินเพ่ือหาวิธีการให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
   - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เก่ียวกับการฝึกและส่งเสริมทักษะอาชีพ
สาขา ต่างๆ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
   - งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรม
ราชินีนาถ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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 6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย 
เอกสารการรับเงินทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
   - งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุก
ประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งาน
ตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน พ.ศ.2560 
 
 
 
    
 
 
 
 

(นายประสาน  เสริมสกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลพังโคน 


