ประกาศเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ ประเภทสามัญ
............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนัก งานเทศบาลจัง หวัด ปราจีน บุรี ในการประชุม ครั้ง ที่ 9/๒๕63 เมื่อ วัน ที่ 23 กัน ยายน ๒๕63
จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง ของเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ เป็นเทศบาล
ประเภทสามั ญ ตามโครงสร้ า งแผนอั ต รากาลั ง ๓ ปี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6
โดยกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิ ดชอบของส่วนราชการ ดังนี้
เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ มี ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) เลขที่
ตาแหน่ง 30-2-00-1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการ เกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
เรื่องที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่สานักงานเทศบาล เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็น
ปัญ หาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
1. โครงสร้างส่วนราชการ มีจานวน 6 ส่วนราชการ ดังนี้
1.1 สานักปลัดเทศบาล (01)
1.2 กองคลัง (04)
1.3 กองช่าง (05)
1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
1.5 กองการศึกษา (08)
1.6 กองการประปา (09)
2. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.1 สานักปลัดเทศบาล (01)
มีหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-012101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล งานราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานัก
ปลัดเทศบาล ออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้
/2.1.2 ฝ่ายอานวยการ ...

-22.1.2 ฝ่ายอานวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ ตาแหน่ ง 30-2-01-2101-002 เป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า สานั ก ปลั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) งานทะเบียนราษฎร
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานนิติการ
7) งานกิจการสภาเทศบาล
8) งานพัฒนาชุมชน
๒.2 กองคลัง (04)
มีผู้อานวยการกองคลัง (นัก บริห ารงานการคลัง ระดับ ต้น ) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-04-2102-001 เป็น ผู้บัง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้า งในสั ง กั ด โดยมีห น้ า ที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม กากับ ดูแล งานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ
งานเกี่ย วกับ การจัด ทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัด สรรเงิน ต่า ง ๆ การจัด ทาบัญ ชีทุก ประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน/ประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
กองคลัง ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้
2.2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-04-2102-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองคลังในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน
4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.3 กองช่าง (05)
มีผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-205-2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ย วกับ การสารวจ ออกแบบ การจัด ทาข้อ มูล ทางด้า นวิศ วกรรม การจัด เก็บ และทดสอบคุณ ภาพวัส ดุ
งานออกแบบและเขีย นแบบ การตรวจสอบการก่อ สร้า ง งานการควบคุม อาคารตามระเบีย บกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง ส่ ว นราชการภายในกองช่าง
ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน ดังนี้
2.3.1 ฝ่ า ยแบบแผนและก่ อ สร้ า ง มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยแบบแผนและก่ อ สร้า ง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-05-2103-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองช่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
/1) งานธุรการ …

-31) งานธุรการ
2) งานวิศวกรรม
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
5) งานสวนสาธารณะ
2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
มีผู้อานวยการกองสาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อ ม (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-06-2104-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้ า ง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม กากับ ดูแล งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณสุข โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อม ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน ดังนี้
2.4.1 ฝ่า ยบริห ารงานสาธารณสุข มีหัว หน้า ฝ่า ยบริห ารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) ) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-06-2104-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่รับ ความผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานส่งเสริมสุขภาพ
3) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5) งานสัตวแพทย์
2.5 กองการศึกษา (08)
มีผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ย วกับ การควบคุม กากับ ดูแ ล การบริห ารการศึก ษาก าหนดจุด มุ่ง หมาย แผนงานโครงการในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา การพิจารณาจัดวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณการติดต่อประสานงาน
วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุมการตรวจสอบให้คาแนะนาและติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงาน ดาเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการต่าง ๆ จากเทศบาล จังหวัด กรม
และกระทรวง มาวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน ควบคุมดูแล งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในกอง
การศึกษา ออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน ดังนี้
2.5.๑ ฝ่ายบริหารงานศึกษา ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงาน
ศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-08-2107-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองการศึกษาในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานบริหารการศึกษา
3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
/2.6. กองการประปา ...

-42.6 กองการประปา (09)
มีผู้อานวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-09-2106-001 เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีห น้าที่ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของกองการประปา การควบคุมการผลิตและการจาหน่าย
น้าประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองการประปา ดังนี้
2.6.1 ฝ่ายบริหารงานประปา ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา (นักบริหาร
งานประปา ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-09-2106-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองการประปาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานผลิตและบริการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63

เรียน

ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์

ด้ ว ย ก.ท.จ.ปราจี น บุ รี แจ้ ง ว่ า ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ร่ า งแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี

