ประกาศเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ ประเภทสามัญ
............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕59 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวัน ที่ 22 กัน ยายน ๒๕60 จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตาแหน่งของเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ เป็นเทศบาลประเภทสามัญ ตามโครงสร้างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) โดยกาหนดอานาจหน้าที่ความรับ ผิดชอบของส่วนราชการ
ดังนี้
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-00-1101-001
เป็ นผู้ บังคับ บัญ ชาพนั กงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่
นายกเทศมนตรีสั่งการ เกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจ
หน้ าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับ บัญ ชา เรื่องในหน้าที่
สานักงานเทศบาล เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่น
ใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๑. สานักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล งานราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรื อส่ ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ งก ากับ และเร่งรัดการปฏิ บั ติราชการของส่ ว นราชการใน
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยกาหนดส่วนราชการ
ภายในสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
๑.1 ฝ่ายอานวยการ ให้มีหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่
ตาแหน่ง 30-2-01-2101-002 เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสานักปลัด ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) งานทะเบียนราษฎร
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานนิติการ
7) งานพัฒนาชุมชน
/2. กองคลัง ...

-2๒. กองคลัง ให้มีผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-04-2102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล งานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 30-2-04-2102-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองคลังในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน
4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
๓. กองช่าง มีผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-052103-001 เป็น ผู้บั งคับบั ญชาพนั กงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ให้มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-05-2103-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองช่างในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานวิศวกรรม
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
5) งานสวนสาธารณะ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ม
(นักบริห ารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น ) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-06-2104-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม กากับ ดูแล งานธุรการ งานส่งเสริม
สุขภาพ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่นๆ
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อม ดังนี้
4.๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหาร
งานสาธารณสุข ระดับต้น) ) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-06-2104-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่รับความผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานส่งเสริมสุขภาพ
/3) งานสุขาภิบาล ...

-33) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5) งานสัตวแพทย์
๕. กองการศึกษา ให้มีผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง
30-2-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุม กากับ ดูแล การบริหารการศึกษากาหนดจุดมุ่งหมาย แผนงานโครงการในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา การพิจารณาจัดวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณการติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน
วินิ จ ฉัย สั่ งการควบคุมการตรวจสอบให้คาแนะนาและติด ตามประเมิน ผล และแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ ในการ
ดาเนินงาน ดาเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการต่างๆ จากเทศบาล จังหวัด กรม และกระทรวง มาวางแผน
ปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน ควบคุมดูแลส่งเสริมการศึกษาของเทศบาล งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองการศึกษา ดังนี้
5.๑ ฝ่ายบริหารงานศึกษา ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 30-2-08-2107-002 เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการกองการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
1) งานธุรการ
2) งานบริหารการศึกษา
3) งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
๖. กองการประปา ให้มีผู้อานวยการกองการประปา (นักบริห ารงานประปา ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 30-2-09-2106-001 เป็น ผู้บัง คับ บัญ ชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีห น้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของกองการประปา การควบคุมการผลิต และ
การจาหน่ายน้าประปา รวมทั้งการปฏิบัติห น้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง โดยกาหนดส่วนราชการภายในกองการ
ประปา ดังนี้
6.๑ ฝ่ายบริหารงานประปา ให้ มีหั วหน้าฝ่ายบริหารงานประปา (นักบริห ารงานประปา
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 30-2-09-2106-002
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานผลิตและบริการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายอัครเดช อารี)
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์

