
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่นของเทศบาล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * *

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุร ี เรื่อง กำหนดกอง สำนัก 
หรือส่วนราฃการที่เรียกขื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. ๒๕:๖๔ โดยกำหนดให้เทศบาล กำหนดกอง หรือ 
ส่วนราชการที่จำเป็นให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพ ื่อให ้การบริหารงาบบ ุคคลของเทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว เป ็นไปด้วยความ 
เร ียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ในการ 
ประขุมครั้งที่ ๙ / ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๔ จึงประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการ 
ทีเรียกขื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ดังนี้

๑.ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง การกำหนดกอง 
หรือส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่นของเทศบาล

๒.ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลประกาศใช้เป็นต้นไป
๓.ให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว มีกองและส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่น ดังนี้ 

๓.© สำนักปลัดเทศบาล
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการ 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท ี่ปร ึกษานายกเทศมนตรี และเลขาน ุการนายกเทศมนตรี 
งานก ิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบ ุคคลของพน ักงานเทศบาล ล ูกจ ้างประจำและพน ักงาบจ ้าง 
งานแผนงาบและงบประมาณ งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ 
งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตเด ็ก สตรี ผู้ส ูงอายุ และผู้ด ้อยโอกาส 
งาบส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานด้าน 
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ็าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาล 
ขุมซน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานป้องกัน และ 
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเร ียบร้อย งานประซาสัมพันธ์ งานนิติการ งานการเล ือกตั้ง 
งานประขุม งานรัฐพิธี งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมซาติ งานสิ่งแวดล้อม งานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม 
อ ัธยาศ ัย  งาน พ ัฒ น าส ื่อ เทคโนโลย ีและน ว ัตกรรมทางการศ ึกษา งาน การศาส น า งานบำร ุงศ ิลปะ 
จาร ีตประเพ ณ ี ภ ูม ิป ้ญ ญาท ้องถ ิ่น  และวัฒนธรรมอันด ีของท ้องถิ่น งานการก ีฬาและน ันทนาการ 
งานก ิจกรรมเด ็กและเยาวซน งานสวัสด ีภาพและกองท ุนเพ ื่อการศ ึกษา และราซการที่ม ิได ้กำหนด 
ให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราซการใดใบเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราซการใบเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและที่ได้รับมอบหมาย

-๒-/ ๒.กองคลัง...



-๒-
๓.๒. กองคล ัง ม ีห น ้าท ี่ความร ับ ผ ิดชอบ เก ี่ยวก ับ งาน การจ ่ายเง ิน  การรับเง ิน 

การจ ัด เก ็บภาษ ี ค ่าธรรมเน ียม และการพ ัฒนารายได ้ งานสรุปผล สถ ิต ิการจ ัดเก ็บภาษ ี ค ่าธรรมเน ียม 
งาบนำส่งเงิน การเก ็บร ักษาเง ินและเอกสารทางการเง ิน  งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎ ีกาท ุกประเภท 
งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทบ เงินบำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่น  ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินบอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะ 
การเงินการคลัง การจัดสรรเงินต่าง  ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ งานการควบคุมการเบิก 
จ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม 
งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ 
ข้อมูล สถิติ ช ่วยเหล ือให ้คำแนะนำทางริชาการด ้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์ส ิน 
รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓. กองช ่าง ม ีหน้าท ี่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและ 
เขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดทำ 
ทะเบียนประจัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล,งนํ้า งาบติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง และ 
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร 
ตามระเบียบกฎหมาย การตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
ประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวิติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดทำทะเบ ียนประวัต ิการใช้เครื่องจ ักรกลและยานพาหนะ งาบเก ี่ยวก ับการประปา งานแผนการ 
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งาบช่วยเหลือสนับสบุนการ 
บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาบช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำ 
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานซ่อม 
บำรุงและรักษาทาง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล รวมถึงงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓.๔. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจำปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ 
รับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ 
และทรัพย์สินการเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินชองเทศบาล งาบ 
ตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเบีาหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี 
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าใบการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน 
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแนว 
ทางแก้ไช ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

“บ ั^ ? บ ั (นายอุดร เพ็งอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกชาว



นญัโ!เหน็ชอบแผนภูมโิครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ของเทศบาลตำบลหนองหญา้คอกชาว 
มสิ ก.ท.จ.กาญจนบรุ ี คร้ังท่ี ๙/ ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๔๖๔

ปลดัเทศบาล
(นกับริหารงานท้องถ่ิน ระคบักลาง)

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

สำนกัปลัคเทศบาล 
หัวหน้าส์านักปหัค 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระหับ#บ)
๑. งาบบริหารงาบท่ัวไป 
๖. งาบแผนงานและงบประมาณ
*1. งาบนิติการ
๔. งาบปีองนับและบรรIทาสาธารณภัย
ง;. งานการติกษา
๖. งานส่งเสริมรัฒบธรรม
ฟ. งาบสรัสติการสังคม
๘. งาบสังคมสงเคราะห์
๙. งาบส่งเสริมและพัฒนาอา?ห
*๐. งาบการเจ้าหน้าที
๑®. งาบยุทธศาสตร์และแผนงาบ
๑๖. งาบบริหารงาบสาธารณสุข
๑๓. งาบอนามัยและสิงแวตค้อม
๑๔. งาบรักษาความสะอาค

กองคลัง
ผูอ้ำนวยการกองคลงั 

(นกับริหารงานการคลัง ระคับค้น)
๑. งานการเงินและยัญ?
๒. งานจัคเนับและพัฒนารายไค้
๓. งานทะเปียบทรัพย์สินและพัสดุ

กองสา่ง
ผูอ้ำนวยการกองสา่ง 

(นกับริหารงานสา่ง ระคับค้น)
๑. งาบก่อสร้าง
๒. งาบออกแบบและควบดุมอาคาร 
๓. งาบสาธารญปโกศ 
๔. งาบผังเมอง 
๔. งานบริหารงาบท่ัวไป 
๖. งาบการประปา


