
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เรื่อง  ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
----------------------------------- 

  โดยการที่สมควรปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบันคณะกรรม
กาพนักงานเทศบาล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดของเทศบาล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไข
ให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ                  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งท่ี 13/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  ได้ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารง านบุคคล         
ในเทศบาล พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2564               
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร ในการประชุมครั้งที ่ ๓/2564  เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  2564  ก าหนดให้เทศบาลต าบลนาใน
ขนาดกลาง เป็นเทศบาลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  เป็นไปตามเงื่อนไขของเทศบาลประเภทสามัญ  เทศบาลต าบล นาใน จึง
ประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาใน ดังนี้ 

 (๑) ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
หนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์              
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประขาสัมพันธ์งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน  งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมขาติ  งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส านักปลัดเทศบาล (รหัสหน่วยงาน 01)  จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
     1.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
     1.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
     1.๓  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     1.๔  งานงบประมาณ 
     1.๕  งานนิติการและการพาณิชย์ 
     1.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.๗  งานสวัสดิการสังคม 
     1.๘  งานบริการสาธารณสุข 
   ๑.๙  งานกิจการสภา 
  
(๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ธรรม

เนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท า
หรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงิน
ต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  และประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย   

กองคลัง  (รหัสหน่วยงาน 04)  จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
   2.1  งานบริหารงานทั่วไป 
   2.2  งานการเงินและบัญชี 
   2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   2.4  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   2.5  งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
 

  (๓)  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ  และเขียนแบบ 
งานประมาณราคา  งานจัดท าราคากลาง  งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อม 
บ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติ
งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  
งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ         
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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กองช่าง  (รหัสหน่วยงาน  05)  จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
   3.1  งานบริหารงานทั่วไป 
   3.2  งานสาธารณูปโภค 
   3.3  งานวิศวกรรมโยธา 
    
  (4)  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา 
ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษา
นอกโรงเรียน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

กองการศึกษา  (รหัสหน่วยงาน  08)  จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
 ๔.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
 ๔.๒ งานบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
 ๔.๔ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

  (๕) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ          
ให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน   
งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  (รหัสหน่วยงาน  ๑๒)  จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
 ๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป 

   ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 
 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
       
      

    (นายไกรทอง  ศิริบ ารุง) 
                 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่                         

                       นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 


