.
ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ
เรื่อง ปรับปรุงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พ.ศ. 2564
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
-------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับความในข้อ 253 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริ หาร และการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15
มกราคม 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2564 จึงประกาศปรับปรุงโครงสร้างกำหนดส่วนราชการของเทศบาล และกำหนดอำนาจหน้าที่ตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) จากภารกิจและหน้าที่ที่เทศบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลกระจับ จึงได้กำหนดส่วนราชการใน
สังกัดของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมายว่า
ด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่ กำหนด
อำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล โดยกำหนดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการ
ของเทศบาลออกเป็น 7 ส่วน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ไว้ดังนี้
ก. ส่วนราชการที่เป็นสำนักหรือกอง ประกอบด้วย
(๑) สำนักปลัดเทศบาล
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๕) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(๖) กองการศึกษา
(๗) กองการประปา
ข. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีฐานะต่ำกว่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลกระจับ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก. ส่วนราชการที่เป็นสำนักหรือกอง ประกอบด้วย
๑. สำนั ก ปลั ด เทศบาล มี ห น้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบเกี่ ย วกับ งานราชการทั่ ว ไปของเทศบาล
งานกิ จ การสภาเทศบาล การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจำ และพนั ก งานจ้ า ง
งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานสิ่งแวดล้อมและราชการ
ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองคลั ง มี หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานการจ่ ายเงิ น การรั บ เงิ น การจั ดเก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบั ญชีทุก
ประเภท งานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน เงิ น บำเหน็ จ บำนาญ และเงิ น อื่ น ๆ งานจั ด ทำหรื อ
ช่วยจัดทำงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลั ง งานการจัดสรรเงินต่างๆ
งานทะเบี ย นคุมเงิน รายได้และรายจ่ ายต่างๆ งานควบคุ มการเบิ กจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือ นและ
ประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมู ล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓. กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสำรวจ งานออกแบบและเขี ย นแบบ
งานประมาณราคา งานจั ดทำราคากลาง งานจัดทำข้อ มู ล ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดทำทะเบียนประวัติ
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุม การก่อสร้างและ
ซ่อ มบำรุ ง งานจั ด ทำประวัติ ติด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานเครื่องจั กรกล งานจั ดทำทะเบี ย นประวัติ ก ารใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานช่วยเหลื อสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีห น้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์ และจัดทำ
แผนงานด้ า นสาธารณสุ ข งานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ งานป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั งและควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ
งานสุ ข าภิ บ าลในสถานประกอบการ งานสุ ข าภิ บ าลชุ ม ชน งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งาน
หลักประกันสุขภาพ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุ ข งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัด
การติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม งานส่ งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้า ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ
และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมู ล สถิติ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย และ
แผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒ นาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนใน
การพัฒ นาท้อ งถิ ่น งานประสานการจัด ทำแผนพัฒ นาจัง หวัด งานคณ ะกรรมการพัฒ นาเทศบาล
งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
เทศบาล งานจัดทำเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดต ามและ
ประเมิน ผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัม พัน ธ์ งานบริก ารและเผยแพร่ว ิช าการ งานสถิติข้อ มูล
งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

6. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึ กษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
7. กองการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และตรวจสอบคุ ณภาพน้ำ
สำหรั บ ใช้ ในการผลิ ต น้ ำประปา งานควบคุ ม การผลิ ต น้ ำประปา งานกรองน้ ำ จ่ายสารเคมี งานจำหน่ า ย
น้ำประปา งานบำรุงรักษาแหล่งกับเก็บน้ำ งานล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน งานรักษาความสะอาด ความ
ปลอดภัยของน้ำประปา งานติดตั้งระบบสูบน้ำแรงดันสูงและสูบน้ำแรงดันต่ ำ งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบ
แรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ
และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา งานสำรวจวางแผนแนวท่อน้ำประปา งานประมาณการผู้ใช้น้ำประปา
งานติดตั้งท่อน้ำประปาและซ่อมบำรุงท่อน้ ำประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา งานตรวจสอบและดำเนินการ
ตามกฏหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำประปา งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับกิจการประปา งานควบคุมตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จั ด ทำบั ญ ชี เงิน สดประจำวัน และบั ญ ชี แยกประเภทของกิ จ การประปา งานจั ด ทำประมาณรายรับ รายจ่า ย
ประจำเดือน และประจำปี ของกิจ การประปา งานจัดทำบัญชีผู้ใช้น้ ำประปา งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
น้ ำประปา งานควบคุมติดตามเร่งรัดการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมค้างชำระ งานออกใบเสร็จค่า ธรรมเนี ยมต่างๆ
เกี่ยวกับกิจการประปา งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกิจการประปา งานวางแผนการ
จัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุป สรรคในการจัดเก็บรายได้ของกิจการประปา ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข. หน่ วยตรวจสอบภายใน มี หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี งานการตรวจสอบความถู กต้ องและเชื่ อถื อได้ ของเอกสารการเงิน การบั ญชี เอกสารการรับการจ่ ายเงิน
ทุ กประเภท ตรวจสอบการ เก็ บรั กษาหลั กฐานการเงิ น การบั ญ ชี งานตรวจสอบการสรรหาพั สดุ และทรั พย์ สิ น
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและ
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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