ประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
เรื่อง ประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลปราณบุรี
--------------------------------ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของพนักงาน
เทศบาลจากเดิมกาหนดให้เป็นไปตามขนาดเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล ซึ่งกาหนดให้มี ๒ ประเภท คือประเภทสามัญ ประเภทพิเศษ แบ่งเป็น
เทศบาลประเภทสามัญ เทศบาลประเภทสามัญระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ
ระดับสูง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ ก.ท.กาหนด โดยความเห็นชอบ ก.ท.จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ เทศบาลตาบลปราณบุรี เป็นเทศบาลประเภทสามัญ
โดยให้จัดทาโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตาแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เป็นไปตาม
เงื่อนไขของประเภทเทศบาล
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลปราณบุรี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๒ ข้อ ๒๕๒ - ข้อ ๒๕๙ และมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการกาหนด
โครงสร้ างส่ วนราชการของเทศบาลตาบลปราณบุรี ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒๖๐ จึงกาหนดส่ วนราชการของ
เทศบาลตาบลปราณบุรี ออกเป็น ๙ ส่วนราชการ เพื่อรองรับอานาจหน้าที่ตาม ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไ ด้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่ว น
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
๒. กองคลัง
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
เงินบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓. กองช่าง
ให้ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การส ารวจ ออกแบบ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการ

๒
ก่อสร้างและซ่อมบารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม ปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลการควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษาการ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้มหี น้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกีย่ วกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาความสะอาด และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. กองวิชาการและแผนงาน
ให้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ ช าการและแผนงาน งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน งานจั ด ท า
งบประมาณ งานนิติกรรมสัญญา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนิน ตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
และแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. กองการศึกษา
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยมีงานระบบสารสนเทศ งาน
งบประมาณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. กองช่างสุขาภิบาล
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาจัดมูลฝอย งานกาจัดสิ่งปฏิกูลและควบคุมสถานที กาจัดมูล
ฝอยตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งานออกแบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ งาน
รับ น้าเสีย จากอาคาร สถานประกอบการต่างๆในเขตควบคุมการบาบัดน้าเสียเข้าระบบบาบัดน้าเสี ย งานรับ
เรื่องราวคาร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้าเสียหรือน้าทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสารวจทาผังแนวท่ อ
และประมาณการจานวนผู้ขออนุญาต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. กองสวัสดิการสังคม
ให้มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์เยาวชน
การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๙. หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร การเบิกจ่ายเอกสารการรับเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน
และการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
โดยให้การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลปราณบุรี มีผลตั้งแต่วันที่
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ธันยวีร์ ศรีอ่อน
(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศบาลตาบลปราณบุรี

๑

โครงสร้ างการบริหารงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ฝ่ ายสภาเทศบาล
สมาชิกสภา จานวน 12 คน
ประกอบด้ วย
ประธานสภา
1 คน
รองประธานสภา 1 คน
สมาชิกสภา
10 คน
สานักปลัดเทศบาล
- ฝ่ ายอานวยการ

กองคลัง

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

- ฝ่ ายบริหารงานคลัง

- งานธุรการ

- งานธุรการ
- งานการเจ้ าหน้ าที่
- งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและทรัพย์ สิน
- งานสภาเทศบาล
- ฝ่ ายพัฒนารายได้
- ฝ่ ายปกครอง
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
- งานทะเบียนราษฎร
รายได้
- งานรักษาความสงบ - งานแผนทีภ่ าษีและ
เรียบร้ อย
- งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ทรัพย์ สิน

ฝ่ ายบริหาร
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

นายกเทศมนตรี

เลขานายกเทศมนตรี 1 คน

ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี 2 คน

รองปลัดเทศบาล

กองช่ าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองช่ างสุ ขาภิบาล

- งานธุรการ

- ฝ่ ายแบบแผนและก่ อสร้ าง - งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานการเงินและบัญชี

- งานธุรการ

- งานบริหารการศึกษา

- งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน - งานศู นย์ กาจัดขยะมูลฝอย

- งานรักษาความสะอาด

- งานวิศวกรรม

- งานส่ งเสริมการศึกษา

- งานจัดทางบประมาณ

- งานสุ ขาภิบาลและ

- งานสถาปัตยกรรม

สิ่งแวดล้ อม
- งานศู นย์ บริการสาธารณสุ ข
- งานบริการสาธารณสุ ขฯ
- งานป้ องกันและควบคุม

- งานผังเมือง

และวัฒนธรรม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานศึกษานิเทศก์
- งานนิตกิ าร
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถานศึกษาในสังกัด

โรคติดต่ อ
- งานโรงฆ่ าสัตว์

- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ

- งานธุรการ

และสิ่งปฏิกูล
- งานเครื่องจักรกล
และซ่ อมบารุง
- งานควบคุมและตรวจสอบ
การบาบัดนา้ เสีย

- งานจัดสถานทีแ่ ละ

ไฟฟ้าสาธารณะ

กองสวัสดิการสั งคม
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุ มชน
- งานสังคมสงเคราะห์

