
 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

เร่ือง  กําหนดโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

ของเทศบาลตําบลสนัทรายหลวง 

---------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564  และประกาศเรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดเชียงใหม  ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  ไดมีมติ

เห็นชอบใหกําหนดกําหนดโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการของเทศบาลตําบล

สันทรายหลวงแลว จึงประกาศกําหนดโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไวดังนี้ 

  1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศเทศบาลตําบลสันทรายหลวง เรื่อง กําหนด

โครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

  2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสันทรายหลวง

ประกาศใชเปนตนไป 

  3. เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง มสีวนราชการดงันี ้

   3.1 สํานักปลัด  

   3.2 กองคลัง 

   3.3 กองชาง 

   3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   3.5 กองสวัสดิการสังคม 

   3.6 หนวยตรวจสอบภายใน 

  4. ใหสวนราชการ ขอ 3.1 – 3.5 มีฐานะเทียบเทากอง และสวนราชการ ขอ 3.6 มี

ฐานะต่ํากวากอง ขึ้นตรงตอปลัดเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
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  โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ไวดังนี้ 

  1. สํานักปลัดเทศบาล 

  มีหนาท่ีความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานธุรการกลาง งานสารบรรณ การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น การจัดทํารางเทศบัญญัติ  งานกิจการสภา การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล  

คณะผูบริหาร งานทะเบียนราษฎร งานการศึกษา งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การทําฎีกา

เบิกจาย งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ

ผูบริหาร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใหคําปรึกษาหนาที่และความรับผิดชอบ การปกครอง

บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด และราชการ

ที่มไิดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  

ดังนี้ 

   1.1 ฝายอํานวยการ 

    1.1.1 งานธุรการ 

    1.1.2 งานการเจาหนาท่ี 

    1.1.3 งานทะเบียนราษฎร 

    1.1.4 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 

    1.1.5 งานประชาสัมพันธ 

    1.1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.1.7 งานกิจการสภา 

    1.1.8 งานนิติการ 

    1.1.9 งานการศึกษา 

  2. กองคลัง 

  มีหนาท่ีความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  

เงินบําเหน็จ บํานาญ ทะเบียนเงินคุมรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํา 

งบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้ 

   2.1 ฝายบริหารงานคลัง 

    2.1.1 งานธุรการ 

    2.1.2 งานการเงินและบัญช ี

    2.1.3 งานพัสดุและทรัพยสิน 
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   2.2 ฝายพัฒนารายได 

    2.2.1 งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน 

    2.2.2 งานพัฒนารายได 

  3. กองชาง 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  

การกอสราง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

งานประสานกิจการไฟฟาสาธารณะ ประปา งานรางระบายน้ํา และงานชลประทาน งานแผนการ

ปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ รวมถึง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้ 

   3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

    3.1.1 งานสาธารณูปโภค 

    3.1.2 งานวิศวกรรม 

    3.1.3 งานธุรการ 

    3.1.4 งานสถาปตยกรรม 

    3.1.5 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

    3.1.6 งานสวนสาธารณะ 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย  

งานปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการดาน

สาธารณสุข งานสัตวแพทย ศูนยบริหารงานสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข รวมถึงงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้ 

   4.1 งานรักษาความสะอาด 

   4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

   4.3 งานสงเสริมสุขภาพ 

   4.4 งานธุรการ 
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  5. กองสวัสดิการสังคม 

  มีหนาท่ีความรับผดิชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด และงานสาธารณะ  

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ งานกลุมสตรี งานบริการผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส  

การใหคําปรึกษา แนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้ 

   5.1 ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม 

    5.1.1 งานพัฒนาชุมชน 

    5.1.2 งานสวัสดิการ 

    5.1.3 งานสังคมสงเคราะห 

    5.1.4 งานธุรการ 

  6. หนวยตรวจสอบภายใน 

  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ

ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงิน 

ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ

ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล 

งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ใหเปนไปตามนโยบาย 

วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและ

ประเมนิความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมิน

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ 

ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ รวมถึง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้ 

   6.1 งานตรวจสอบภายใน 

   6.2 งานควบคุมภายใน 

   6.3 งานบริการขอมูล 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  7  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

สุพจน  ลิ้มวณิชยกลุ 

(นายสุพจน  ลิ้มวณิชยกุล) 

ปลัดเทศบาลตําบลสนัทรายหลวง ปฏิบัติหนาที ่

นายกเทศมนตรตีําบลสันทรายหลวง 


