
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองปาน 
เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการและการจัดแบงสวนราชการภายในของเทศบาลตําบลเมืองปาน พ.ศ.2564 

..................................................................... 
  

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑5 และมาตรา ๒๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัตริะเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564   
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาํปาง 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาเห็นชอบการกําหนดโครงสรางสวน
ราชการและการจัดแบงสวนราชการภายในของเทศบาลตําบลเมืองปาน   
   เพื่อใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑดังกลาว จึงประกาศกําหนดโครงสรางสวนราชการและการ
จัดแบงสวนราชการภายในของเทศบาลตาํบลเมืองปาน ดังน้ี  
 ขอ 1 สวนราชการของเทศบาลตําบลเมืองปาน ประกอบดวย 
   (1)  สํานักปลัดเทศบาล 
   (2)  กองคลัง 
   (3)  กองชาง 
   (4)  หนวยตรวจสอบภายใน  
 ขอ 2 อํานาจหนาที่และการแบงสวนราชการภายใน 

(1) สํานักปลัดเทศบาล  
มีหนาที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของหนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม  งานสังคม
สงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการ
ขนสง  งานสงเสริมการทองเที่ยว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งาน
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย งานเทศกิจ งาน
รักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งาน
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานส่ิงแวดลอมและราชการที่มิไดกําหนดใหเปน



หนาที่ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในเทศบาลเปนการเฉพาะ รวมทั้งกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการขอมูล สถิติ 
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
แบงงานภายในออกเปน 6 งาน ดังน้ี 

1.  งานบริหารงานทั่วไป  
- งานธุรการ บันทึกขอมูลสารสนเทศ 
- งานการเจาหนาที่  
- งานกฎหมาย และ นิติกรรม 
- งานเลือกตั้ง 
- งานรองเรียน รองทุกข 
- งานกิจการสภา 

 
2. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- งานวิชาการและแผนงาน 
- งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
- งานติดตามและประเมินผลงานโครงการ 
- งานงบประมาณ 

3. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- งานปองกันและระงับโรค 
- งานสุขาภิบาลอาหาร 
- งานตลาดสด 
- งานโรงฆาสัตว 
- งานกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานยาเสพติด 
- งาน สปสช. 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานรักษาความสงบ 
- งานจราจร 
- งานอาสาสมัครพิทักษปาและการดูแลรักษาปา 

5. งานสวสัดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมอาชีพ 
- งานเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 



- งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

6. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานบริหารสถานศกึษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
- งานสงเสริมการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
- งานสงเสริม ดานศาสนา และวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

(2) กองคลัง  
มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงินการจัดเก็บภาษี 
ค าธรรมเ นียม และการพัฒนารายได  งานสรุปผล สถิติการจัด เ ก็บภาษี 
คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งาน
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงิน
อ่ืน ๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับ
สถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและ
รายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจําป งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย
พัสดุ ครุภณัฑ และทรพัยสินตาง ๆ                 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุก
ประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน  
การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอ่ืน ๆ ที่เ ก่ียวของและที่ไดรับ
มอบหมาย 
แบงงานราชการภายใน ออกเปน 4 งาน ดงัน้ี 

1. งานบริหารงานคลัง 
- งานระเบียนการคลัง 
- งานสถิติการคลัง 
- งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและตรวจสอบฎกีาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
- งานการเงนิและบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
- งานการเงนิและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 



2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสิน 
- งานพัสด ุ

    4.   งานธุรการ 
     -    งานสารบัญ 
     -    งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ 
 

(3) กองชาง  
มีหนาที่ความรับผิดขอเกี่ยวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคางานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งาน
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน 
อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้ งซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งาน
จัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงประจําป  งานควบคุมการกอสราง
และซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งาน
จัดทําทะเบียนประวัติการใชเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ       งานเกี่ยวกับการประปา งานเก่ียวกับการชาง
สุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย งานชวยเหลือ
สนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการ
จัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ  อะไหล นํ้ามันเช้ือเพลิง งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิขาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอื่น ๆ ที่
เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
แบงงานราชการภายใน ออกเปน 3 งาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 



1. งานแบบแผนและการกอสราง 
- งานวิศวกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานสถาปตยกรรม 
- งานวิศวกรรมจราจร 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานกิจการนํ้ามันเชื้อเพลง 
- งานโรงงาน 

2. งานโยธา 
- งานสาธารณปูโภค 
- งานสวนสารธารณะ 
- งานถนน 
- งานทางหลวงทองถ่ิน 
- งานไฟฟา ประปา 

    3.  งานธุรการ 
     -    งานสารบัญ 
     -    งานบันทึกขอมูลสารสนเทศ  

 
(4) หนวยตรวจสอบภายใน 
มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ
ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ 
จายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสินงานตรวจสอบการทํา
ประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่
กําหนดอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล 
สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและ
ผูเก่ียวของ งานอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  
    ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 
 
        (นายประสิทธิ์  จําเดิม) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลเมือปาน  


