
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 

เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการของเทศบาลต าบลสุเทพ 

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

  ด้วย  เทศบาลต าบลสุเทพ  ได้จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ระยะ  ๓  ปี 

(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

ของเทศบาล ประกอบมตคิณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 

๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

เรียบร้อยแลว้ จงึก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลสุเทพ ดังนี้ 

  ๑. ส านักปลัดเทศบาล 

  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการกลาง งานสารบรรณ การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าร่างเทศบัญญัติ งานประชุมสภาเทศบาล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎร การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ทั้งหมด และราชการทั่วไปของ

เทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ 

รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

  ๑.๑ ฝา่ยอ านวยการ 

   ๑.๑.๑ งานธุรการ 

   ๑.๑.๒ งานการเจา้หนา้ที ่

   ๑.๑.๓ งานกิจการสภา 

  ๑.๒ ฝา่ยวิชาการและแผนงาน 

   ๑.๒.๑ งานแผนงานและงบประมาณ 

   ๑.๒.๒ งานนิติการ 

   ๑.๒.๓ งานประชาสัมพันธ์และสง่เสริมการท่องเที่ยว 

  ๑.๓ ฝา่ยปกครอง 

   ๑.๓.๑ งานทะเบียนราษฎร 

   ๑.๓.๒ งานป้องกันและรักษาความสงบ 

 



 ๒ 

  ๒. กองคลัง 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน

บ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 

การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ

ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ

มอบหมาย แบ่งสว่นราชการภายในดังนี้ 

  ๒.๑ ฝา่ยบริหารงานคลัง  

   ๒.๑.๑ งานการเงนิ 

   ๒.๑.๒ งานบัญชี 

  ๒.๒ ฝา่ยพัฒนารายได้ 

   ๒.๒.๑ งานพัฒนารายได้ 

   ๒.๒.๒ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

  ๒.๓ ฝา่ยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

   ๒.๓.๑ งานแผนที่ภาษี 

   ๒.๓.๒ งานทะเบียนทรัพย์สิน 

   ๒.๓.๓ งานพัสดุ 

  ๒.๔ ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

   ๒.๔.๑ งานธุรการ 

   ๒.๔.๒ งานระเบียบและสถิตกิารคลัง 

  ๓ กองช่าง 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล ทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ

ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการ

ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การ

เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย แบ่งส่วน

ราชการภายใน ดังนี ้

  ๓.๑ ฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง 

   ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม 

   ๓.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม 

   ๓.๑.๓ งานควบคุมการก่อสร้าง 



 ๓ 

 

  ๓.๒ ฝา่ยควบคุมอาคารและผังเมือง 

   ๓.๒.๑ งานควบคุมอาคารและผังเมือง 

  ๓.๓ ฝา่ยการโยธา 

   ๓.๓.๑ งานสาธารณูปโภค 

   ๓.๓.๒ งานสถานที่และไฟฟ้า 

  ๓.๔ งานธุรการ 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ศูนย์

บริหารสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน 

ดังนี้ 

  ๔.๑ ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

  ๔.๒ ฝา่ยบริการสาธารณสุข 

   ๔.๒.๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

  ๔.๓ งานธุรการ 

  ๕. กองการศึกษา 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษา

ปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานหอ้งสมุด พิพิธภัณฑแ์ละเครือขา่ยทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอก

โรงเรียน การจัดใหม้ีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งสว่นราชการภายใน ดังนี้ 

  ๕.๑ ฝา่ยบริหารการศึกษา 

   ๕.๑.๑ งานโรงเรียนและการศกึษาปฐมวัย 

  ๕.๒ ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๕.๒.๑ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

   ๕.๒.๒ งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 

  ๕.๓ งานธุรการ 

 

 

 



 ๔ 

 

  ๖. กองสวัสดิการสังคม 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด และงานสวนสาธารณะ งาน

ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพ งานกลุ่มสตรี งานบริการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การให้

ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน

ราชการภายใน ดังนี ้

  ๖.๑ ฝา่ยบริหารงานสวัสดิการสังคม 

   ๖.๑.๑ งานธุรการ 

   ๖.๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 

   ๖.๑.๓ งานสวัสดิการสังคม 

   ๖.๑.๔ งานสังคมสงเคราะห์ 

  ๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ

รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา 

งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่

ได้รับมอบหมาย 

   ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                    
 

       (นายทวีพงษ์  หนิค า) 

         นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
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