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ประกาศเทศบาลตาบลหนองแฝก
เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อานาจหน้าที่การดาเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองแฝก
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศโครงสร้างการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่การดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองแฝก ดังนี้
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อของเทศบาลตาบลหนองแฝก แบ่งส่วนราชการ
ดังนี้
(1) สานักปลัดเทศบาล
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองการศึกษา
(๕) หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้ส่วนราชการตาม (๓) - (๔) มีฐานะเป็นกอง และ (๕) มีฐานะต่ากว่ากอง โดยให้ขึ้นตรง
กับปลัดเทศบาล
ส ำนั ก ปลั ด เทศบำล มีภาระหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัด ทา
แผนพั ฒ นาเทศบาล งานประชุ ม สภาฯ การจั ด ท าทะเบี ย นสมาชิ ก สภาเทศบาล งานเลื อ กตั้ ง
การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานบุคคลของเทศบาล การดาเนินการเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องจัดแบ่งส่วนราชการภายใน จานวน 1 ฝ่าย 13 งาน ดังนี้
1. ฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งานธุรการ
1.4 งานการเจ้าหน้าที่
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.6 งานนิติการ
1.7 งานกิจการสภา
1.8 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.10 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
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1.11 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
1.12 งานรักษาความสงบ
1.13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทา
งบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล การจัดเก็บภาษี การเร่งรัด จัดเก็บ
รายได้ การพั ฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมายจัดแบ่งส่วนราชการภายใน จานวน ๔ งาน ดังนี้
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานธุรการ
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองช่ำง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ การออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง
งานควบคุ มตามระเบี ยบกฎหมาย งานแผนการปฏิ บัติง านก่ อสร้า ง การควบคุ มการก่ อสร้างและ
ซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายใน จานวน ๓ งาน ดังนี้
1. งานก่อสร้างและประสานสาธารณูปโภค
2. งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง
3. งานธุรการ
กองกำรศึกษำ มีหน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้ ง การศึ กษาในระบบการศึกษา การศึก ษานอกระบบการศึกษาและการศึก ษาตามอัธยาศั ย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายใน จานวน 3 งาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งานประสานงานการศึกษา
3. งานธุรการ
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หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน
ทุ ก ประเภท ตรวจสอบการเก็บ รักษาหลั กฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ
และทรั พ ย์ สิ น การเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น งานตรวจสอบการท าประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
ของเทศบาล งานตรวจสอบติด ตาม และการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายที่ ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และประหยัด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
ของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สถำนที่ ติ ด ต่ อ สานั กงานเทศบาลตาบลหนองแฝก เลขที่ 9 หมู่ 2 ตาบลหนองแฝก
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 Website : www.nongfag.go.th Email : nongfag@hotmail.com
โทรสาร 053-968033 ต่อ 14
1. สานักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 053-968033 ต่อ 13
2. กองคลัง โทรศัพท์ 053-968033 ต่อ 18
3. กองช่าง โทรศัพท์ 053-968033 ต่อ 17
4. กองการศึกษา โทรศัพท์ 053-968033 ต่อ 16
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
อนุชา แสงสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองแฝก

