
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลก้อ 

อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 
พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้เทศบาลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 253 ข้อ 253/2 ข้อ 255 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน ในการประชุมครั้งที่    
5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกประกาศเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน ของเทศบาลต าบลก้อ ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

2. ให้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลก้อ  ดังต่อไปนี้ 
    (1) ส านักปลัดเทศบาล 
    (2) กองคลัง 
    (3) กองช่าง 
    (4) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
    (5) กองสวัสดิการสังคม 
    (6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
    ให้ส่วนราชการตาม (6) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อ

ปลัดเทศบาล 
 3. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล         
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี      
งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  งาน
ธุรการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานสิ่งแวดล้อม งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานบริหาร
สาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการรักษาความสะอาด งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานการศึกษาปฐมวัย งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิตกิารจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท า
งบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ         
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติ
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งาน
งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 
  7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ 
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ   
และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล    
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน 

/ความม.ี.. 
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ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย   

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
      
         (นายอุดม  เชียงยศ) 

               นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 


