ประกาศเทศบาลตาบลก้อ
เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
พ.ศ. 2564
----------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรให้ เทศบาลมีโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้ องกับ
ลักษณะการบริหาร อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 และข้ อ 253 ข้ อ 253/2 ข้อ 255 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน ในการประชุมครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน ของเทศบาลตาบลก้อ ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
2. ให้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ ดังต่อไปนี้
(1) สานักปลัดเทศบาล
(2) กองคลัง
(3) กองช่าง
(4) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(5) กองสวัสดิการสังคม
(6) หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้ ส่ ว นราชการตาม (6) เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะต่ ากว่ า กอง โดยให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
ปลัดเทศบาล
3. ส านั ก ปลั ด เทศบาล มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานราชการทั่ วไปของเทศบาล
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งาน
ธุรการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานสิ่งแวดล้อม งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานบริหาร
สาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการรักษาความสะอาด งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานการศึกษาปฐมวัย งานการศาสนา งานบารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
/4. กองคลัง…

-24. กองคลั ง มีหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิ น การรับเงิ น การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิตกิ ารจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทา
งบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์ สิ นต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลื อให้
คาแนะนาทางวิชาการด้ านการเงิ นการคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ งานส ารวจ งานออกแบบและเขี ยนแบบ
งานประมาณราคา งานจั ดท าราคากลาง งานจั ดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจั ดท าทะเบีย นประวั ติ
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตัง้ ซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงาน งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปา งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็ บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งาน
งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ
และทรัพย์ สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
งานตรวจสอบ ติด ตามและการประเมิน ผลการด าเนิ นงานตามแผนงาน โครงการให้ เ ป็นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
/ความมี...

-3ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนว
ทางแก้ไข ปรั บ ปรุ งการปฏิบัติงานแก่ห น่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายอุดม เชียงยศ)
นายกเทศมนตรีตาบลก้อ

