ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เรื่อง กาหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
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อาศั ย อ านาจ ตามคว ามใน มาตรา 15 ประกอบกั บ มาตรา 23 ว รรคท้ า ย
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจั งหวัดล าพูน ในการประชุมครั้งที่
/2560 เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2560
เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น จึ ง ประกาศใช้ การจั ด โครงสร้ า งและการแบ่ ง ส่ ว นราชการของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ดังนี้
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานเลขานุการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎร
2. งานป้องกันฯ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานเลขานุการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎร
2. งานป้องกันฯ

2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานธุรการ
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานธุรการ
2. งานวิศวกรรม
3. งานสถาปัตยกรรม

3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานธุรการ
2. งานวิศวกรรม
3. งานสถาปัตยกรรม
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3.2 ฝ่ายการโยธา
1. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
2. งานศูนย์เครื่องจักรกล
3. งานสาธารณูปโภค

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3.2 ฝ่ายการโยธา
1. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
2. งานศูนย์เครื่องจักรกล
3. งานสาธารณูปโภค

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ

5. กองวิชาการและแผนงาน
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. งานนิติการ
3. งานจัดทางบประมาณ
4. งานธุรการ
5. งานบริการข้อมูลข่าวสาร

5. กองวิชาการและแผนงาน
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. งานนิติการ
3. งานจัดทางบประมาณ
4. งานธุรการ
5. งานบริการข้อมูลข่าวสาร

6. กองการศึกษา
6.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
1. งานธุรการ
2. งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
4. งานการศึกษาปฐมวัย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
6. งานกีฬาและนันทนาการ

6. กองการศึกษา
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานธุรการ
2. งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
4. งานการศึกษาปฐมวัย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
6. งานกีฬาและนันทนาการ

7. กองสวัสดิการสังคม
7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาชุมชน
3. งานสังคมสงเคราะห์
4. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

7. กองสวัสดิการสังคม
7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาชุมชน
3. งานสังคมสงเคราะห์
4. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
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-3เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงิ นอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบ
ทดลองประจ าเดื อน ประจ าปี งานเกี่ ยวกับ การพั ส ดุข องเทศบาลและงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งและได้ รั บ
มอบหมาย
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทาง
ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบีย บกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง รักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย งานป้องกั น โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์
5. กองวิชาการและแผนงาน ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะเพื่อประกอบการ การกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ
ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
7. กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การสั ง คมสงเคราะห์
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด
การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

-4จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

