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ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด 

………………………………..………. 
 

  ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพื่อบังคับใช้ในงานบริหารงานบุคคลส าหรับพนั กงานเทศบาล 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงาน และอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกาศเมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2545 มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป นั้น 
 

  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563 ที่เห็นชอบการก าหนดโครงสร้าง 
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามระดับเทศบาลประเภทพิเศษ จึงก าหนด 
ส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ออกเป็น ๘ ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล ดังนี้ 

ก. ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง 
๑. ส านักปลัดเทศบาล 

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้ 
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

๒. ส านักการคลัง 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
เงินบ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. ส านักการช่าง 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานวางแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน สร้าง

เสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคติดต่อ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันให้แก่ประชนชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการตระหนักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สร้างกลไกลในสังคมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างองค์รวมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยด้วยความยั่งยืนให้บริการด้านชีวอนามัย การสัตวแพทย์ อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย และทั่วถึง ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เกิดจากมลพิษ จัดบริการความสะอาด บริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ในการบริการต่างๆ ในประชาชน เข้าถึง
บริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ  

๕. กองวิชาการและแผนงาน 
ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน การจัดท างบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน
โครงการ การด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร จัดท ารายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมเทศบาล  บริการ
และเผยแพร่วิชาการ  ปฏิบัติงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในชุมชน  ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์  พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและ
เว็บไซต์เทศบาล  ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์เรียนรู้นครปากเกร็ด โครงการอนุรักษ์ศูนย์ทุเรียนนนท์ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
นิติกรรมและสัญญาสอบสวนข้อเท็จจริง  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงข้อกฎหมาย  ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์  ศูนย์ด ารงธรรมและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. กองการศึกษา 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และการจัดแข่งขัน
กีฬา และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๗. กองสวัสดิการสังคม 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๘. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร และการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน การสอบสวนด้านการทุจริตเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ

รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษางาน 
ตรวจสอบทรัพย์สิน และการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้ องและที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป  
 

 ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
  

         (นายวิชัย   บรรดาศักด์ิ) 
               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 


