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ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด
………………………………..……….
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นนทบุรี ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพื่อบังคับใช้ในงานบริหารงานบุคคลสาหรับพนั กงานเทศบาล
และลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการบริ ห ารงาน และอ านาจหน้ า ที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยประกาศเมื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2545 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป นั้น
ฉะนั้ น อาศั ย ความตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่เห็นชอบการกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดั บ ต าแหน่ งของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามระดั บ เทศบาลประเภทพิ เศษ จึงกาหนด
ส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ออกเป็น ๘ ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน เพื่อรองรับอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล ดังนี้

ก. ส่วนราชการที่เป็นสานักหรือกอง
๑. สานักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

๒. สานักการคลัง
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็ บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
เงินบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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๓. สานักการช่าง
ให้ มี ห น้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การส ารวจ ออกแบบ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณ ภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบารุง งานวางแผนงานด้านวิ ศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุ ม เก็ บ รัก ษา การเบิ ก จ่ ายวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง งานช่ างสุ ข าภิ บ าล และงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน สร้าง
เสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคติดต่อ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ดูแลสุขภาพช่อ งปาก
และฟันให้แก่ประชนชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการตระหนักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สร้างกลไกลในสังคมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างองค์รวมครอบคลุมทุ กกลุ่ม วัยด้วยความยั่งยืนให้บริการด้านชีวอนามัย การสัตวแพทย์ อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัย และทั่วถึง ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เกิ ด จากมลพิ ษ จั ด บริก ารความสะอาด บริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย และสิ่ งปฏิ กู ล อย่ างถู ก วิธีเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม นาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างจิตสานึกและเผยแพร่ความรู้ในการบริการต่างๆ ในประชาชน เข้าถึง
บริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ

๕. กองวิชาการและแผนงาน
ให้ มี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น แผนชุ ม ชน ส่งเสริม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดทางบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตามและประเมินผล การดาเนินงาน
โครงการ การดาเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร จัดทารายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมเทศบาล บริการ
และเผยแพร่วิชาการ ปฏิบัติงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ พั ฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและ
เว็บไซต์เทศบาล ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์เรียนรู้นครปากเกร็ด โครงการอนุรักษ์ศูน ย์ทุเรียนนนท์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
นิติกรรมและสัญญาสอบสวนข้อเท็จจริง ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงข้อกฎหมาย ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมและเครือข่ายคุ้มครองผู้ บริโภค จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. กองการศึกษา
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศั ย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และการจัดแข่งขัน
กีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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๗. กองสวัสดิการสังคม
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
การพัฒ นาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดู แลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร และการควบคุ ม ดู แ ลและรับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานตาม
พระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจ าตั ว ประชาชน การสอบสวนด้ านการทุ จ ริต เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นราษฎรและบั ต ร
ประจาตัวประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข. หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ
รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษางาน
ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และการท าประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น เทศบาลและงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องและที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

