
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลหน้าสตน  

-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕๒ ข้อ ๒๕๓ ข้อ ๒๕๔ ข้อ ๒๕๕ และข้อ ๒๕๘ หมวด ๑๒ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/2556  เมื่อวันที่  ๒๙ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2556 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเป็นขนาด
กลาง กรณีของเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเทศบาลขนาดเล็กเป็น
เทศบาลขนาดกลาง ดังนั้นเทศบาลต าบลหน้าสตนจึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง ประกอบด้วย 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส ำนักปลัดเทศบำล 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกองใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกองในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในส านักปลัดเทศบาล 
ดังนี้ 

1.1  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
       ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ซึ่งลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติรามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัด

ขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีการต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงานหรือมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงาน หลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
บุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

        (1) งานธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่ อง ตรวจทานหนังสือที่ต้องใช้
ความรู้ ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทาง
ราชการ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และการ
เบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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(2) งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เก่ียวกับวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน
เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา ให้บริการข้อมูลหรือรายงานหน่วยงานอ่ืนที่ขอรับ
บริการข้อมูลทั่วไป จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลสถิติที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในเทศบาล ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณเฉพาะการ การโอนเงินงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(3) งานกฎหมายและคดี ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกหรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาท าความเห็นสรุป รายงาน เสนอแนะ
กับด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(5) งานการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ 
การด าเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(6) งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ รับแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ แจ้งและขอคัดรับรอง
ส าเนาเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน รับแจ้งและแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียน
และในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การพิมพ์บัญชีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(6) งานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแล จัดเตรียม และ
ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน การสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(๗) งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
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2. กองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย โดยมี
การส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้  

2.1   ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
       ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด

นโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการ
บริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุป
รายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
ของเทศบาล ตลอดจนงานด้านธุรการของกองคลัง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      (๑) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของเทศบาล การวิเคราะห์งบประมาณ การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และ
บัญชีแยกประเภท การตรวจสอบหลักฐาน ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้าน
งบประมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ควบคุมการรับจ่าย การกู้และการยืมเงินสะสมของ
เทศบาล ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการตัดปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี การขยายเวลาตัดฝากเงิน
งบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้
อ่ืนของเทศบาล การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รั บช าระเงิน เขียน
ใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดท าทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม 
และรายได้อ่ืนๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและน าส่งเงิน 
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓)  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทง
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและวิธี
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



๔ 

 

3. กองช่ำง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม   ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองช่าง ดังนี้ 

๓.๑ ฝ่ำยกำรโยธำ 
      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บ ารุงรักษา การสร้าง ตรวจ            

แก้ ซ่อม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ควบคุมตรวจสอบความ
เรียบร้อยในงานไฟฟ้า งานประปา งานสาธารณูปโภคต่างๆ จัดหาสถานที่และด าเนินการเกี่ยวกับการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย จัดหาหรือด าเนินการตลอดจนบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

      (1) งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น จัดให้มี
ระบบประปา ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ จัดให้มีบ ารุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

      (๒) งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การ
วางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ 
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคาจัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ควบคุมการก่อสร้าง 
และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้างให้บริการ
ตรวจสอบแบบรูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
      

 
 

ประดับ  แก้วพลับ 
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลหน้ำสตน 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรส ำนักปลัดเทศบำล 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ๗) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) 

ฝ่ายการโยธา  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ๖) 

(ลงชื่อ)         ประทีป  คงตุก                                          (ลงชื่อ)    ประดับ  แก้วพลับ  
             (นายประทีป  คงตุก)                                                (นายประดับ  แก้วพลับ) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน                                         นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 



๖ 

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของส ำนักปลัดเทศบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
            

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรกองคลัง 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

ฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี
  

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ 

(ลงชื่อ)         ประทีป  คงตุก                                          (ลงชื่อ)    ประดับ  แก้วพลับ  
             (นายประทีป  คงตุก)                                                (นายประดับ  แก้วพลับ) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน                                         นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 



๗ 

 

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
            

   
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรกองช่ำง 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๗) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) 

งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

(ลงชื่อ)         ประทีป  คงตุก                                          (ลงชื่อ)    ประดับ  แก้วพลับ  
             (นายประทีป  คงตุก)                                                (นายประดับ  แก้วพลับ) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน                                         นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 



๘ 

 

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของกองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
            

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

ฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ๖) 

งานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม 

(ลงชื่อ)         ประทีป  คงตุก                                          (ลงชื่อ)    ประดับ  แก้วพลับ  
             (นายประทีป  คงตุก)                                                (นายประดับ  แก้วพลับ) 
        ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน                                         นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 


