
 

     
 
 
 
 
 

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 

เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
       ---------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563    
ลงวันที่  15  ธันวาคม  2563  และเรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม  2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พัทลุง(ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก ์ จึงประกาศการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพนมวังก ์ดังนี้ 

     1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร      
งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม    
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง   
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  9  งาน  คือ 

 
 

 
/๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ ... 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง 
(3) งานจัดตั้งส่วนราชการ และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
(4) งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
(5) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การย้าย การโอน    

การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน 
(6) งานบรรจุและแต่งตั้ง 
(7) งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 
(8) งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(9) งานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ  
(๑0) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน 

   (๑1) งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขั้น 
  (๑2) งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู  

  (๑3) งานการลาทุกประเภท 
(๑4) งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 
(๑5) งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพการปฎิบัติงาน 
(๑6) งานแผนพัฒนาบุคลากร 
(๑7) งานฝึกอบรม 
(๑8) งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(19) งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(๒๐) งานการให้พ้นจากราชการ 

   (21) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.2.งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   (๑) งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) งานธุรการ งานสารบรรณ 

 (๓) งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (๔)  งานการเลือกตั้ง 
(๕) งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
(๖) งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๗) งานการพาณิชย์ 
(๘) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 

/1.3 งานแผนงาน… 
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1.3 งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(๒) งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๕) งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
(๖) งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๗) งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๘) งานงบประมาณ 
(๙) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๑๐) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
(๑๑) งานประชาสัมพันธ์ 
(๑๒) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
(๑๓) งานสถิติข้อมูล 
(๑๔) งานสารสนเทศ 
(๑๕) งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๖) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

1.4 งานนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานนิติกรรมและสัญญา 
(๒) งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ค าสั่งทางปกครอง 
(๓) งานติดตาม สืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร 
(๔) งานตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  
(๕) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
(๖) งานศึกษา  วิเคราะห์  กฎหมาย ค าวินิจฉัยต่างๆ 
(๗) งานตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

(๘) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งานแผนการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแจ้งเตือนภัย  
(๒) งานแผนการระงับเหตุ 
(๓) งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน 
(๔) งานแผนการฟ้ืนฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
(๕) งานศนูย์รับแจ้งเหตุ 
(๖) งานรายงานผลด าเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ 
(๗) งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
(๘) งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๙) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
(๑๐) งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

/๑.๖ งานกิจการสภา.. 
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๑.๖ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) งานจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๔) งานจัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๕) งานระเบียบ   ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(6) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๗ งานบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานวิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข 
(๒) งานส่งเสริมสุขภาพ 
(๓) งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
(๔) งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
(๕) งานสุขาภิบาลชุมชน 
(๖) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๗) งานคุ้มครองผู้บริโภค 
(๘) งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
(๙) งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
(๑๐) งานศูนย์บริการสาธารสุข 
(๑๑) งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(๑๒) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
(๑๓) งานหลักประกันสุขภาพ 
(๑๔) งานกฎหมายสาธารณสุข 
(๑๕) งานบริการรักษาความสะอาด 
(๑๖) งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
(๑๗) งานบริหารจัดการสิ่งปฎิกูล 
(๑๘) งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
(๑๙) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
(๒๐) งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(๒๑) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 
      

   /๑.๘ งานส่งเสริมสวัสดิการ… 
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        ๑.๘ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานจัดท าแผนด้านพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคม

สงเคราะห์ 
(๒) งานพัฒนาชุมชน 
(๓) งานสวัสดิการสังคม 
(๔) งานสังคมสงเคราะห์ 
(๕) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส  
(๖) งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก  สตรีผู้ สูงอายุ ผู้พิการ  ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้ไร้ที่พ่ึง  
(๗) งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชน 
(๘) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(๙) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๐) งานฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๑๑) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    1.9.งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต 

การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน 
(๒) งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(๓) งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร 
(๔) งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
(๕) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    2.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงิน
ประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี 
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  คือ 

 
 
 

/2.1 งานการเงินและบัญชี… 
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   2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานการจ่ายเงิน การรับเงิน 
(2) งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
(3) งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท 
(4) งานการจัดท าบัญชี 
(5) งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
(6) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
     และเงินอ่ืนๆ 
(7) งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
(8) งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
(9) งานการจัดสรรเงินต่างๆ 
(๑0) งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ 
(๑1) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  
(๑๒) งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
(๑3) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ 
(๒) งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  
(๓) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(2) งานคดัลอกข้อมูลที่ดิน  
(3) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
(4) งานส ารวจและตรวจสอบและข้อมูลภาคสนามที่ดิน  โรงเรือน ป้าย และ

ใบอนุญาต  
(5) งานปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับดิน 
(6) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
(7) งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(8) งานทะเบียนทรัพย์สิน 
(9) งานประเมินภาษี 
(10) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑1) งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
(๑2) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑3) งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑4) งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑5) งานบริการจัดเก็บภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 

/(๑6) งานบันทึกข้อมูล… 
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(๑6) งานบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
(๑7) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ 
 (๑8) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

และทรัพย์สินประจ าปี ของ อปท. 
(2) งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน  

ทุกประเภทของ อปท. 
(3) งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ 
(4) งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
(5) งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
(6) งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ วัสดุ 

และทรัพย์สินของ อปท. 
(7) งานจัดท าทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง  งานขออนุมัติเบิก

ตัดปีขอขยายเวลาเบิกตัดปี 
(9) งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
(10) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

       2.5 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานธุรการ  
(2) งานติดต่อประสานงาน ต่างๆ 
(3) งานบริการข้อมูล สถิติ 
(4) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  3.กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ                   
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล     
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล            
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง    
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน  คือ 
 

/3.1 งานแบบแผน... 
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        3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   (๑) งานส ารวจ  

(๒) งานออกแบบและเขียนแบบ 
(๓) งานประมาณราคางานก่อสร้าง 
(๔) งานจัดท าราคากลาง 
(๕) งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
(๖) งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร คลอง แหล่งน้ า 
(๗) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
(๒) งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
(๓) งานจัดท าแผนปฎิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
(๔) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
(๕) งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(๒) งานก าหนดนโยบายด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง  
(๓) งานการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๔) งานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๕) งานจัดท าแผนงาน  โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง          

ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม แผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ 
(๖) งานควบคุม  ก ากับดูแล  ประสานงาน  ติดตามแผนงาน  โครงการด้านการ

พัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดินงาน และ
ประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 

(๗) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบและวางเมือง
เพ่ือการอนุรักษ์  ปรับปรุง ฟ้ืนฟู การพัฒนาเมืองรวม 

(๘) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(๙) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งานวิศวกรรมโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) การออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา 
(2) การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ ต่าง ๆ  
(3) การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา 
(4) การให้ค าปรึกษา แนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา 
(๕) งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
(๖) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๕ งานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานติดตั้ง  ซ่อมบ ารุง  ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
(2) งานเกี่ยวกับการประปา 
(3) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

      ๓.๖ งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานธุรการ  
(2) งานติดต่อประสานงาน 
(3) งานบริการข้อมูล สถิติ 
(4) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
     4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา   
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ     
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้ 

  4.1 งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    (๑) แผนและวิชาการ 

(2) การศึกษาปฐมวัย 
(3) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(5) การศึกษานิเทศ 
(6) งานเครือข่ายทางการศึกษา 
(7) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) การส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
(2) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมการศาสนา 
(4) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(5) การศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัย 
(6) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/๔.๓ งานส่งเสริมกีฬา... 
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๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) สันทนาการ 
(2) กีฬาประชาชน 
(3) ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(4) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    ๔.๔ งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) งานธุรการ การเงิน –บัญชี และการพัสดุเกี่ยวกับงานการศึกษา 
(2) วางแผนอัตราก าลัง เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 
(3) การจัดท างบประมาณ และด าเนินการตามวิธี งบประมาณ 
(4) ก าหนดแนวทาง วิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับงานการศึกษา 
(5) บริการข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(6) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๕ โรงเรียน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) การพัฒนาหลักสูตร 
(2) มาตรฐานการศึกษา 
(3) การจัดการเรียนการสอน 
(4) นิเทศการศึกษา 
(5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(6) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา 
(7) ข้อมูลสารสนเทศ 
(8) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(9) กิจการนักเรียน 
(๑0) แผนงานและวิชาการ 
(๑1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
(๑2) การบริหารงบประมาณ 
(๑3) ธุรการ 
(๑4) การเงิน บัญชี พัสดุ 
(๑5) ความร่วมมือทางการศึกษา 
(๑6) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  5.หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน    
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน      
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล      
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงาน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๑ งาน ได้แก่ 

   /5.๑.งานตรวจสอบภายใน … 
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5.๑.งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
(๑) งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
(2) งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  
     เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท 
(3) ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  
(4) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
(5) การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
(6) งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล 
(7) งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน   

โครงการ 
(8) งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
(9) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
(10) งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน า แนวทางแก้ไข ปรับปรุง           

การปฎิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ 
(11) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ     ณ     วันที่      27     เมษายน   พ.ศ. 2564  

            
       
  
      (นายสมชาติ    รักชุม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 
 

- 11-  


