
อ ำนำจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำง 
 
1.ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน

เลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการ และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนต าบล
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.กองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  

และการพัฒนารายได้งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี    
ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  

 
/งาน… 
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งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหางานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆงานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ด้านการเงิน  การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.กองช่ำง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา      

งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลหาด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี         



งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท า
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ       
งานเกี่ยวกับการประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุม การจัดซื้อ เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิขาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงาน

ด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ              
งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานหลักประกันสุขภาพ งาน
มาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย  
งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและ
พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตว์
แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า 
อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆงานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม 

/เด็กและเยาวชน… 
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เด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 



 
6.กองสวัสดิกำรสังคม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคม

และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ  รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม  
การสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน  งาน
ส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง   ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และ
เยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง  เร่ร่อนไร้ที่พ่ึง  ถูกท าร้าย
ร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา งาน
จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.กองส่งเสริมกำรเกษตร 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานส่งเสริมการเกษตร  การเพาะปลูก  การปรับปรุง

วิธีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  พืชไร่  พืชสวน  สาธิตการปลูกพืช  การปราบศัตรูพืช  การ
ใช้ปุ๋ย การขยายพันธ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร  งานส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์  และร้านสินค้าเกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
การเกษตร  จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ งานส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ป่าไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการบ ารุงพืชสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 

 
/เกษตรและเทคโนโลยี… 
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เกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้
แก่เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 


