
 

 

      

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
********************************************************* 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพที่
เพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  ได้มีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาดก าหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้   

๑. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานเลขานุการของนายกองค์กรบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การบริหารงานบุคคลของหนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  งาน
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชใดในองค์กรบริหารส่วน
ต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล  สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออก เป็นงาน 9 งาน ดังนี้ 

1.1  งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
 1.1.1 งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
        /1.1.2 งานเลขา…. 
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1.1.2 งานเลขานุการนายก รองนายกเลขานุการนายกและงานกิจการสภาองค์การ    
          บริหารสว่นต าบล  
 1.1.3 งานส่งเสริมท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์     
 1.1.4 งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1.5 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 1.1.6 งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม 
 1.1.7 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
 1.1.8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
  1.2.1 งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

   1.2.2 งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง  
   1.2.3 งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
   1.2.4 งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 1.2.5 งานบรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นการย้าย 
              โอน/รับโอน    
 1.2.6 งานข้อมูลทะเบียนประวัติและระบบสารสนเทศข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

   1.2.7 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
   1.2.8 งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท ส่งเสรมและสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการ  
            ปฏิบัติงาน 
   1.2.9 งานแผนพัฒนาบุคลากร และงานฝึกอบรม 
   1.2.10 งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   1.2.11 งานการให้พ้นจากราชการ 
   1.2.12  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3 งำนแผนงำนและงบประมำณ มีหน้าทีร่ับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
1.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2.3 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2.4 งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
1.2.5 งานคณะกรรมการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2.6 งานงบประมาณ 
1.2.7 งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
1.2.8 งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม(ถ้ามี) 
1.2.9 งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
1.2.10 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
        /1.4งานสวัสดิการ 

      



 

 

    -3- 

1.4 งำนสวัสดิกำรสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
  1.4.1 งานจัดท าแผนงานด้านพัฒนาสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

1.4.2 งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม 
1.4.3 งานจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
1.4.3 งานพัฒนาชุมชน 
1.4.4 งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบสังคม 
1.4.5 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ    
         ผู้ด้อยโอกาส 
1.4.6 งานด้านจิตวิทยา 
1.4.7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะแก่วัย 
1.4.8 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.5  งำนบริหำรงำนสำธำรณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั 
        ๑.5.๑  งานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข  

1.5.2 งานส่งเสริมสุขภาพ  
1.5.3 งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   
1.5.4 งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  
1.5.5 งานสุขาภิบาลชุมชน  
1.5.6 งานคุ้มครองผู้บริโภค  
1.5.7 งานให้บริการด้านสาธารณสุข   
1.5.8 งานแพทย์ฉกุเฉิน  
1.5.9 งานบริหารสาธารณสุข  
1.5.10 งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  
1.5.11 งานหลักประกันสุขภาพ 
1.5.12 งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ 
1.513 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
1.5.14 งานกฎหมายสาธารณสุข  
1.5.15 งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

           ผู้ด้อยโอกาส  
1.5.16 งานอาสาสมัครสาธารณสุข  
1.5.17 งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด  
1.5.18 งานศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ก าหนดมาตรการและแผนด าเนิน 
1.5.19 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
1.5.20 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
1.5.21 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
        /1.6 งานสิ่งแวดล้อม.. 
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1.6 งำนสิ่งแวดล้อม มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกบั 
       1.6.1 งานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง            
                 และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
        1.6.2 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
 1.6.3 งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
        1.6.4  งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
        1.6.5 งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทาง    

 น้ า อากาศ และเสียง 
1.6.6 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
1.6.7 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.7 งำนนิติกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ประกอบด้วย 
1.7.1 งานนิติกรรมและสัญญา งานคดแีพ่ง คดีอาญา คดีภาษีและคดีอ่ืน ๆ 
 1.7.2 งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับอุทธรณ์ค าสั่งและด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง       
 1.7.3 งานตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
 1.7.4 งานติดตามสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ 
 1.7.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรร 
 1.7.6 งานรับเรื่องราวและพิจารณาร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
 1.7.7 งานตรวจสอบ พิจารณา ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 1.7.8 งานตรวจสอบสัญญาข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางนิติกรรม และการยกร่างนิติกรรมสัญญา 
 1.7.9 งานบังคบัคดีตามค าสั่งหรือค าพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครองและใช้มาตรการ 

       บังคบัทางปกครองตามค าสั่ง 
1.7.10 งานศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัยต่าง ๆ ความเห็นและค าสั่งที่   

           เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
1.7.11 งานเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
1.7.12 งานเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  
1.7.13 งานด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
1.7.14 ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง 
1.7.15 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

   1.8 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
   1.8.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
   1.8.2 งานวิเคราะพ้ืนที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท 
   1.8.3 งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   1.8.4 งานศูนย์รับแจ้งเหตุ    

1.8.5 งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.8.6 งานสนับสนุนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการการเกษตร 
1.8.8 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      1.8.9 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       1.9 งำนส่งเสริมกำรเกษตร มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับ 
    1.9.1 งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษา 
   ผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การจัดและรักษา 
   มาตรฐานพันธุ์พืชการปรับปรุงบ ารุงพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช  
    1.9.2 งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ทั้งด้านสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวัง และการ
             บ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและ                   
                                ก าจัดโรคระบาดสัตว์       
    1.9.3 งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
    1.9.4 งานส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การก ากับตรวจสอบการ 
   ลักลอบขนส่งการค้า การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน  
    1.9.5 งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ 
   อนุรักษด์ิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ป่าไม ้
                       1.9.6 งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์  
    กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
                       1.9.7 งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
                       1.9.8 งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
    1.9.9 งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร  
    1.9.10 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
                       1.9.11 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.  กองคลัง  
         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณหรือจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 3 งาน ดังนี้ 
 

2.1 งำนกำรเงินและบัญช ี มีหน้าที่รับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
       2.1.1  งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  
       2.1.2  งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
       2.1.3  งานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท 
       2.1.4  งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
       2.1.5  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ๆ   
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2.1.2 งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
2.1.3 งานเกี่ยวกับกับสถานะการเงินการคลัง 
2.1.4 งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  
2.1.5 งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  
2.1.6 งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
2.1.7 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      
2.2 งำนพัฒนำรำยได้ มีหน้าที่รับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 

2.2.1 งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได ้
2.2.2 งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
2.2.3 งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.2.4 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
2.2.5 งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                              2.3 งำนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย  
  2.3.1 งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา 
 2.3.2 งานจัดท าทะเบียนคุม การจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ  

2.3.3 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
2.3.4 งานจัดท าหนังสือรับรองผลงาน  
2.3.5 งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

      2.3.6 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3. กองช่ำง  

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรั กษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นงาน 5 งาน คือ 

3.1  งำนแบบแผนและก่อสร้ำง มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
3.1.1  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา จัดท าราคากลาง 
                 /3.1.2งานจัดเก็บ… 
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3.1.2 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
3.1.3 งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง 

แหล่งน้ า 
3.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
3.1.5 งานจัดท าทะเบียนประวัติและแผนการบ ารุงรักษาการใช้เครื่องจักรกล

และยานพาหนะ 
3.1.6 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        
    3.2 งำนควบคุมอำคำร  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ    

                    3.3.1  งานควบคุมอาคาร  ควบคุมการก่อสร้าง 
                  3.3.2 งานตรวจแบบแปลนการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร 

                             3.3.3 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   3.3 งำนสำธำรณูปโภค  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ                
                                    3.3.1 งานเกี่ยวกับประปา ไฟฟ้า 
                                    3.3.2 งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล 
                          3.3.3 งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                          3.3.4 งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       3.3.5 งานระบบจราจร  
                          3.3.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.4 งำนจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั                
         3.4.1  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

       3.4.2  งานดูแลรักษาความสะอาด 
       3.4.3  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   3.5 งำนผังเมือง มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ                
                              3.5.1 งานจดัท าผังเมือง 

           3.5.2  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 
         3.5.3  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
           3.5.4  งานส ารวจ  รวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
         3.5.5  งานวิเคราะห์  วิจัยงานผังเมือง 
          3.5.6  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 

          /หลักสูตร.. 
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หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุง

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่ได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  3 งาน คือ 

  4.1 งำนบริหำรกำรศึกษำ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
   4.1.1 การศึกษาปฐมวัยโรงเรยีนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4.1.2 งานส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
   4.1.3 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
   4.1.4 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   4.1.5 งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา 
   4.1.6 งานเครือข่ายทางการศึกษา 
   4.1.7 งานส่งเสริมสถานศึกษา  ภารกิจถ่ายโอน และข้อมูลสถานศึกษา 
   4.1.8 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.2 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบของ
งานประกอบด้วย 

4.2.1 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
4.2.2 งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ 
4.2.3 งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4.2.4 งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอก

โรงเรียน 
4.2.5 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง

และพนักงานจ้าง สังกัดศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
4.2.6 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                 4.3 งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
                  4.3.1  งานส่งเสริมกีฬาหมู่บ้านและท้องถิ่น 
                  4.3.2  งานส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการ 

                  4.3.3  งานส่งเสริมกลุ่มการกีฬาและจัดสถานที่ออกก าลังกาย 
                  4.3.4  งานกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน 

                  4.3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 
       

/หน่วยตรวจสอบ.. 
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 5. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  มีหน้าที่ความรึบผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ จ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรร หาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็ นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุม 
ภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564     

 
     
  (ลงชื่อ)         

     (นายประยงค์   หนูบุญคง) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน และโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนหำด  อ ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
      
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 

. ส ำนักงำนปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.8 งานส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจและชุมชน 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่ำง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานสิ่งแวดล้อม 

4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม 
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ 

1. ส ำนักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานแผนงานและงบประมาณ   
1.4 งานสวัสดิการสังคม 
1.5 งานบริหารงานสาธารณสุข 
1.6 งานสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานนิติการ 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร   

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนารายได ้
2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่ำง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2 งานควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.5 งานผังเมือง 

4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งาน ส่ ง เส ริ ม ก า รศึ กษ า   ศ าส น าแ ล ะ

วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

5. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
    ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
  - ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
    เลขที่ต าแหน่ง 21-3-12-3205-001 
 
 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ณ ปัจจุบัน 
20.47% 

 

 


