
 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 

*********************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 229, 230, 231 และข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่  6/2563  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน 2563
ก าหนดให้องค์การบริหาร ส่วนต าบลไม้เรียง (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 
และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญอยู่แล้ว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เรียง จึงขอประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1.1.1  งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   1.1.2  งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
   1.1.3  งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
    กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล 
   1.1.4  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆที่ขอ
    ความร่วมมือ 
   1.1.5  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของราชการ 
   1.1.6  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท า
    คุณประโยชน์ 
   1.1.7  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

                  /1.1.8 งานรวบรวม... 
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   1.1.8  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริหารข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
    วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
   1.1.9  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนองค์การบริหาร
    ส่วนต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1.2.1  งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
   1.2.2  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   1.2.3  งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตาม 
    นโยบายของทางราชการ 
   1.2.4  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
   1.2.5  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1.3.1  งานปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา 
    วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
    และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.3.2  งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการ
    ทางคด ี
   1.3.3  งานการสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล 
    และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
   1.3.4  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   1.4.1  งานสังคมสงเคราะห์ 
   1.4.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   1.4.3  งานพัฒนาชุมชน 
   1.4.4  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   1.4.5  งานสาธารณสุข 
   1.4.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
   1.4.7  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1.5.1  งานบริหารการศึกษา 
   1.5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.5.3  งานกิจการโรงเรียน 
   1.5.4  งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 
   1.5.5  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มี
การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
  2.1 งานการเงิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   2.1.1  งานการรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
   2.1.2  งานการซื้อและการจ้าง 
   2.1.3  การจัดสรรเงินต่างๆ 
   2.1.4  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   2.1.5  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   2.1.6  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   2.1.7  งานจัดท างบประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   2.1.8  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   2.2.1  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   2.2.2  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   2.2.3  งานจัดเก็บและช าระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้
    อ่ืนๆ 
   2.2.4  งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
   2.2.5  งานเก็บรักษาและน าส่งเงินประจ าวัน 
   2.2.6  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
   2.2.7  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   2.2.8  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   2.3.1  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   2.3.2  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
   2.3.3  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจา่ยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน ดังนี้ 
  3.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   3.1.1  งานก่อสร้างบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   3.1.2  งานสาธารณูปการอ่ืน และงานบ ารุงรักษาติดตั้งไฟฟ้า 
   3.1.3  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 
   3.1.4  งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน 
   3.1.5  งานสถาปัตยกรรม 
   3.1.6  งานควบคุมก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
   3.1.7  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   2   กรกฎาคม  2563  เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายธรรมศักดิ์  อุบล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 


