
 
 
 

 
 

  -  คู่ฉบับ   
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

เรื่อง  การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
................................................ 

 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศก าหนดกองหรือส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบตจังหวัด
แพร่) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประเภทสามัญ โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในกรอบที่ก าหนด ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศและตารางโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แนบท้าย 

  ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

                                                                                 
       (นายแต๋ง   อินทา)  
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ลงวันที ่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 

                1. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 

                2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 

                3. มีส่วนราชการ  จ านวน  5  กอง   ดังนี้ 

                    3.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

                    3.2 กองคลัง     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

     3.3 กองช่าง     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

  3.4 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   

                     3.5 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

    มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งาน
คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ     
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
    หน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน  

 



ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้าน

สาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการ
ทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ
ต าบล งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์
สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริม
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา
ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งาน
ป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และ
การฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผน
ด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศและเสียง งาน
เฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตราย
ต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึง
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
 
 

 



ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

    หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดท า
บัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการ
คลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการ
จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

3. กองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้ ง
ซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท า
แผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  

 



ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ

สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ          
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ 
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการ
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกรณยีังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 



ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

    มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการ
สรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งาน
ตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
ส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 



หมายเหตุ : 1. ให้ระบุโครงสร้างส่วนราชการที่ อบต.แต่ละแห่ง มีอยู่ในปัจจุบัน ตามความเป็นจริง   
                       และให้เพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน ไปอีก 1 ส่วนราชการ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการ 
    พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง 
    ส่วนราชการ ฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563 ก าหนดให้องค์การบริหาร         
    ส่วนต าบลประเภทสามัญ ให้มีส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง  
    และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารงานขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลล าดับแรก (อบต.ทุกแห่งบังคับให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อ ก.อบต. 
    จังหวัด เห็นชอบให้ อบต. ประกาศตามร่างที่เสนอมาแล้ว ให้ อบต.ด าเนินการจัดท าประกาศ        
    โครงสร้างฯ พร้อมประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยก าหนดต าแหน่งนักวิชาการ 
                       ตรวจสอบภายในปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้ไปได้เลย แล้วส่งเล่มแผนฉบับปรับปรุงใหม่        
                       ให้จังหวัดเพ่ือทราบ 
                   2. ให้จัดท าตารางโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
                       ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ 
                       ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 
     2563 แนบท้ายร่างประกาศฉบับนี้ส่งมาด้วย โดยในช่องส่วนราชการ ชื่อสายงาน และ 
     ระดับ ให้ใส่ชือ่สายงานและระดับที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 
 


