
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
เรื่อง   ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๙)  และในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่          
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  
เกี่ยวกับก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งงาน
ธุรการ สารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบังคับ  การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต.  
คณะกรรมการบริหาร  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้
ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  การด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ที่
เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการ  ภายในออกเป็น  8 งาน คือ 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

       -    งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-    งานทะเบียนพาณิชย์ 
-    งานอ่ืนๆ  

๑.๒  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

-  งานงบประมาณ 
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                     ๑.๓ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

            -  งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

   - งานตรวจสอบภายใน 
  1.4  งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     -  งานสังคมสงเคราะห์ 
     -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1.5  งานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    -  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
    -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานป้องกัน 
-  งานฟ้ืนฟู 

1.7 งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    -  งานรักษาความสะอาด 
    
  2.  กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  งานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงิน
ต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุ  การจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุก
ประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน   
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัด
ใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
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   2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 
  3.  กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมทะเบียนประวัติ
สิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษาการ
เบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  คือ 

3.1   งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 

-  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
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3.4   งานผังเมือง 
     -  งานส ารวจและแผนที่ 

-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

    
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๐ 
 

                                                                                                                                                      
 

                              (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
 
                                                                                                                                             

 
 
 
 


