
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

     

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า          
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลไสหร้า  ลงวันที่  ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙, ๒๓๐,๒๓๑, และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับ ข้อ ๔ (๑) แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช  เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดระดับต าแหน่ง
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ ,ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า เรื่อง ปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๗ 
เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ระดับ ๗  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามมติคณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า ดังนี้ 

  ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่งส่วน
ราชการภายใน ออกเป็น  ๗  งาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเร่ือง และเตรียมการส าหรับ
การประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ ท าเรื่องติดต่อหน่วยงาน  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ        
ที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งงานส่วนราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๑.๑.๑  งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑.๒  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

   และพนักงานจ้าง  
๑.๑.๓  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และหน่วยงานต่าง ๆ           

   ที่ขอความร่วมมือ 
๑.๑.๔  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของราชการ 
 

                                                                       / ๑.๑.๕ งานอ านวย... 
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๑.๑.๕   งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
๑.๑.๖  งานอาคารสถานที่ 
๑.๑.๗  งานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตต าบล 
๑.๑.๘  งานอ านวยการและประสานราชการ 
๑.๑.๙  งานประชาสัมพันธ์ 
๑.๑.๑๐  กิจการสภา 
๑.๑.๑๑ งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
๑.๑.๑๒ งานควบคุมภายใน 
๑.๑.๑๓ งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๒  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ และมีหน้าที่
เก่ียวกับ 

๑.๒.๑  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ 
วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

๑.๒.๒  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
๑.๒.๓  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๒.๔  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของ

ทางราชการ 
๑.๒.๕  งานวิชาการ 
๑.๒.๖  งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
๑.๒.๗  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๓  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา
เก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ๆ และมีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๑.๓.๑  งานกฎหมายและคดี 
   ๑.๓.๒  งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ  
   ๑.๓.๓  งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   ๑.๓.๔  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ ์
   ๑.๓.๕  งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. 
   ๑.๓.๖  งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน 
                                  ๑.๓.๗  งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลและประชาชน 
   ๑.๓.๘ งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/ ๑.๔ งานป้องกัน... 
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  ๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น การเตรียมแผนป้องกัน การฝึกอบรม 
การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย และมี
หน้าที่เก่ียวกับ 

๑.๔.๑  งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกใน           
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

๑.๔.๒  งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๔.๓  งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
๑.๔.๔  งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
๑.๔.๕  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๕  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และมีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๑.๕.๑  งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม 
    -   งานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
    -   งานสุสาน และฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    -   งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
    -   งานสังคมสงเคราะห์ 
    -   งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
    -   งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
    -   งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   ๑.๕.๒  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    -   งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
    -   งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี 
    -   งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน 
    -   งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
    -   งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ 

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมครอบครัว 

   ๑.๕.๓  งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา      
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิต 
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  และมีหน้าที่เก่ียวกับ 
    
              /๑.๖.๑  งานการศึกษา… 



 
 
 

-๔- 
 

๑.๖.๑  งานการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
๑.๖.๒  งานกีฬาและนันทนาการ 

   ๑.๖.๓  งานรัฐพิธี และงานประเพณี 
   ๑.๖.๔  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๑.๖.๕  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   ๑.๖.๖  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกัน 
และรักษาโรค รักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน 
คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และด ารงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวย
ต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต และมีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๑.๗.๑  งานรักษาความสะอาด 
   ๑.๗.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   ๑.๗.๓  งานบริการสาธารณสุข 
   ๑.๗.๔  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๑.๗.๕  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบันทึก      
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

  ๒.๑  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางการเงิน งานบัญชี การงบประมาณ     
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ และมีหน้าที่เก่ียวกับ     
   ๒.๑.๑ งานการรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 

๒.๑.๒ การจัดสรรเงินต่าง ๆ  
๒.๑.๓  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
๒.๑.๔  งานเก็บรักษาและน าส่งเงินประจ าวัน 
๒.๑.๕  การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จา่ยเงิน          
๒.๑.๖  งานจัดท าบัญชี ท ารายงานการบัญชี งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าป ี 
๒.๑.๗  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ                
๒.๑.๘  งานควบคุมและจดัท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  
 

                     / ๒.๒ งานเก็บรักษา... 
 



 
 
 

-๕- 
 
๒.๑.๙  งานเก็บรักษาและเบิกจา่ยแบบพิมพ์ต่างๆ              
๒.๑.๑๐ งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

  ๒.๒  งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้ 
๒.๒.๑  งานจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  

การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 
การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง 
   ๒.๒.๒   งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางพัสดุ 

๒.๒.๓   งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ดังนี้ 
๒.๓.๑  งานการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ ค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษี 
และค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชีจัดท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษา
หลักฐานค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียก และหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บ
รักษา และน าส่งเงิน ฯลฯ  

๒.๓.๒  งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓.  กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูล             
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง    
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง การควบคุม         
การก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักร การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเคร่ืองกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

       ๓.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๓.๑.๑  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๓.๑.๒  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง,โยธา 
   ๓.๑.๓  งานวางโครงการ ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล 
   ๓.๑.๔  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ 
   ๓.๑.๕  งานตรวจสอบด้านโยธา , ก่อสร้าง 
   ๓.๑.๖  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

        
/๓.๒ งานประสาน...   

 

 

             



                                               

                                                                    -๖- 

 

      ๓.๒  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๓.๒.๑  งานกิจการประปา 
   ๓.๒.๒  งานไฟฟ้า 
   ๓.๒.๓  งานโยธา 
   ๓.๒.๔  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ  วันที ่ ๕   เดือน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ไพโรจน์  สุดใจ 
( นายไพโรจน์  สุดใจ ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
    
  
 
 
  
 
 
 


