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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
เรื่อง การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน และสถานทีต่ ิดต่อ
ขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เกี่ยวกับโครงสร้าง
การจัดองค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร จึงสมควรประกาศ
โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการด าเนิ น งาน สรุ ป อ านาจหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ และวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ดังนี้
1. โครงสร้างประกอบด้วย
1.1 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลดินแดง จานวน 6 คน แยกเป็น 6 หมู่ หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยราษฎรผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดิ น แดง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริห ารท้องถิ่น โดยมีประธานสภา จานวน 1 คน และรองประธานสภา จานวน 1 คน
ซึ่งนายอาเภอลาทับแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดงตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดินแดง อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือ
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง จานวน 1 คน
ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดงและพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเมื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒนาองค์ การบริห ารส่ว นตาบล เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
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1.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลดิน แดง จานวน 2 คน ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
มอบหมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดินแดง จานวน 1 คน ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(3) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและเลขานุ ก าร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ 2537 และกฎหมายอื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดงเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลดิน แดงตามกฎหมายและเป็ นผู้ บัง คับ บัญ ชาของพนั กงานส่ วนตาบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง แบ่งส่วนราชการ จานวน 4 ส่วน 1 หน่วย
ได้แก่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนั กงานส่ว นตาบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรับผิด ชอบควบคุมดู แ ล
ราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รับผิดชอบงานด้าน
(1.1) งานการเจ้าหน้าที่
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(1.2) งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(1.3) งานนิติการ
(1.4) งานบริหารงานทั่วไป
(1.5) งานบริหารงานสาธารณสุข
(1.6) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(2) งานกองคลัง รับผิดชอบงานด้าน
(2.1) งานการเงินและบัญชี
(2.2) งานพัฒนารายได้
(2.3) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
(3) กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน
(3.1) งานแบบแผนและก่อสร้าง
(3.2) งานควบคุมอาคาร
(3.3) งานสาธารณูปโภค
(4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(4.1) งานบริหารการศึกษา
(4.2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(4.3) งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(5) หน่วยตรวจสอบภายใน
(5.1) งานตรวจสอบภายใน
การแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล และเลขานุ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล งานกิ จ การสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
การบริ ห ารงานบุ คคลพนั ก งานส่ ว นตาบล ลู ก จ้ า งประจ า และพนัก งานจ้ า ง งานสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิ จ งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย งานจราจร งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ งานประชาสั ม พั น ธ์
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล
งานสารสนเทศ งานจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่ว ยเหลือให้ คาแนะน าทางวิชาการ และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานั ก
หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง งานจัดตั้งส่วนราชการ
และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานกาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน
การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุน
การเพิ่ ม สมรรถภาพในการปฏิ บั ติ ง าน งานพั ฒ นาบุ ค ลากร งานฝึ ก อบรม งานการรั ก ษาวิ นั ย
การด าเนิ น การทางวินั ย งานสนั บสนุ น เสริม สร้ างคุณ ธรรมจริย ธรรมและจรรยาบรรณ งานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล งานงบประมาณ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเสนอแนะ
ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานบริการและ
เผยแพร่ วิ ช าการ งานสถิ ติ ข้ อ มู ล งานสารสนเทศ งานจั ด ท าและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานคดีแพ่งและคดีอาญา
คดี ภ าษี แ ละคดี อื่ น ๆ งานเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
งานดาเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอม ศูนย์อานวยการเลือกตั้ง งานตรวจสอบ
และดาเนิ น การทางวินั ยและการรักษาวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทางการศึกษา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์
งานตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงที่มีผลทางนิติกรรม งานให้คาปรึกษา แนะนา เสนอความเห็นและตอบ
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ข้อหารือด้านกฎหมายและเป็นกรรมการด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานราชการทั่ ว ไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตาบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานการเลือกตั้ง
งานทางกฎหมายดาเนิน คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีทางการปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี การสอบสวน
ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตาบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การป้องกันระวังและบรรเทา
สาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติต่าง ๆ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับภัยพิบัติ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.5 งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานให้บริการด้านสาธารณสุข
งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
งานการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผนงานด้า นสาธารณสุ ข งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส งานอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข งานป้ อ งกั น และบ าบั ด
การติ ด สารเสพติ ด งานสั ต วแพทย์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น งานรั ก ษาพยาบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1.6 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งานส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเข้มแข็งของชุมชน งานกองทุนต่าง ๆ จัด ทาแผนพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๒. กองคลั ง มี ห น้ า ที่รั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ งานการจ่า ยเงิ น การรั บ เงิน การจั ด เก็ บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่น ๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานทางบทดลองประจาเดื อนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม
งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงิ นต่าง ๆ
งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือน
และประจาปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานพัฒ นารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัด เก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน งานเร่งรัดจัดเก็บ
และตรวจสอบภาษี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓. กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ค วามรับผิ ด ชอบเกี่ย วกั บงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
งานประมาณราคา งานจั ด ท าราคากลาง งานจั ด ท าข้อ มู ลทางด้านวิศ วกรรมต่ าง ๆ งานจั ด เก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติด ตั้งซ่อมบารุง ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2562 งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง
ประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษา
เครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานเกี่ ย วกั บ การประปา งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกล
งานช่วยเหลือสนับสนุนการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทาราคากลาง
งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุ ณ ภาพวั ส ดุ งานจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่ ง น้ า
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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3.2 งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับงานจัด ทาแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานสาธารณู ป โภค มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานติ ด ตั้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง
ระบบไฟ ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานเกี่ยวกับการประปา งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส
ทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูต ร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งานการกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 งาน
ดังนี้
4.1 งานบริ ห ารการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารการศึกษา
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
งานบริหาร วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส
ทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูต ร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริห าร
งานบุ ค คลของพนั ก งานครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า งสั ง กั ด สถานศึ ก ษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
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4.3 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษา
นอกโรงเรียน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบ ติด ตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
ของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้
5.1 งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบ ติด ตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
ของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
2.1 อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
(1) พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
(2) มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
(2.1) จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
(2.2) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(2.3) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
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(2.5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.6) จั ด การส่ ง เสริ ม การและสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(2.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(2.8) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2.9) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(2.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ความจาเป็นและสมควร
(3) มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 68 ดังนี้
(3.1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(3.2) ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3.3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(3.4) ให้ มี แ ละบ ารุ ง สถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
และสวนสาธารณะ
(3.5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(3.6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(3.7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(3.8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3.9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(3.10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(3.11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(3.12) การท่องเที่ยว
(3.13) การผังเมือง
2.2 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
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การสาธารณูปการ
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา

และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(31) กิ จ อื่ น ใดที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ข องประชาชนในท้ อ งถิ่น ตามที่ คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
การบริห ารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อ านวยความสะดวก
และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบผลของงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คานึงถึงความรับผิดของของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
3. สถานที่และช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ค าแนะน าในการติ ด ต่ อ กั บ ส่ ว นราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
3.1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ตั้งอยู่ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดินแดง เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตาบลดินแดง อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ 81190
3.2 ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หมายเลข 075-818606
3.3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
(1) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง www.dindang.go.th
(2) Template ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
www.oic.go.th /INFOCENTER27/2700
3.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง dindang_60@hotmail.com
3.5 ที่อยู่ไปรษณีย์กลาง องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง saraban@dindang.go.th
3.6 ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งอยู่ที่หน้าอาคารสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดินแดง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
นิวตั ตัดสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง

