
                                               
 
 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  

…………………………….. 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563  ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  
2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  เรื่อง ก าหนดกอง  ส านักหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่  30 พฤศจิ กายน  2563
ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17  เดือน  ธันวาคม   
พ.ศ.  2563   ให้ความเห็นชอบให้ใช้กรอบอัตราก าลังและโครงสร้างส่วนราชการ เพ่ือเป็นกรอบการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงขอประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)              
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานการเลือกตั้ง  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กองคลั ง มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ  งานการจ่ายเงิน  การรับ เงิน  การจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงินการเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดท าบัญชี                 
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ  และเงินอ่ืนๆ  
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง                   
งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน                    
งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียนคุม                    
งานการจ าหน่าย  พัสดุ   ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่ างๆ  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท                   
งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ  งานออกแบบและเขี ยนแบบ                
งานประมาณราคา  งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า  งานติดตั้งซ่อมบ ารุง
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงประจ าปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชากรด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
การศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้ งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา                      
และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย   อนุบาลศึกษา  ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา                    
และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทาง
การศึกษา  งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร   งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน                     
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา  งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณี
ยังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนา
สังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคระกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง 
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง  เร่ร่อนไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่
เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทาง
การแพทย์  งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล                
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ  งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ                 
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา
ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและ
บ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรฐานและแผนด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                 
งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้า
ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและ
สารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย     

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    
    ประกาศ   ณ   วันที่  4   มกราคม   พ.ศ. 2564 
 
  
      
          (นายคชานนท์   แก้วสุริยาภรณ์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
 


