
                                                         
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

_______________ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙,๒๓๐,๒๓๑ และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช              
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลสระแก้ว ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของ                 
ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ         
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ       
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้ 
   ๑.๑  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๑.๑.๑ พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  
เสนอแนะ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
    ๑.๑.๒ ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานด้านงานธุรการ  บุคคล  
นิติการ  ประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานระเบียบและ
สัญญา 
    ๑.๑.๓ งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม         
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมรวมทั้งงานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  
    ๑.๑.๔  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ       
ที่เก่ียวข้อง 
    ๑.๑.๕  ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานของส านักงานปลัด อบต. 
     ๑.๑.๖ พิจารณาวางแผนอัตราก าลั งพนักงานส่วนต าบล         
พนักงานจ้าง และงบประมาณของส านักงานปลัด อบต. 

              
                /1.1.7 ให้ค าปรึกษา... 
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    ๑.๑.๗  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัด อบต. 
    ๑.๑.๘  วินิจฉัย  สั่งการ  มอบหมายงานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของส านักงานปลัด อบต. 
     ๑.๑.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๒  งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๑.๒.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือก  คัดเลือก  
สอบแข่งขันพนักงานส่วนต าบลและสรรหาพนักงานจ้าง   
    ๑.๒.๒ จัดท าค าสั่งเก่ียวกับกับการบรรจุและแต่งตั้ง โอน รับโอน 
ย้าย  เปลี่ยนสายงาน 
    ๑.๒.๓ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือน       
เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
    ๑.๒.๔ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 
    ๑.๒.๕ จัดท า ปรับปรุง แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  
     ๑.๒.๖ จัดท า ปรับปรุง กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
     ๑.๒.๗ จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
    ๑.๒.๘ รวบรวมรายละเอียดเรื่องขออนุมัติเก่ียวกับงานบุคคล   
    ๑.๒.๙ รับผิดชอบงานธุรการด้านบริหารงานบุคคล  
    ๑.๒.๑๐ บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ทะเบียนประวัติพนักงาน        
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน  
    ๑.๒.๑๑ จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
    ๑.๒.๑๒ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ 
    ๑.๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๑.๓  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๑.๓.๑ จัดท าร่างข้อบัญญัติต าบลตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล,  
     ๑.๓.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
    ๑.๓.๓ ด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและวินัยของพนักงาน 
ส่วนต าบล    
    ๑.๓.๔ ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติต าบลก่อนการบังคับใช้ 
     ๑.๓.๕ สอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าและละเมิดข้อบัญญัติ 
    ๑.๓.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          /งานนโยบาย... 
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   1.4  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1.4.1  ส ารวจรวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน 

แผน ประมวลแผน 
1.4.2  พิจารณาเสนอแนะเพ่ือก าหนดนโยบาย  
1.4.3  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต าบล หรือโครงการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สอดคล้องกับแผนอ าเภอ แผนจังหวัด 
1.4.4  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ  
1.4.5  ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง 

เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน 
1.4.6  ประสานงานวางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้าน 

นโยบายและแผน 
    1.4.7  รวบรวม จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
     1.4.8  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    1.5.1  ด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 

1.5.2  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท า 
แผนงานการพัฒนาชุมชน  

1.5.3  เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
1.5.4  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและ 

ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
1.5.5  ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  
1.5.6  ให้ค าแนะน า และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตาม 

วิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน   
1.5.7  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ                       

ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน 
1.5.8  ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 

พัฒนาชุมชน 
     1.5.9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
     1.6.1 งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
     1.6.2 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
     1.6.3 งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
          /1.6.4 งานตรวจสอบ... 
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    1.6.4 งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวย 

ความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
     1.6.5 งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.6.6 งานฝึกซ้อมและด าเนินตามแผน 
     1.6.7 งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
     1.6.8 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

    1.7 งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     1.7.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์/งานส่งเสริมการประมง 
     1.7.3 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
     1.8.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     1.8.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     1.8.3 งานรักษาความสะอาด 
     1.8.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     1.8.5 งานควบคุมโรค 
     1.8.6 งานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และ พรบ.ที่เก่ียวข้อง  
      1.8.7 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           

 ๒.  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ  การน าส่งเงิน                 
การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ 
การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  
5  งาน  ดังนี้ 
   ๒.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๒.๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   
คณะกรรมการรับ-ส่งเงินฝากธนาคาร 
     ๒.๑.๒ รับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และน าฝาก
ธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 
     ๒.๑.๓ รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ  ออกใบเสร็จ ท าใบน าส่ง
เงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 
    ๒.๑.๔ ตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมฯ ที่โอนผ่านธนาคาร 
    ๒.๑.๕ รับฎีกาเบิกเงิน ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก และน าส่งให้
งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 
          /1.2.6 น าส่งเงิน... 
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    ๒.๑.๖  น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ น าส่งเงินสมทบกองทุน กบท.
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ๒.๑.๗  โอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 
    ๒.๑.๘  ตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน 
    ๒.๑.๙  การจัดท าฎีกาเบิกเงิน จัดท ารายงานการจัดท าเช็คเบิกเงิน
สวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
    ๒.๑.๑๐  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๒  งานการบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๒.๒.๑  ลงทะเบียนเงินสดรับ-จ่าย สมุดเงินสดรับ-เงินสดจ่าย 
    ๒.๒.๒  ลงทะเบียนรายรับ เงินรายรับ 
    ๒.๒.๓  ลงทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 
    ๒.๒.๔  ท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ 
    ๒.๒.๕  ท าใบผ่านรายการมาตรฐานทั่วไป 
    ๒.๒.๖  ผ่านรายการบัญชีไปแยกประเภท 
    ๒.๒.๗  จัดท างบทดลอง งบเงินสดรับ-เงินสดจ่ายและงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร กระดาษท าการกระทบยอด 
    ๒.๒.๘  จัดท าแบบสอบทานทางการเงินและพัสดุ ทุก 3 เดือน 
    ๒.๒.๙  ลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมเงิน
สะสม 
     ๒.๒.๑๐  การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ  การจัดท ารายงานต่าง ๆ   
    ๒.๒.๑๑  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๒.๓.๑  จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว     
จัดเก็บเองทุกประเภท   
    ๒.๓.๒  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของ
ผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน  
    ๒.๓.๓  งานประเมินจัดเก็บรายได้  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี  
นัดประชุม  จัดท ารายงานการประชุม  จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน เพื่อก าหนดอัตรา  ในการจัดเก็บทุกปี 
    ๒.๓.๔  จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี  เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้  
    ๒.๓.๕  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีท่ีจัดเก็บ     
           

              ๒.๓.๖  จัดท า ภทบ. 19  บญัชีงบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 
    ๒.๓.๗  จัดท าทะเบียน ผท. 1,2,3,4,5,6 
    ๒.๓.๘  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
         
          /2.3.9 จัดท ารายงาน... 
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    ๒.๓.๙  จัดท ารายงานการน าส่งเงินค่าใช้จ่าย 5 % 
    ๒.๓.๑๐ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  ๒.๔.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

                                   ๒.๔.๒  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี                                                   
    ๒.๔.๓  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ                                   
    ๒.๔.๔  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์                                   
    ๒.๔.๕  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีและ
ทะเบียน 
                                   ๒.๔.๖  รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
       ๒.๔.๗  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒.๕  งานควบคุมงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๒.๕.๑  การน าฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแล้วมาตัดยอดเงิน 

งบประมาณตรวจสอบว่ามีเงินหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งส านักงานปลัดด าเนินการโอนเงินก่อนการ
เบิกจ่าย 
    ๒.๕.๒  ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที่ออกไป
หรือไม่  และประสานงานกับวัสดุว่าโครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณของการ 
ด าเนินงานหรือสามารถท าสัญญาได้กรณีที่ประกาศและเปิดซองแล้ว  
    ๒.๕.๓  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง  
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  มีส่วนราชการภายในเป็น  ๓  งาน  ดังนี้ 
   ๓.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

๓.๑.๑  ส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง   
    ๓.๑.๒  เขียนแบบและออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
    ๓.๑.๓  จัดท าประมาณการราคาของโครงการต่าง ๆ 
    ๓.๑.๔  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการราคากลาง 
      ๓.๑.๕  งานควบคุมการก่อสร้าง  ตามวิศวกรรมงานถนนและสะพาน 
    ๓.๑.๖  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการของโครงการก่อสร้าง 
          /3.1.7 ด าเนินการ 
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    ๓.๑.๗  ด าเนินการงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
           

๓.๑.๘  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะของหน่วยงาน 
๓.๑.๙  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๓.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 

อาคาร 
๓.๒.๒ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร 

    ๓.๒.๓ จัดท าเอกสาร/หนังสือรับรอง/การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
    ๓.๒.๔ ด าเนินการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕ งานเกี่ยวกับการพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน 
๓.๒.๖ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    ๓.๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
บ ารุงรักษาทาง สะพาน และสาธารณูปโภค 
    ๓.๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานระบบประปา
หมู่บ้าน และไฟฟ้าสาธารณะ  

๓.๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
ต่าง ๆ   

3.3.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารวิชาการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมิน
ตรวจวัดผล  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬา
และนันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา  จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  สนับสนุน การเล่นกีฬา การให้
ปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี พร้อมทั้งปฏิบัติงาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน  ดังนี้ 

 

              /4.1 งานบริหาร... 
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 4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
             4.1.1 งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               4.1.2 งานจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ 

            4.1.3 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
              4.1.4 งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               4.1.5 งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 2 – 5 ปี 

            4.1.6 งานก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 

 4.1.7 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

            4.2.1 งานจัดตั้งศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา  หรือลานกีฬาเพ่ือ         
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม 

            4.2.2 งานกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
ศีลธรรม 

            4.2.3 งานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ 
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               4.2.4 งานบริหารงานธุรการ 
               4.2.5 งานบริหารงานบุคคลและจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 

            4.2.6 งานบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดท าบัญชีถือจ่าย 
เงินเดือน  ค่าตอบแทน 
                     4.2.7 งานด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  เบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี 
ทะเบียนพัสดุ 

            4.2.8 งานศึกษาและออกข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               4.2.9 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่    28    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563     
 

                                                                
                                                  (นายนิคม  คงทน) 
                           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน   
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 



 
 


