
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หัวชา้ง  
เรื่อง แบง่ส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่หวัช้าง พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 227  ข้อ 227/2 และข้อ 229 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าพูน ใน
การประชุม    ครั้งที่ 5 / 2564  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี ้

1. ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง แบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1  กันยายน 2563 

2. ให้แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ดังต่อไปนี ้
      (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (2) กองคลัง 
      (3) กองช่าง 
      (4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      (5) กองสวัสดิการสังคม 
      (6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
      ให้ส่วนราชการตาม (6) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร  งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร   งานส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์  งานป้องกัน เฝ้า
ระวัง และการบ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์   งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตร  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ  งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง  งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลในชุมชนและสถานประกอบการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งาน 
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หลักประกันสุขภาพ งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง 
ๆ  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได ้งานสรุปผล สถิตกิารจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การ
พัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
จัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท า
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  

 6.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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 7.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม 
ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การ
จัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งาน
พัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนพิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูก
ทอดทิ้ง เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่
วัย งานสงเคราะห์ครอบครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตใน
ครอบครับ งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

  8. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่   25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
               (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ถา) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 

 


