
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
เรื่อง  การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

......................................................... 
 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศก าหนดกอง หรือ
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต
จังหวัดแพร่) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  20 มกราคม 2564  จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง ประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกรอบที่ก าหนด ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การ
บริหารส่วนต าบลแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และตารางโครงสร้างส่วนราชการ และ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แนบท้าย 

 

ประกาศ ณ วันที่  29   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
 

( นายสาคร    จิตชู ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 
 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ลงวันที่  29  มกราคม  2564 

                1. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 

                2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  

                3. มีส่วนราชการ  จ านวน.....6......กอง   ดังนี้ 

    3.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

  3.2 กองคลัง     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

    3.3 กองช่าง     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 3.4 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 3.5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

 3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

แนบท้ายประกาศ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม และ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรดัการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวหาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สติติการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน งานการ
ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงิน
อ่ืนๆ งานจัดท า หรือช่วยจัดท างบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับ
สถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน และ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งาน
บริการข้อมูล สติติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

          มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ 
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง  และ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจการก่อสร้าง งาน
จัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งาน
จัดท าทะเบียนประวัติการใช้ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับ
การช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรถล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้ อ งกั น  และบรร เทาสาธ ารณภั ย  ง านช่ ว ย เหลื อสนั บสนุ นด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเหลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ระดับต้น) 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันเฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งาน
สุขาภิบาลชุมชนมัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริ โภค งานให้บริการ ด้าน
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทาง
การแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน
งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน และคุณภาพหน่วยบริการ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริม
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพ และอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริกา 
และพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ ด้อยโอกาส งาน
อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกัน และบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ 
งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการ และแผนด าเนินงานด้าน 

 

 
 
 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง และตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท า และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์ และการฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง 
ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับต้น) 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เซ่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึก และ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งาน
ศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีชองท้องถิ่น งานการกีฬา และ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง สังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 



 
 

ชื่อส่วนราชการ ชื่อสายงาน และระดับ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
      (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ) 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การ
บัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การเงนิ การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์  และประมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 


