
 

 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถ่ิน 

1.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

        โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  แบงเปน ๒ ฝาย  คือ 

1.  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

2.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

            สภาองคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๆ  2   คน  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระดํารง

ตําแหนง 4  ป 

            สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1)ใหความเหน็ชอบแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร 

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

  (2)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจาํป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

  (3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  

นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป   

                 นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกินสอง

คน และอาจแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร   

สวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และ

ขอบังคับทางราชการ 

(2)  ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

(3)  แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 

(4)  วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 

 (5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
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(6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 

 

  2. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

                องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  ดังนี้ 

   มาตรา  66   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และวัฒนธรรม  

มาตรา 67  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

  (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้าํและทางบก 

(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูล 

(3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 

(7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

(9)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ 

จําเปนและสมควร 

            มาตรา  68  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(1)  ใหมนี้ําเพือ่การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

(2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวธิีอ่ืน 

(3)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ 

(4)  ใหมีและบํารุงสถานทีป่ระชุม การกฬีา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกจิการสหกรณ 

(6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

 (10)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 

(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
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(12)  การทองเที่ยว 

(13)  การผังเมือง  

 

                   องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

   มาตรา 16  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(7)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ทองถิ่น 

(12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

(13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

(14)   การสงเสริมการกีฬา 

(15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

(17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(18)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 

(19  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21)  การควบคุมการเล้ียงสัตว 

(22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

 

(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ 

สถานที่อ่ืน ๆ 
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(24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

(25)  การผังเมือง 

(26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)   การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน 

ชีวิตและ ทรัพยสิน 

(31)  กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 

 

3. โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  ประกอบดวย 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8)     เลขที่ตําแหนง 

00-0101-001 เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มี

หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เร่ืองที่นายกองคการบริหารสวนตําบลส่ังการเกี่ยวกับนโยบายขององคการ

บริหารสวนตําบลเร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล  เร่ืองซึ่งตกลงกันไมได  ระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตบังคับบัญชา เร่ืองในหนาที่สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบล  เร่ืองที่หัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืน

ใด เร่ืองที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลส่ังการโดยเฉพาะ  เร่ืองที่หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอ

เพื่อทราบ 

  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) เลขที่ตําแหนง 

00-0101-002 เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

รองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 

ระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล หากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดใน

เร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

  1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่
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มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ

เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง และ

แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยงานภายใน  ดังนี้ 

  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การดําเนินงานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบล 

   (2) การดูแลรักษาจัดเตรียม และใหบริการเร่ืองสถานที่หองประชุม วัสดุอุปกรณการ

ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานพิธีการตาง ๆ และงานตอนรับ 

   (3) การประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล 

   (4) การสาธารณกุศลขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความ

รวมมือ  

   (5) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 

   (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

   (7) การจัดทําคําส่ัง และประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 

   (8) การดําเนินงานธุรการการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   (9) สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน 

   (10) ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนเพื่อทํากิจกรรมในดานตาง ๆ   

   (11) แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน  

   (12) ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ เขาใจ ริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น 

   (13) รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด 

   (14) ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 

   (15) อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

   (16) การดําเนินงานนโยบายตาง ๆ  ดานการพัฒนาชุมชน ของผูบริหารและของรัฐบาล 

   (17) การแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 

   (18) การสงเสริมอาชีพ 

   (19) การแจกจายเบี้ยยังชีพ 

   (20) การสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูปวยโรคเอดส ผูพิการ และบุคคลไรที่พึ่ง 

   (21) การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

   (22) การบรรจุแตงต้ัง โอน ยาย และเล่ือนระดับ 

   (23) การสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 

   (24) การจัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

   (25) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

   (26) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
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   (27) การขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 

   (28) การพัฒนาบุคลากร 

   (29) การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานและลูกจาง การใหบําเหน็จความชอบเปน

กรณีพิเศษ  

   (30) การทําประกันสังคมลูกจางองคการบริหารสวนตําบล 

   (31) การลาประเภทตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

 

   (32) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (33) งานควบคุม ปองกันการอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมอันจะมีผลหรือ

อาจจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   (34) การอาชีวอนามัย 

   (35) การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (36) สุสานและฌาปนสถาน 

   (37) การคุมครองผูบริโภค 

   (38) การควบคุมสัตวเล้ียงหรือปลอยสัตว 

   (39) การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 

   (40) การปองกันโรคติดตอ 

   (41) การควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค 

   (42) การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

   (43) การสอบสวนและควบคุมโรคติดตอ 

   (44) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   (45) การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   (46) การดูแลและควบคุมการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (47) การสรางจิตสํานึกประชาชนในการลดการสรางขยะ 

   (48) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การวิเคราะห วิจัยขอมูลเพื่อประกอบในการกําหนดนโยบาย   

   (2) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

   (3) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

   (4) การวิเคราะห วิจัยขอมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 

   (5) การประสานขอมูล ประมวลขอมูล รวบรวม จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

   (6) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การดําเนินคดี ฟองรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

   (2) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล 

   (3) การตราขอบัญญัติที่มิใชขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย 

   (4) การจัดทํานิติกรรมสัญญาขององคการบริหารสวนตําบล 

   (5) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  

   (2) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยไดงาย 

   (3) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 

   (4) การควบคุมกําจัดหรือทําลายส่ิงที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 

   (5) การทําแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที ่

   (6) การสงเสริมการจัดใหมีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 

   (7) การเผยแพรและประชาสัมพันธระบบความปลอดภัย 

   (8) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 

   (9) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

   (10) การปองกันและระงับอัคคีภัย 

   (11) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการ

ปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 

   (12) การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (13) การฝกซอมและดําเนินการตามแผน 

   (14) การดําเนินงานเกี่ยวกับวิทยุส่ือสาร 

   (15) การวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง

ดําเนินการดานกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เชน 

อุทกภัย วาตภัย 

   (16) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  2. สวนการคลัง  มีหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานคลัง7) เลขที่ตําแหนง 04-0103-001  

เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ

จาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ  บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทาง
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การเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุม

การเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุองคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวยงาน ดังตอไปนี้ 

  2.1 งานการเงินและบัญชี   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การตรวจสอบการเบิกจายทุกประเภท 

   (2) การจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 

   (3) การจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย 

   (4) การจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประเภท 

   (5) การจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจาํป และรายงานอ่ืน ๆ  

   (6) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   

คาธรรมเนียม และจัดหารายไดอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 

    

(2) การวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 

   (3) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

   (4) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน และกําหนดคารายปของภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอ่ืน 

   (5) การประชาสัมพนัธเกี่ยวกับการชาํระภาษีอากร 

   (6) การจัดทําหนงัสือแจงใหผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 

   (7) การตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือ คํา

รองภายในกําหนด และรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนยีมและรายไดอ่ืน ๆ ภายในกาํหนดของแตละป   

   (8) การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน

ภายในกําหนด 

   (9) การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมมาชําระภาษี   คาธรรมเนียมและ

รายไดอ่ืนภายในกําหนด 

   (10) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

ทองถิ่น (ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาส่ังการ 

   (11) การดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

   (12) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได 

   (13) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 
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   (1) การซื้อและการจาง 

   (2) การซอมและบํารุงรักษา 

   (3) การจัดทําทะเบียนพัสดุ 

   (4) การตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 

   (5) การเก็บรักษาและการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ  

   (6) การจัดทําบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ                                      

   (7) การจัดทําประกาศประกวดราคา 

   (8) การตรวจสอบพัสดุประจําป 

   (9) การหาขอเท็จจริงกรณีพสัดุชํารุดเส่ือมสภาพ 

   (10) การจําหนายพัสดุ/การลงจายออกจากบัญชี 

   (11) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย                                                             

 

  3. สวนโยธา  มีหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง 6) เลขที่ตําแหนง 05-0104-001เปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ 

ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 

การตรวจสอบการกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสราง

และซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การรวบรวม

ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ

งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวยงานภายใน  ดังนี้ 

  3.1 งานกอสราง   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 

   (2) การวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 

   (3) การใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกีย่วกับงานทางดานวิศวกรรม 

   (4) การออกแบบรายการละเอียดทางดานวิศวกรรม 

   (5) การสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ    ออกแบบกําหนดรายละเอียด

ทางดานวิศวกรรม 

   (6) การศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม 

   (7) การประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 

   (8) การควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 

   (9) การบริหารแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน 

   (10) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

9 



 

 

  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การกอสรางถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน และส่ิงติดต้ังอ่ืน  ๆ  

   (2)  การวางโครงการและควบคุมการกอสราง 

   (3) การซอมบํารุงถนน สะพาน เข่ือน ทางเทา 

   (4) การควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 

   (5) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน 

   (6) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

 5. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบล 7) เลขที่ตําแหนง 00-0101-002 รักษาราชการแทนหัวหนาสวนการศึกษาฯ  เปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยมีหนาที่

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา

นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย

งานภายใน ดังนี ้

  5.1 งานบริหารการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา 

   (2) งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 

   (3) งานประสานงานการดําเนนิการดานวชิาการกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

   (4) งานสํารวจรวบรวมขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

   (5) ดําเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองคการบริหาร

สวนตําบลสัมพันธและประสานงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกีฬาประจําปทุกประเภท 

   (6) ศึกษา คนควา วจิยั รวบรวม องคความรูทางดานศิลปะ และวัฒนธรรม 

   (7) การพัฒนาแหลงมรดกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   (8) การฟนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

   (9) การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

(10) การสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น 

   (11) การศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคุณคาทางดานวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม 

   (12) การสงเสริมความรวมมือและเสริทมสรางความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมระหวาง

หนวยงานของรัฐ 

   (13) การสงเสริมความรวมมือและเสริมสรางความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมระหวาง

องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชนระหวางประเทศ 
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   (14) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ

ดําเนินงานดานวัฒนธรรม 

   (15) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 

   (16) การสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

   (17) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  5.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

   (1) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

   (2) การควบคุม จัดเตรียม และใหบริการวัสดุ อุปกรณ คูมือครู ส่ือการเรียนการสอนแก

โรงเรียน 

   (3) การติดตอประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

   (4) การจัดต้ังสถานเล้ียงดูเด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   (5) การเผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

   (6) การสงเสริมสุขภาพอนามัย 

   (7) การพัฒนาเด็กกอนวยัเรียน 

   (8) เร่ืองอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   

  6. หนวยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต. 8) เปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง  โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ

ตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 

งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินองคการบริหาร

สวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

1.  พนักงานสวนตําบล  จํานวน   20 คน 

2.  ลูกจางประจํา  จํานวน     1 คน 

3.  พนักงานจาง ตามภารกจิ จํานวน     7 คน 

4.  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน     4     คน 

5.  พนักงานจางเหมา  จํานวน   16     คน 

    รวมทั้งส้ิน  48     คน 
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