
  

                                        

 

 

         
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
เรื่อง  การกําหนดกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล  

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

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  กําหนดกอง สํานัก   
หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2563 โดยกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบล กําหนด กอง หรือสวนราชการ ท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ ประกาศหลักเกณฑดังกลาว  
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคเจ็ด   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 จึงประกาศ 
กําหนดกอง หรือสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองเกา ดังนี ้

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกา  เรื่อง  การกําหนดกอง 
หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกา 
ประกาศใชเปนตนไป 

 3. ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา มีกอง และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ดังนี้ 

3.1  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 

งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน 

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร  

งานการพาณิชย   งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา

ความสงบเรียบรอย  งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานนิติการงานคุมครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม งานวิเคราะหนโยบาย

และแผน งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ งานตรวจสอบและประเมินผล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปน

หนาที่ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

และท่ีไดรับมอบหมาย  
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3.2 กองคลัง 

มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บ

รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี  

งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ 

งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ

จัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลอง

ประจําเดือนและประจําป งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนายพัสดุ 

ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให

คําแนะนําทางวิชาการดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย   

 3.3 กองชาง 
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณ

ราคา งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบ 

ไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสราง

และซอมบํารุงประจําปงานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน 

เครื่องจักรกล งานจัดทํา ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามัน

เชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ  รวมถึงงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทํา

แผนงานดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ  

งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค  

งานใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย  

งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค  

งานเวชปฏิบัติครอบครัว  งานหลักประกันสุขภาพตําบล งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ  

งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผน

ไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา

ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุน 

 

/การพัฒนาคุณภาพ... 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปองกัน

และบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กําหนดมาตรการและแผน

ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงาน 

ดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางนํ้า อากาศและเสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ 

ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ   รวมถึงงานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของหรือทีไ่ดรับมอบหมาย  

 3.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอํานาจหนาที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ

ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา  

งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริม

อาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานสงเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ

การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัด

สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดต้ังกองการเจาหนาที่ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให

คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 3.6 หนวยตรวจสอบภายใน 
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 

ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค  
และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิ เคราะหและประเมิน 
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนํา
แนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  

   ประกาศ  ณ  วันที่    6   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  

              นายพรประสิทธิ์ หนูแกว 
                (นายพรประสิทธิ์ หนูแกว) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 




