
 
 
 
 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ พ.ศ.2563 
................................................ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ การบริหาร 
อำนาจหน้าที ่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  6) พ.ศ.2563 ลงวันที่   7  ธันวาคม 2563 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดกอง  สำนัก  หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2563  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2563 ประกอบมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหาร   ส่วนตำบลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
    ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ พ.ศ.2563” 
   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ประเภทสามัญ 

ข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มีส่วนราชการและมีการแบ่งอำนาจหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ประกอบด้วย 
  (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
  (2) กองคลัง 
  (3) กองช่าง  
  (4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (5) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

(1) สำนักปลัด… 
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          (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

1.1  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
         -  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
         -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
   -  งานอำนวยการ 
       -  งานการประชุม 

-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       -  งานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
  -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
  -  งานแผนงานและงบประมาณ 
  -  งานประชาสัมพันธ์ 
           -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

      -  งานกฎหมาย 
   -  งานนิติกรรมและสัญญา 
   -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   -  งานวินัย 
   -  งานคด ี

-  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
 

1.4  งานป้องกันและ… 
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      1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  งานอ่ืนๆ  ทีเ่กี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.5 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   - งานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการ 
   - งานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
   - งานการรับรองสถานะครัวเรือนเด็กแรกเกิด 
   - งานคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
   - งานส่งเสริมอาชีพ 

-  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

-  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
-  งานบุคลากรทางการศึกษา 
-  งานสรรหาและเลือกสรร  
-  งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง 
-  งานทะเบียนประวัติ  
-  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  
-  งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 
-  งานการลาทุกประเภท 
-  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

          

(2) กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร  เงินต่าง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือน และประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน   ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
 
 

2.1 งานการเงินและบัญชี…   
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   2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    -  งานการจ่ายเงิน  การับเงิน 
    -  งานนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
    -  งานการตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาทุกประเภท 
    -  งานควบคุมการเบิกจ่าย 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย     
   2.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    -  งานจัดซื้อ  จัดจ้าง   
    -  งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุ  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง 
    -  งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ 
    -  งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
    -  งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.3  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    -  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม 
    -  งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    -  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือนป้าย และใบอนุญาต 
    -  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    -  งานประเมินภาษ ี
    -  งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย     

(3) กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา  
งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำ
ประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
   3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

-  งานสำรวจออกแบบและเขียนแบบ 
        -  งานประมาณราคา 
 
 

-  งานจัดทำราคากลาง… 
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          -  งานจัดทำราคากลาง 
    -  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.2  งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    -  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
          -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
    -  งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
    -  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.3  งานสาธารณูปโภค  มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    -  งานเกี่ยวกับการประปา   
    -  งานซอ่มบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
    -  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา 
 งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งาน
โรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วน
ราชการภายใน  ดังนี้ 

4.1 งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
           - งานบริหารงานทั่วไป 
                - งานประสานกิจกรรม 
           - งานส่งเสริมการศึกษา 
           - งานวางแผนและโครงการ 
    -  งานนิเทศการศึกษา 
    -  งานวิชาการ 
    - งานติดตามและประเมินผล 

-  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

           - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

- งานการศกึษาในระบบ... 
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                - งานการศึกษาในระบบ 
           - งานกิจการโรงเรียน 
           - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
               - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

          (5) หน่วยตรวจสอบภายใน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งาน
ตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว
ทางแกไ้ข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
 

 
(นายวิลาศ  ไชยดี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
 
 

 


