
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ ์เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง  

หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ลงวันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานนิติการ 
- งานสว ัสด ิการส ังคมและส ังคม
สงเคราะห์  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

 
-  งานการเงิน 

-  งานบัญช ี

-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

 

 

 
 

-  งานก่อสร้าง 

-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  งานประสานสาธารณูปโภค 

-  งานผังเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

-  งานบริหารการศึกษา 

-  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ        
วัฒนธรรม 
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กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑)  

สำนักปลัด 

หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

กองช่าง 

ผู้อำนวยงานกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) (ว่าง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (ชก.)  (1) 



โครงสร้างส่วนราชการของกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ (ต่อ) 
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ระดับ 
บริหารงานท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง ต้น กลาง ปก. ชก. ปง. ชง. 
ภารกิจ 

(คุณวุฒิ) 
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

ทั่วไป 

จำนวน  1 3 - - 11 - 3 - 6 4 6 34 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (คำนวณตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี) 
ปีงบ 2564 ตั้งไว้ 

40,400,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 8,926,790 บาท ปีงบ 2565 ตั้งไว้ 

38,000,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 9,802,010 บาท ปีงบ 2566 ตั้งไว้ 

39,900,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 10,133,390 บาท 

๒) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 1,339,019 บาท ๒) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 1,470,302 บาท ๒) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 1,520,009 บาท 
รวม 1)+2) = 10,265,809 คิดเป็นร้อยละ 25.41 รวม 1)+2) = 11,272,312 คิดเป็นร้อยละ 29.66 รวม 1)+2) = 11,653,399 คิดเป็นร้อยละ 29.21 



 

           โครงสร้างกรอบอัตรากำลงั สำนักปลัด  
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จพง.ธุรการ ชง (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
- ยาม (1) 
- ภารโรง (1) 

 

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชก (1) 

 

- นักทรัพยากรบุคคล   ชก 
(1) 

 
 

นิติกร ชก (1) 
 

- นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) 

 

- นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชก (1) 

- ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (2) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา (1) 

 

 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง  

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จำนวน ๑ - - - 5 - - - 2 - - 5 ๓ ๑6 
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หัวหน้าสำนักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น (1) 



   โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง  
 
 
 
 
 

งานการเงนิ งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการคลัง (ชก.) (๑) 

 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ชก.) (๑) 

 
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
- คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน) (๑) 

 

- นักวิชาการพัสดุ ชก. (1)  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ระดับ 
อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง  

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จำนวน ๑ - - - 4 - - - - - - ๑ 1 7 
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ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น (1) 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระดับ 

อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จำนวน ๑ - - - - - - - ๑ - - ๒ 1 6
หมาย
เหตุ
รวม 
ตำ 

แหน่ง
ว่าง 

 

 

โครงสร้างกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับต้น (1) 

 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานประสานธารณูปโภค 

-นายช่างโยธา (ชง.) (๑) 
 -นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1) 
(ว่าง) 

 

 

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

 

 

งานก่อสร้าง 

-นายช่างโยธา (ชง.) (๑) 
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ระดับ 

อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป* 

จำนวน - - - - ๑ - - 

 

- - - - ๒ ๑ 6 

หมาย
เหตุรวม 
ตำแหน่ง

ว่าง 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับต้น (ว่าง) (1) 

  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-นักวิชาการศึกษา (ชก) (๑) 
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑) 

-ครู คศ.๑ (ว่าง) (1) 
-ผู้ดูแลเด็ก (๑) 
-ผู้ดูแลเด็ก (๑)* 
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ระดับ 

หน ศพด. สายงานการสอน 

ตำแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม 

- ครู ชก ชพ ชช การเงิน/บัญชี/
พัสดุ 

ธุรการ/
บันทึก
ข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัยรร. 

คอมพิวเตอร์/โสต
ทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน -   1 - - - - - - - - - 1 1 3  

รวมตำแหน่ง
ว่าง 

 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 

งานงบประมาณ 

นางสุพรพิณ  ประดับทอง ครู(งด.คศ.1) 

 

 

งานบุคคล 

นางสุพรพิณ  ประดับทอง ครู(งด.คศ.1) 

 

งานบริหารทั่วไป 
ครู (คศ.1) (ว่าง) 

นางสาวกัญชพร   ตรงคำนึง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 

งานหลักสูตร และการสอน 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

งานทะเบียน และเอกสารสำคัญ 

งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพ 

งานประกันค ุณภาพภายในและประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก 

 

-แผนพัฒนาการศึกษา 

-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

-แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

-การบริหารงานพัสดุ 

-การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

-งานทะเบียนและจัดเก็บ 

-งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

-งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 

 

-การลงเวลาปฏิบัติงาน 

-งานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ 

-งานวิจัย และการรักษาวินัย 

-งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

-งานความดี ความขอบและขวัญกำลังใจ 

-งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

-งานธุรการ สารบรรณ การรายงาน 

-งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

-งานอาคารสถานที่ 

-งานประชาสัมพันธ์ 

-งานรับนักเรียน 

-งานบริการสุขภาพอนามัย 

-งานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-งานบริการสุขภาพอนามัย 

 

งานวิชาการ 
                     ครู (คศ.1) (ว่าง) 
นางพรรณี     ดิเรก  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
บริหารท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง  

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - - 1 - - - - - - - - 1 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) (ว่าง) 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภาย ชก. (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
   - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
   - การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข 
   - งานปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
   - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน 
     การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

เรื่อง  ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง  
หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  

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

     ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ได้ประกาศ  ก.
อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนดกอง สำนัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารสว่น
ตำบล และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กำหนด  
 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดสรุินทร์ 
เรื ่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563               
ลงวันที ่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุร ินทร์ ในการประชุม               
ครั ้งที ่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  เรื ่อง                  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 
ลงวันที ่  1  มิถุนายน 2564 จึงประกาศกำหนดการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที ่ความรั บผิดชอบ                
ของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ดังนี้ 
  

 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม  งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเทียว  งานส่งเสริม
การเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ  งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  งานนิติการ  งานคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม  และราชการที่
มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก  หรือส่วนราชการใด  ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ  
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  
แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในสำนักปลัด  ดังนี้ 

 1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2  งานนโยบายและแผน 

/1.3  งานป้องกัน… 



 

 1.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.4  งานนิติการ 
 1.5  งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  
                      1.6  งานการเจา้หน้าที ่
 1.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.8  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 1.9  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 2.  กองคลัง  มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับ  งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม  และการพัฒนารายได้  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  งานนำส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ  และเงินอื่น  ๆ งานจัดทำ
หรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานจัดสรรเงินต่าง  ๆ  
งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือน  และ
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจำหน่าย พัสดุ  ครุภัณฑ์  และทรัพย์สิน
ต่าง  ๆ  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  
ด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง  ดังนี้ 

   2.1  งานการเงิน 
   2.2  งานบัญช ี

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
 

3.  กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจ  งานออกแบบ  และเขียนแบบ  งาน
ประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง  ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน  คลอง  แหล่งน้ำ  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ 
ผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการ
ก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานจัดทำประวัติ  ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื ่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง  ๆ  งาน
อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง  ดังนี้ 

   3.1  งานก่อสรา้ง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

/3.3  งานประสาน... 



 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  
งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอธัยาศยั  
เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ
การศึกษา  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือ  ให้
คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

   4.1  งานบริหารการศกึษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 

  5. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  งานตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  โ ครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง  ๆ  งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว
ทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

                                                 
                          (นางสาเพ็ชรา  เสาแก้ว) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

 


