
 
 

 
                                                                  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 
เรื่อง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อได้มีประกาศลงวันที่  21  ตุลาคม  2563  ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ แล้วนั้น              

เนื่องจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ และการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 

  เพ่ือให้การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อเป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลฯ ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564 และมติ ก.อบต.จังหวัดตรังในการประชุม  ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่      
23 เมษายน  2564 จึงยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ เรื่อง ก าหนดกองหรือส่วนราชการและ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือโครงสร้างส่วนราชการ วันที่  21  ตุลาคม  2563  และก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  ดังนี้                                                                                                                                                                                                      

                     1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภา งานบริหารงานบุคคล ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง       
งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยส านักปลัดมีการ
แบ่งงานออกเป็น  8  งาน  ดังนี้ 

                      1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
                             -งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง 
                             -งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
                             -งานเลือกตั้ง 
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                             -งานบันทึกข้อมูล 
                             -งานกิจการสภา 

                      1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
                             -งานการเจ้าหน้าที่ 
                             -งานสิทธิและสวัสดิการ 
                             -งานทะเบียนประวัติ 
                             -งานบรรจุและแต่งตั้ง  
                             -งานสรรหาและการเลือกสรร 

                       1.3 วิเคราะห์นโยบายและแผน 
                             -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                             -งานวิจัย ประสานงาน 
                             -งานติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
                             -งานงบประมาณและเงินอุดหนุน 

                       1.4 งานนิติการ 
                             -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
                             -งานกฎหมายและคดี 
                             -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
                             -งานนิติกรรมและสัญญา 

                       1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                             -งานอ านวยการ 
                             -งานป้องกันและฟ้ืนฟู 
                             -งานฝึกอบรมและซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                        1.6 งานสวัสดิการสังคม  
                             -งานส่งเสริมอาชีพ 
                             -งานสวัสดิการสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรีผู้ด้อยโอกาส 
                             -งานสังคมสงเคราะห์ 

                         1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                             -งานข้อมูลการศึกษา 
                             -งานหลักสูตรการศึกษา 
                             -งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
                             -งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
                             -งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

                        1.8 งานบริหารงานสาธารณสุข 
                          -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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                          -งานสุขศึกษา 
                          -งานปอ้งกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ 
                          -งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                      2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน งานตรวจสอบใบส าคัญ 
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน    
งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ และงานอ่ืนๆที่
ได้รับมอบหมาย โดยกองคลังมีการแบ่งงานออกเป็น  3  งาน  ดังนี้ 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
- การเงินและบัญชี 
- งานรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกา 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- ทะเบียนการคุมบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน 
- งบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2 งานพัฒนารายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้และหนี้สิน 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
- งานธุรการ สารบรรณ 

                     3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่า ง         
งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกองช่างมีการแบ่งงาน
ออกเป็น  3  งาน  ดังนี้  

3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เขื่อน 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
- งานธุรการ สารบรรณ 
 
 



 


