
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ได้ขอความเห็นชอบการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

  บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการ
ประชุมครั้งที่  ๙/๒๕60  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ   เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้      
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๓- 
๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เรื่องซ่ึงตกลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 
เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-
๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้
ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็น
หนังสือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
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1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       มีหัวหน้าส านักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก า กับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆงานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๘) การด าเนินงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๙) ด าเนินการงานด้านกฎหมายและคดี 
   (๑๐) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๑1) การส่งเสริมการเกษตร 
   (๑2) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑3) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๑4) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๑5) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑6) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๑7) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (18) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (19) การพัฒนาบุคลากร 
   (๒0) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ  
   (๒1) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒2) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒3) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
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   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ
ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑.๔ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การคุ้มครองผู้บริโภค 
   (๒) การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   (๓) กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
   (๔) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (๕) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
   (๖) งานบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
   (๗) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   (๑) การพัฒนาชุมชน 
   (๒) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
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   (๓) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ 
   (๔) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน 
   (๕) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๖) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (๗) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๘) การด าเนินงานนโยบายต่าง ๆ ด้านการพัฒนาชุมชนของผู้บริหารและของ
รัฐบาล 
   (๙) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา 
   (๑๐) การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสตรี 
   (๑๑) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๑๒) การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-2102-001 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะ
ทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การ
บริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ฝ่ายการเงิน มีหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-
2102-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของงานการเงิน โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
งานพัสดุ งานธุรการ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลท ารายงานประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑.๑ งานการเงิน   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
    (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
    (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
    (๔) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ งานบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๒) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   (๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ 
ค าร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี 
   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียม
และรายได้อ่ืนภายในก าหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การซื้อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย       
 
 



  - 6 – 
 ๓. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-2103-๐๐๑ 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน
แบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
  ๓.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งานผังเมือง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) การจัดท าผังเมืองรวม 
(๒) การจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
(๓) การส ารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง   ให้ค าปรึกษาด้านผังเมืองและ

สิ่งแวดล้อม  และงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด 
(๔) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(๕) แผนที่ภาษ ี
(๖) การควบคุมแนวเขตถนน   ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
(๗) การควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา 
ระดับต้น ) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
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  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกบั 
   (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬา อบต.
สัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ อปท.ในการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรม 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการ
สอนแก่โรงเรียน 
   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกาศ ณ วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

           

      (นายวิชาญ    มหาราช) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  


