ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
------------------------------------

ด้ว ยองค์การบริ ห ารส่ วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้ขอความเห็ นชอบการกาหนดโครงสร้างส่ ว น
ราชการการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)
บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕60 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
กาหนดโครงสร้ างส่ วนราชการ การแบ่งส่ว นราชการภายในและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ ว น
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่ ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จึงกาหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และ
อานาจหน้าที่ความรั บผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อรองรับอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็ นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเ ศษอื่ น ใด เรื่ อ งที่ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสั่ ง การโดยเฉพาะ เรื่อ งที่หั ว หน้ าส่ ว นราชการต่ าง ๆ
เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับนั้นมิได้
กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลได้มอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน
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1.สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มีหัวหน้าสานักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง โดยมีหน้าที่ความรับ ผิดชอบเกี่ย วกับราชการทั่วไปขององค์การบริห ารส่วนตาบล และราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การดาเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ
ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆงานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ
(๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบล
(๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ
(๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(๖) การดาเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) การจัดทาคาสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) การดาเนินงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๙) ดาเนินการงานด้านกฎหมายและคดี
(๑๐) อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑1) การส่งเสริมการเกษตร
(๑2) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๑3) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(๑4) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๑5) การจัดทาทะเบียนประวัติ และบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๑6) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๑7) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(18) การขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(19) การพัฒนาบุคลากร
(๒0) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บาเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
(๒1) การทาประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒2) การลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๒3) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการกาหนดนโยบาย
(๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
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(๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
(๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย
(๔) การควบคุมกาจัดหรือทาลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่
(๕) การทาแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย
(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๑๒) การจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๓) การฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๑๔) การดาเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๑๕) การวิเคราะห์ และพิจารณา ทาความเห็ น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น
อุทกภัย วาตภัย
(๑๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๓) กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(๔) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๕) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(๖) งานบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
(๗) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(๑) การพัฒนาชุมชน
(๒) สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน
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(๓) การดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มของประชาชนเพื่อทากิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ
(๔) แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
(๕) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
(๖) ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
(๗) ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
(๘) การดาเนิ น งานนโยบายต่าง ๆ ด้า นการพัฒ นาชุ มชนของผู้ บริ ห ารและของ
รัฐบาล
(๙) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา
(๑๐) การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสตรี
(๑๑) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ
(๑๒) การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ที่พึ่ง
(๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กองคลัง มีผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ตาแหน่ง 05-3-04-2102-001
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
จ่าย การรับ การน าส่ งเงิน การเก็บรั กษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะ
ทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การ
บริหารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ฝ่ายการเงิน มีหั วหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ) เลขที่ตาแหน่ง 05-3-042102-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของงานการเงิน โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
งานพัสดุ งานธุรการ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลทารายงานประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท
(๒) การจัดทาเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
(๔) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(๒) การจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ
(๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-๕๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกาหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่น
(๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
(๖) การจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(๗) การตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ
คาร้องภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี
(๘) การจั ด ท าหนั ง สื อแจ้ ง เตื อ นแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี กรณี ไ ม่ มายื่ น แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินภายในกาหนด
(๙) การจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชาระภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่นภายในกาหนด
(๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชาระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๑๑) การดาเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การซื้อและการจ้าง
(๒) การซ่อมและบารุงรักษา
(๓) การจัดทาทะเบียนพัสดุ
(๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
(๖) การจัดทาบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์
(๗) การจัดทาประกาศประกวดราคา
(๘) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ
(๑๐) การจาหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี
(๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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๓. กองช่าง มีผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตาแหน่ง 05-3-05-2103-๐๐๑
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ
ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน
แบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม
(๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๓) การให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอี ยดเพื่อคานวณ ออกแบบกาหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม
(๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
(๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทาผังเมืองรวม
(๒) การจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(๓) การส ารวจรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นผั ง เมื อ ง ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นผั ง เมื อ งและ
สิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด
(๔) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(๕) แผนที่ภาษี
(๖) การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(๗) การควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา
ระดั บต้ น ) เลขที่ ตาแหน่ ง ๐๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็น ผู้ บั งคั บบั ญชาพนั กงานส่ ว นต าบล ลู ก จ้า ง และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้

-7๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(๓) งานประสานงานการดาเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานสารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกั บเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
(๕) ดาเนิ น งานกีฬานัก เรียน กี ฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬ าประชาชน กีฬ า อบต.
สัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจาปีทุกประเภท
(๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
(๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๘) การฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๐) การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและ อปท.ในการด าเนิ น งานด้ า น
วัฒนธรรม
(๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(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) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
(๘) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายวิชาญ มหาราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

