องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีท่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือเกี่ยวกับ อบต.ใหตามความจําเปน
และสมควร
สํานักงานปลัด
มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติและขอบังคับตําบล
การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
พนักงานจาง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ขอพิพาทตางๆ งานสงเสริม
การเกษตร การทองเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใหคําปรึกษาใน หนาที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลทัง้ หมด การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัตริ าชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
รวมถึงปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 7 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสารบรรณ
-งานตรวจสอบภายใน
-งานบริหารงานบุคคล
-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
-งานประชาสัมพันธ

-งานอาคารสถานที่
-งานรักษาความสงบเรียบรอย
-งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
-งานเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ
-รายงานการประชุมสภา อบต.
-งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต.
-งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
-งานอํานวยการและประสานราชการ
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
-งานเลือกตัง้ สมาชิกสภา อบต.
-งานขอมูลเลือกตัง้
-งานชุมชนสัมพันธ
-งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภา อบต.
-งานคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธาร ณะ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานงบประมาณ
-งานขอมูลขาวสารของทางราชการ
-งานประชาสัมพันธขององคกร
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
-งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
-งานโครงการอินเตอรเน็ตตําบล
-งานประสานโครงการฝกอบรม
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานกฎหมายและคดี

-งานนิติกรรมและสัญญาตางๆที่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
-งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ
-งานระเบียบการคลัง
-งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย
-งานขอบัญญัติและระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
-งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกเยาวชน
-งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานอํานวยการ
-งานปองกันสาธารณภัย
-งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูป ระสบภัย
-งานกูภัย
-งานชวยเหลือและใหบริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน
-งานวิเคราะหและจัดทํารายงานสภาพปญหาตางๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
5. งานกิจการสภา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ
-รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
-งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต.
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
-งานเลือกตัง้ เกี่ยวกับสภาองคการบริหารสวนตําบล
-งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภาอบต.
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
6. งานสงเสริมการทองเที่ยว มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสํารวจแหลงทองเที่ยว

-งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการทองเที่ยว
-งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
-งานบริการที่พกั ชั่วคราวสําหรับนักทองเที่ยว
-งานจัดตั้งและใหบริการขอมูลแหลงทองเที่ยว
-งานจัดตั้งศูนยชวยเหลือและบริการนักทองเที่ยว
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
7. งานสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-งานสวัสดิการสังคม
-งานสังคมสงเคราะห
-งานพัฒนาชุมชน
-งานพิทักษสทิ ธิเด็กและสตรี
-งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
-งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน
-งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
กองคลัง
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับจายเงินทุกป ระเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมสถิตเิ งิน
ไดประเภทตางๆ การเบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจาย งบประมาณ การหักภาษีและนํา สงเงิน รายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล การยืมเงินทดรองราชการ การ
จัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การ
เรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได การพัฒนา
รายได การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 4 งาน
1.งานการเงิน มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

- งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
2. งานบัญชี มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสวนราชการและบัญชีรายไดแผนดิน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชาและรายไดอื่นๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายไดงานควบคุมกิจการคาและคาประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการคา
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนําสงเงินรายได
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซือ้ จัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและการบํารุงรักษา)
- งานการจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสําคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวของกับ พัสดุ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กองชาง
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใช จายเงินของ อบต. การอนุมัติเพือ่ ดําเนินการ
ตามโครงการที่ตงั้ จายจากเงินรายไดขอ ง อบต. งานบํารุง ซอม และจัดทําทะเบียน สิง่ กอสรางที่อยูในความ

รับผิดชอบของอบต. การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบกอสรางแกอบต.
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน
1. งานกอสราง มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
-งานกอสรางและบูรณาการ
-งานกอสรางและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
-งานกอสรางและบูรณะโครงการพิเศษ
-งานระบบขอมูลและแผนทีเ่ สนทางคมนาคม
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-งานควบคุมการกอสรางถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
-งานธุรการประจําสวนโยธา
-งานควบคุมการปฏิบัตงิ านเครือ่ งจักรกลและยานพาหนะ
-งานจัดทําบันทึกขอมูลทางดานการกอสราง
-งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
-งานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
-งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสรางอื่นๆ
-งานเขียนแผนที่ตางๆ
-งานจัดทําขอมูลดานวิศวกรรมพรอมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการกอสรางอาคารตามระเบียบกฎหมาย
-งานตกแตงสถานที่
-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
-งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
-งานประสานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา เปนตน รวมถึงกิจการประปา
-งานซอมแซมบํารุงรักษา ไฟฟาและประปา

-งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
-งานระบายน้ํา
-งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
4. งานผังเมือง มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
-งานสํารวจและแผนที่
-งานควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
-งานการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง
-งานดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวข องจังหวัด
-งานดานการอนุรกั ษทรัพยกรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
-งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม
มีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหนาที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การ
จัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห ซึ่งเกี่ยวกับการปองกันการแกไขปญหาการพัฒนาและการ
สงเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผูส ูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส เพื่อ
ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง
เหมาะสมและเปนธรรม กองสวัสดิการสังคมแบงสวนการบริหารภายในออกเปน ดังนี้
1. งานสังคมสงเคราะหมหี นาที่ดังนี้
- งานสงเคราะหประชาชน ผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พงึ่
- งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ
- งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว
- งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคประชาชน
- งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ
- งานสงเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะหสตรีบางประเภท
- งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห
- งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผมู าขอรับ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหนาที่ดงั นี้
- งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ

- งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง เรรอน ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา
- งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็กและเยาวชนซึ่งมีปญ
 หาในดานตางๆ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่ดังนี้
- งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน
- งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน
- งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
4. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหนาที่ดงั นี้
- งานสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน
- งานเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของทองถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งาน
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของโดยแบงสวนราชการ ภายใน
ออกเปน 2 งาน คือ
1. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานหองสมุด และเครือขายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพรเกี่ยวกับการศึกษา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

