
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

เรื่อง   การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  

................................................. 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
และกิจการอันเกี ่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2563  และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มี 3 ประเภท ได้แก่ประเภทสามัญ 
ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษและให้นำการกำหนดประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมากำหนด
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง         เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2563  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ระนอง ในการประชุม ครั้งที่ 02/2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง           การ
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที ่ 22 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  และให้ประกาศฉบับนี้แทน  
  ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  มีโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 
   1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
                 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการ
สังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการเกษตร 
งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่
มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะรวมทั้ง
กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ฝ่าย  8  งาน 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานแผนงานและงบประมาณ 
       - งานนิติการ 
       - งานสวัสดิการสังคม 
       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานการเจ้าหน้าที่ 
   - งานการศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
         2.  กองคลัง 
              มีอำนาจหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี  ทุก
ประเภท   งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง  ๆ งานทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน  การ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองคลัง 
ออกเป็น  1 ฝ่าย  5  งาน ดังนี้ 
   -  งานบริหารงานทั่วไป   
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัฒนารายได ้
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน   
   - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     
 3. กองช่าง   
  มีอำนาจหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับงานสำรวจ  งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา       
งานจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำ
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื ้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั ้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง          
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง   งานเกี่ยวกับการประปา  งานช่วยเหลือสนับสนุนการ 

/ป้องกันและ... 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียน   
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ   
ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่ง
ส่วนราชการในกองช่าง  ออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน  ดังนี้ 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานแบบแผนและก่อสร้าง 
       - งานควบคุมอาคาร 
   - งานสาธารณูปโภค 
       - งานผังเมือง 
 4.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  มีอำนาจหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและ การ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการ
ใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ
ตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ออกเป็น 
1 งาน ดังนี้ 
   - งานตรวจสอบภายใน 

  ทั้งนี้  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3  เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

 

                            
( นายสุนัย  คลี่ขยาย ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 
 

 


