
 
 
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาติดต่อ
ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผน
วัฒนธรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก
และเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

  1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  
 งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  
 งานจัดท าแผนวัฒนธรรม  
 งานจัดท าแผนเด็กและเยาวชน  

งานควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานการด าเนินการ
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 งานจัดท าแผนโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา  

 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน  
 งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุด

ชุมชน  
 งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  

งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก 0-3 ปี  

งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย        
 
 
 
            มอี านาจหนา้ท่ีความรบัผดิชอบเก่ียวกับการด าเนินงานให้
เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุง
งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนา
พฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความ
สะอาด การจัดการขยะมูลฝอย 

1.ฝุายบริหารงานงานสาธารณสุข  

           มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม  

2. ฝุายบริหารและส่งเสริมการอนามัย  

            มหีน้าท่ีควบคมุดแูลและรบัผดิชอบการปฏบิตังิานใน
หน้าท่ีของงานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย ์

 
 

 

 

            

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

โทรศัพท์/โทรสาร 035-864082 
 

 

 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ 



 
 
 
 
 
               มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ งานธุรการ 
งานสารบรรณการจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตต าบล งาน
การเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับต าบล งานนิติการ งาน
รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท า
ข้อบังคับงบประมาณประจ าปีงานขออนุมัติ ด าเนินการตามข้อบังคับ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการ
เด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบ ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริม
อาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและสตรี งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 
งาน คือ 
1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคดี 
4.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6..งานธุรการและการเจ้าหน้าท่ี 
7.งานแผนและงบประมาณ 
 

 
 

 
 
 
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบทางระบบการเงิน การบัญชี และการเบิก
จ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง งานตรวจสอบทรัพย์ สิน ฯลฯ   
งานบริหารงานการคลัง 
          มีหน้าที่  ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน   ตรวจสอบ  ประเมินผล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลาย
ด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้
งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ   งานพัสดุ   งาน
ธุรการ   งานการจัดการ   เงินกู้   งานจัดระดับงาน งานบริหารงาน
บุคคล   งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าการท าความเห็นและสรุป
รายงาน      ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
มีอ านาจหน้าท่ี รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ า ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อม
บ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานซ่อมบ ารุงในกิจการประปา จัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของอบต.  
 
 
 
 

 
 
 
งานก่อสร้าง  
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ า ฯลฯ งานการประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง 
งานซ่อมบ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานซ่อมบ ารุงในกิจการประปา จัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ 
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
1.งานก่อสร้าง 
มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง 
และบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณสภาพและ โครงการพิเศษ 
งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษา 
เครื่องจักรและยานพาหนะงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
งานวิศวกรรม งานการประมาณค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุม 
การก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานส ารวจ 
และแผนที่ งานวางผังเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปท่ีดิน 
และฟื้นฟูเมือง 
 งานประสานสาธารณูปโภค  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการ
ประปา งานขนส่งและ 
 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

กองช่าง 


