
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
เรื่อง  ก าหนดส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
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 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการ อันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  หมวด ๑๑ ข้อ ๒๒๗ ,๒๒๘ ,๒๒๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕62 ลงวันที่ ๒4 กันยายน ๒๕62 จึงประกาศก าหนดส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ไว้ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  ดังนี้ 
 ๑.1 ฝ่ายนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานสารสนเทศ ข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ 
  - งานงบประมาณ 
  - งานด้านวิชาการ 
 ๑.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  - งานธุรการ  
  - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - งานรัฐพิธี 
  - งานข้อมูลข่าวสาร 
  - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง 
 1.3  งานสวัสดิการสังคม 
 1.4 งานบริหารงานบุคคล 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.7 งานกฎหมายและคดี 

/2.กองคลัง... 
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 ๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 
 ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 ๒.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  - งานพัฒนารายได ้
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 ๒.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  - งานพัสดุ 
  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
  - งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงรักษา การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 
 ๓.๑ งานก่อสร้าง 
  - งานก่อสร้างและบูรณะ 
  - งานก่อสร้างสะพาน ฝาย ท่อลอด 
  - งานก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้ า 
  - งานควบคุมการก่อสร้าง 
  - งานควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง เครื่องจักร 
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 ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  - งานประมาณราคากลางงานก่อสร้าง 
  - งานส ารวจ ออกแบบการก่อสร้าง 
  - งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย 
 ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
  - งานประสานสาธารณูปโภค 
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ 

 ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางการศึกษา การ
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา
ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ 
 ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
  - งานแผนงานและวิชาการ 
  - งานส่งเสริมการศึกษา 
  - งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  - งานการศึกษาปฐมวัย 
 ๔.๒ งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
  - งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
  - งานส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกีฬาท้องถิ่น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

                                                                              

(นายสกล  เกศปัญญาพงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 

 

 
 

 

 

 


