
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง การก าหนโคครงสร้างการบบ่งส่วนรากการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 
………………………………………….……….. 

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่         
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2563 และเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ดังนี้  
   1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เรื่อง การก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

   2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีส่วนราชการดังนี้     

    3.1 ส านักปลัโองค์การบริหารส่วนต าบล  
           มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล         
งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ  งานการเลือกตั้ง  งานคุ้มครอง ดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม  งานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานหลักประกัน
สุขภาพ  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป 
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ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีการแบ่งงานในส่วนราชการออกเป็น ดังนี้ 
    3.1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     - งานอ านวยการ 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานนิติการ 
          - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

              - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานส่งเสริมสาธารณสุข    

3.2  กองคลัง 
    มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการงานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งาน
จัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานคบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่วย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน กานคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกองคลัง มีการแบ่งงานในส่วนราชการออกเป็น ดังนี้ 

3.2.1 งานบริหารงานคลัง 
     3.2.2 งานการเงินและบัญชี 
     3.2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     3.2.4 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
    3.2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   3.3 กองก่าง 
    มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ         
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง    
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและ 
ซ่อมแซมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ  ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่าย 
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยกองช่าง มีการแบ่งงานในส่วนราชการออกเป็น ดังนี้ 
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3.3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
     3.3.2 งานควบคุมอาคาร 
     3.3.3 งานผังเมือง 
     3.3.4 งานสาธารณูปโภค 
   3.4. กองการศึกษา ศาสนาบละวัฒนธรรม 

    มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา       
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา         
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานพิพิธภัณฑ์       
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีการแบ่งงานในส่วนราชการออกเป็น ดังนี้ 

3.4.1 งานบริหารการศึกษา 
     3.4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     3.4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     3.4.4 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  

3.5. กองสวัสโิการสังคม 
    มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม   
ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม   
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกันสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน        
งานพัฒนาชุมชน  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส     
ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการ
ข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับมอบหมาย โดยกองสวัสดิการ
สังคม  มีการแบ่งงานในส่วนราชการออกเป็น ดังนี้ 

3.5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
     3.5.2 งานพัฒนาชุมชน 
     3.5.3 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
     3.5.4 งานกิจการสตรีและคนชรา 
   6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

    มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งาน
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
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 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลื อให้
ค าแนะน าแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    4. ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
  (นายชนะ  พรหมอารักษ์) 

                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 


