
โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 
 

บริหารงานทัว่ไป 

         องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกไทย ไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งทัว่ไปเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินการก าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบ เหมาะสม ชดัเจนและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ จงึขอก าหนดหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบดงันี้ 

ส านักงานปลดั 
          1. การควบคุมตรวจสอบการท างานและแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิานต่าง ๆของ
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทัว่ไป เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
          2. การควบคุมดแูลและรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของพนกังานส่วน
ต าบล   พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทัว่ไป เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ 
          3. ควบคุมดแูลและรบัผดิชอบงานสวสัดกิารของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
พนกังานจา้งทัว่ไป เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
          4. งานพฒันาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สมัมนาของพนกังานส่วนต าบล พนกังาน
จา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทัว่ไปเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
          5. งานรฐัพธิ ี
          6. งานประชาสมัพนัธ ์

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย 



          7. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสอื โตต้อบหนงัสอืและเรือ่งน าเสนอผูบ้รหิาร โดยตอ้ง
ผ่านปลดั อบต.ตรวจสอบทุกครัง้ 
          8. งานเกีย่วกบัการจดัการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และจดัท ารายงานการประชุมของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
          9. งานเกีย่วกบัการตราขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบล การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล 
          10. งานเกีย่วกบัการพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ และงานอื่น ๆ 
          ๑๑.งานทะเบยีนประวตั ินายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองนายก อบต. และเลขานุการนายก 
อบต. สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ทัว่ไป 
          ๑๒.งานเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
          ๑๓.งานสวสัดกิารพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทัว่ไป      
          ๑๔.งานบรรจแุต่งตัง้ โอน ยา้ย และเลื่อนระดบัพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ 
พนกังานจา้งทัว่ไป 
           ๑๕.งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
            16. ปฏบิตังิานพมิพฎ์กีาเบกิเงนิทุกประเภท 
          งานกฎหมายและคดี 
           ๑.  จดัท ารา่งขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บญัญตัขิององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
           ๒.  ด าเนินการรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีน 
           ๓. จดัท าทะเบยีนคุมงานเกีย่วกบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีน ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดา้น
ด าเนินการทางคดแีพ่ง คดอีาญา และทางวนิยัของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังาน
จา้งทัว่ไป 
            ๔. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอนุมตัดิ าเนินการตามขอ้บญัญตั ิขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลก่อนการบงัคบัใช ้
            ๕.   งานทีม่ปัีญหาเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บญัญตัต่ิาง ๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
            ๖. ดา้นนิตกิรรม/สญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
 
          งานนโยบายและแผน 
            ๑. งานจดัท าแผนการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
            ๒. งานจดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณประจ าปี 
            ๓. งานจดัท าขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
            4. งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  
         งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 



             ๑. ปฏบิตังิานทางการพฒันาชุมชน ซึง่มลีกัษณะงานทีเ่กีย่วกบัการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ ในเขต
ชุมชน เพื่อจดัท าแผนด าเนินการสนบัสนุนใหม้กีารรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ 
             ๒. พบเขา้รว่มกบัผูน้ าทอ้งถิน่ เป็นผูน้ าและเป็นทีป่รกึษากลุ่มในการพฒันาชุมชน ในทอ้งถิน่
ของตน รว่มกนัท างานดา้นการกพฒันากบัประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิ 
              

  ๓. ใหค้ าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในทอ้งถิน่ ตามวธิกีารและพฒันาชุมชน เพื่อเป็นผลผลติ
และรายไดแ้ก่ครอบครวัในดา้นการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครวัเรอืน 
             ๔. อ านวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและช่วยเหลอืประชาชน
ในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร 
             ๕.  ตดิตามผลงานและจดัท ารายงานต่าง ๆ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
             6. งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  
           งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    อ านวยการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผูท้ีป่ระสบภยัต่าง ๆ ดา้นการกูภ้ยั
ต่าง ๆดา้นรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลงานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  
 กองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
                   โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์ท าความเหน็เสนอแนะและ
ด าเนินการปฏบิตังิานบรหิารงานคลงัทีต่อ้งใหค้วามช านาญ โดยตรวจสอบการจดัการต่าง ๆ เกี่ยวกบังาน
คลงัหลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงนิ/บญัช ีงานจดัเกบ็รายได ้งานรวบรวมสถติแิละวเิคราะห์
งบประมาณงานพสัดุ งานธุรการ งานจดัการเงนิกู ้งานจดัระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรบัรองความ
ถูกตอ้งเกีย่วกบัการเบกิจ่ายเงนิ งานรบัรองสทิธกิารเบกิงบประมาณ การควบคุมการปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
เบกิจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีม่คี่าและหลกัฐานการแทนตวัเงนิ พจิารณาตรวจสอบรายงานการเงนิ
ต่าง ๆ รายงานการปฏบิตังิาน สรุปเหตุผลการปฏบิตังิานต่าง ๆ พจิารณาวนิิจฉยัผลการปฏิบตังิาน ซึง่
จะตอ้งวางแผนงานดา้นต่าง ๆ ใหก้ารปฏบิตังิานของส่วนการคลงัปฏบิตังิานไดอ้ย่ามปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมนิผลการท ารายงานการประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 
พจิารณาปรบัปรุง แกไ้ข ศกึษา วเิคราะหเ์กีย่วกบัรายจ่ายจรงิ เพื่อประกอบการพจิารณาวเิคราะห์
ประมาณการรายรบั – รายจ่าย ก าหนดรายจา่ยของหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิการช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ ตรวจสอบการหลกีเลีย่งภาษ ีแนะวธิกีารปฏบิตังิาน พจิารณาเสนอแนะการเพิม่
แหล่งทีม่าของรายได ้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงนิและบญัชต่ีาง ๆ ตรวจสอบการเบกิจา่ยวสัดุ
ครภุณัฑ ์การจดัซือ้ จดัจา้ง เสนอขอ้มลูทางดา้นการคลงั เพื่อพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิาน 
โดยก าหนดงานดงันี้ 
               งานการเงินและการบญัชี 



                 ๑. จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิ, คณะกรรมการรบั – ส่งเงนิ, 
คณะกรรมการตรวจสอบการรบัเงนิประจ าวนั 
                 ๒. การตรวจสอบการรบัเงนิรายไดจ้ากงานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ตามใบน าส่งใหต้รงกบั
ใบเสรจ็รบัเงนิและน าฝากธนาคารทุกวนั 
         ๓. การตรวจสอบเงนิโอนจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เงนิอุดหนุนทัว่ไป เงนิ
อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลงั, ภาษมีลูค่าเพิม่. เงนิค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมทีด่นิ, 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน ้าบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม,้ ค่าภาคหลวงแร,่ ค่าภาคหลวงปิโตเลยีม 
ฯลฯ ทีโ่อนผ่านธนาคารโดยใชบ้รกิาร self  service Banking 
                   ๔. การโอนเงนิเดอืนพนกังานเขา้ธนาคาร 
                   ๕. การรบัฎกีาเบกิเงนิจากงานต่างๆ ลงเลขรบัฎกีาวนัทีร่บัใบเบกิและน าส่งใหง้านควบคุม
งบประมาณตดัยอดเงนิงบประมาณ 
                   ๖. น าฎกีาทีง่านการบญัชตีดัยอดเงนิมาตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ 
                   ๗. การตรวจเอกสารประกอบฎกีาจ่ายเงนิ ไดแ้ก่ วนัที,่ ลายมอืชื่อ, ในใบเสรจ็รบัเงนิ
ใบส าคญัรบัเงนิหรอืหลกัฐานการจ่าย ใบแจง้หนี้ ใบส่งของ ตอ้งประทบัตราตรวจถูกตอ้ง 
                   ๘. การจดัท าฎกีาเบกิเงนิของส่วนการคลงั ฎกีานอกงบประมาณ, ฎกีาเงนิสะสม พรอ้มทัง้
รายละเอยีดต่าง ๆ ใหค้รบถ้วน 
                   ๙. ด าเนินการเบกิตดัปีโครงการทีด่ าเนินการไมท่นัในปีงบประมาณนัน้ หรอืขออนุมตัจิดัท า
รายจ่ายคา้งจ่ายตามแบบทีก่ าหนด 
                   ๑๐. การรบัเงนิรายไดจ้ากงานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ตามใบน าส่งและใบสรปุใบน าส่ง
เงนิใหต้รงกบัใบเสรจ็รบัเงนิและน าฝากธนาคารทุกวนั พรอ้มทัง้ จดัส่งใบน าส่งเงนิใหง้านการบญัชลีงบญัช ี
                   ๑๑. การรบัเงนิจดัสรรจากทอ้งถิน่จงัหวดั ไดแ้ก่ เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ค่าอาหารเสรมิ 
(นม), ค่าอาหารกลางวนั, ค่าเบีย้เลีย้งยงัชพี, ค่าอุปกรณ์กฬีา, ค่าหนงัสอืพมิพป์ระจ าหมูบ่า้นฯลฯ ออก
ใบเสรจ็ ท าใบน าส่งเงนิใหง้านการบญัชลีงบญัช ี
                   ๑๒. การน าส่งเงนิภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย, เงนิประกนัสงัคม. เงนิค่าใชจ้่าย ๕%, เงนิกูส้วสัดกิาร
ธนาคารออมสนิ, ธนาคารกรงุไทย, สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ใหด้ าเนินการ
ภายในก าหนดเวลาไมเ่กนิ วนัที ่๑๐ ของทุกเดอืน 
                    ๑๓. การน าส่งเงนิสมทบส่วนทุน กบท. ภายในเดอืนธนัวาคม ของทุกปี 
                    ๑๔. การจดัท ารายงานการจดัท าเชค็ ลงรายละเอยีดต่าง ๆ ใหค้รบถ้วน จดัท าส าเนาคู่
ฉบบัและตวัจรงิใหเ้กบ็ไวก้บัฎกีาเบกิเงนิส าเนาแยกแฟ้มต่างหาก ๑ ฉบบั ตดิตามประสานใหผู้ม้สีทิธริบั
เงนิตามเชค็มารบัไปโดยเรว็ ตอ้งไมเ่กนิ ๑๕ วนั หลงัจากผูม้อี านาจลงนามในเชค็แลว้ หรอืด าเนินการน า
ออไปจา่ยใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ 
                   ๑๕. การเบกิเงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล, ค่าเช่าบา้น, ค่าจา้งเหมาบรกิาร, ค่าเล่าเรยีน



บุตร,    เงนิส ารองจ่าย 
                   ๑๖. ตรวจสอบเงนิภาษจีดัสรรทีไ่ดร้บัมาจากส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดั น ามาลงบญัชเีงนิสด
รบั (กรณอีอกใบเสรจ็รบัเงนิ) น าใบผ่านรายการทัว่ไป (กรณรีบัเงนิโอนต่าง ๆ) แลว้น ามาลงทะเบยีนเงนิ
รายรบั 
                   ๑๗. การจดัท ารายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนัทุกวนัทีม่กีารรบั-จา่ยเงนิ และเสนอให้
คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิและผูบ้รหิารทราบทุกวนั 
                   ๑๘. รายงานการรบัจา่ยเงนิอุดหนุนทัว่ไป, อุดหนุนเฉพาะกจิ. เงนิถ่ายโอน 
           ๑๙.  การจดัท าทะเบยีนคุมต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
                        ๑๙.๑. ทะเบยีนคุมเงนิรายรบัตรวจสอบกบัเงนิสดรบัและเงนิฝากธนาคารใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 
                        ๑๙.๒.ทะเบยีนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกบับญัชเีงนิสด Statement ของ
ธนาคาร รวมทัง้สมดุจา่ยเชค็ใหถู้กตอ้งตรงกนั 
                        ๑๙.๓.ทะเบยีนคุมเงนิค ้าประกนัสญัญาตรวจสอบกบัเงนิสดรบั และส าเนา
ใบเสรจ็รบัเงนิใหถู้กตอ้ง                    
                         ๑๙.๔.ทะเบยีนคุมเงนิสะสม ตรวจสอบกบัสมดุเงนิสดจ่ายและบญัชแียกประเภท
ถูกตอ้งตรงกนั 
                         ๑๙.๕.ท าทะเบยีนคุมเงนิ ส่วนลด ๖%  ค่าใชจ้่าย ๕% และเงนินอกงบประมาณทุก
ประเภทไดแ้ก่ งบถ่ายโอน, เงนิผูด้แูลเดก็, เงนิค่าอาหารกลางวนั, ค่าอาหารเสรมิ (นม), เงนิภาษหีกั ณ ที่
จา่ยลงรบัและตดัจา่ยใหเ้ป็นปัจจบุนั 
                          ๑๙.๖.จดัท าใบผ่านรายการบญัชทีัว่ไป ทุกครัง้ทีม่กีารรบัเงนิทีไ่มไ่ดร้บัเงนิสดเป็นเงนิ
โอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร เงนิรบัโอนจากกรมส่งเสรมิกาดรดปกครองทอ้งถิน่ ท าใหใ้บผ่า
รายการบญัชมีาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิน้เดอืนและทีม่กีารปิดบญัช ี
           ๒๐. จดัท ารายงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
                        ๒๐.๑. การจดัท ารายงานประจ าเดอืน ไดแ้ก่ งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารตอ้งตรง
กบัรายงานสถานะการเงนิประจ าวนั, รายงานเงนิรบัฝาก, รายงานกระแสเงนิสด, งบรบั-จา่ยเงนิสด, 
กระดาษท าการกระทบยอด, รายจา่ยตามงบประมาณ (รายจา่ย-รายรบั) จ่ายจากเงนิสะสม, งบประมาณ
คงเหลอื, กระดาษท าการรายจ่าย, งบประมาณรายรบัจรงิประกอบงบทดลองและรายงานรบัจ่าย และเงนิ
สดประจ าเดอืน งบทดลองประจ าเดอืน 
                         ๒๐.๒. การจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิเมือ่สิน้ปีงบประมาณ ไดแ้ก่ ปิดบญัช ี
จดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากรายรบั, งบทรพัยส์นิ, งบเงนิสะสม, งบหนี้สนิ, งบทดลองก่อน
และหลงัปิดบญัช ี 
                         ๒๐.๓. การจดัท ารายงานทีต่อ้งส่งตามก าหนดเวลา 



                         ๒๐.๔.  งานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  
                งานพฒันาและจดัเกบ็รายได้ 
                    ๑. จดัเกบ็รายได ้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกไทย จดัเกบ็เอง รบัเงนิรายได ้ออก
ใบเสรจ็รบัเงนิพรอ้มทัง้น าใบส่งเงนิใหก้บังานการเงนิ และส่งหลกัฐานใหง้านการบญัชเีพื่อจะสอบยนัให้
ตรงกนั 
                    ๒. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้รายการรายละเอยีดต่าง ๆ ของผูม้าช าระค่าภาษี
ทุกประเภทกบัทะเบยีนลกูหนี้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและท าใหเ้ป็นปัจจุบนั มกีารจ าหน่ายชื่อลกูหนี้ ลงเล่มที ่
เลขที ่ใบเสรจ็รบัเงนิ และวนัทีร่บัช าระเงนิ ใบทะเบยีนลูกหนี้ทุกครัง้ทีม่กีารรบัเงนิ 
                    ๓.งานประเมนิจดัเกบ็รายได ้การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิภาษ ีนดัประชุมจดัท า
รายงานการประชุม, จดัท ารายละเอยีดแบ่งโซน บลอ็ก ลอ็ค ตามแผนทีภ่าษ ีเพื่อก าหนดอตัราในการ
จดัเกบ็ทุกปี 
                   ๔.จ าหน่ายลูกหนี้คา้งช าระออกจากบญัช ีเรง่รดัการจดัเกบ็รายได ้มกีารตดิตามทวงหนี้
จากลกูหนี้ โดยตรง 
                   ๕.จดัท าทะเบยีนลกูหนี้คา้งภาษ ีไดแ้ก่ ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษบี ารงุทอ้งที ่และภาษี
ป้าย 
                   ๖.จดัท า ภทบ.๑๙ บญัช ีงบหน้าและงบรายละเอยีดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจ าทุกเดอืน  
                   ๗.งานจดัท าทะเบยีน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
                   ๘.งานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     งานทะเบียนทรพัยสิ์นและพสัด ุ  
                   ๑.  ก่อนสิน้เดอืนกนัยายน ของทุกปี ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
                   ๒. จดัท าแผนการจดัหาพสัดุประจ าปี และแผนการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งตามแบบ ผด.๑, 
ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพสัดุกลาง 
                   ๓. ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งตามแผน และขัน้ตอนต่าง ๆ ตามระเบยีบพสัดุ 
                   ๔.จดัท าบญัชรีบั-จา่ย วสัดุ, ทะเบยีนครุภณัฑ ์ลงเลขครภุณัฑ ์การยมืพสัดุตอ้งทวงถาม
ตดิตามเมือ่ครบก าหนดคนื 
                   ๕. แต่งตัง้คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ กรณมีพีสัดุทีไ่มใ่ชห้รอืเลกิใชเ้สื่อมสภาพ ไม่
สามารถใชก้ารไดแ้ละสญูหาย จ าหน่ายออกจากบญัชหีรอืทะเบยีน 
                    ๖. งานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

กองช่าง 

          มหีน้าทีป่ฏบิตังิาน เกีย่วกบัการวางโครงการ การรวบรวมและส ารวจวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใชใ้นการ



ออกแบบ วางผงัหลกั ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภณัฑ ์และออกแบบค านวณดา้นวศิวกรรมต่าง ๆการ
ควบคุมงานก่อสรา้งและซ่อมแซมบ ารงุรกัษา และตดิตามผลวจิยังานทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
ควบคุม การเขยีนแบบ รปูรายการก่อสรา้ง การประมาณราคา ตรวจรบังานงวดเพื่อเบกิจา่ยเงนิ ใหบ้รกิาร
ตรวจสอบแบบรปูและรายการตลอดจนเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบและก่อสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลและบรกิารงานทัว่ไปของหน่วยงาน งานดา้นไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นที่
เกีย่วขอ้งและทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
          รบัผดิชอบภายในส่วนการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
มอบหมาย ตรวจสอบ ประเมนิผลและรบัผดิชอบการปฏบิตังิานทางดา้นการศกึษา ดา้นศาสนาและดา้น
วฒันธรรม โดยมพีนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งในสงักดั ดงันี้ 
                   ๑)  วเิคราะหเ์กีย่วกบัหลกัสตูร แบบเรยีน การเทยีบความรู ้ การจดัการความรู ้
                   ๒)  งานกจิกรรมนกัเรยีน งานวนิัยและพฒันานกัเรยีน งานบรกิารและสวสัดกิาร 
                   ๓)  งานดา้นศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและวนัส าคญั 
                   ๔)  การบรกิารและส่งเสรมิการศกึษา โดยใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา ซึง่ไดแ้ก่ การ
รวบรวม 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคน หลกัสตูร ต าราเรยีน ความรูพ้ืน้ฐาน ตลอดจนความตอ้งการดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา จดัประชุมอบรม และสมัมนาเกีย่วกบัการศกึษา เผยแพรก่ารศกึษา  เช่น ออก
รายการทางวทิย ุ โทรทศัน์  การเขยีนบทความ การจดัท าวารสาร หรอืเอกสารต่าง ๆ 
                   ๕)   การจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูสถติทิางการศกึษา 
                   ๖)   การวางแผนการศกึษา การปรบัปรงุมาตรฐานของสถานศกึษา 
                   ๗)   ดแูลการปฏบิตังิานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
                   ๘)   งานดา้นการกฬีา และนันทนาการ 
                   ๙)    ควบคมุ ดแูล การจดักจิกรรมต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
                 ๑๐)  เขา้รว่มประชุมตามทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการ 
                   ๑๑)  งานทะเบยีนหนงัสอืรบั – ส่ง 
                   ๑๒)  งานดา้นสารบรรณของงานธุรการส่วนการศกึษา 
                   ๑๓)  รา่ง / พมิพ ์หนงัสอื ตอบโต้ 
                   ๑๔)  งานจดัแฟ้มเอกสาร 
                   ๑๕   งานพมิพฎ์กีาเบกิจา่ยเงนิของส่วนการศกึษา 
                   ๑๖)  จดัส่งรายงานตามก าหนดเวลา 
                   ๑๗)  จดัท าบอรด์ประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ของส่วนการศกึษา 



                   ๑๘)  ควบคมุการเบกิจ่ายงบประมาณในส่วนการศกึษา 
                   ๑๙)  งานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 


