
 

  
 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
เร่ือง  การก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 
******************************************************* 

  ด้วยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 – 2563  เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  และ
ประกำศใช้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๐  เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล  
เรื่อง  กำรก ำหนดขนำดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันท่ี  ๒๑  สิงหำคม  ๒๕๔๕  ประกอบกับ  อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และข้อ ๑๖ (๕) ก  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๒๒๙ แห่งประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันท่ี ๑๕ มกรำคม  ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ ก.อบต. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ครั้งท่ี 9/25๖๐  เมื่อวันท่ี  2๗  กันยำยน  25๖๐  เห็นชอบให้ใช้แผน
อัตรำก ำลัง  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  จึงประกำศก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและภำรกิจ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะแมบ  ดังนี้ 
 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับงำนธุรกำร  สำรบรรณ  กำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล  กำรจัดท ำร่ำ ง
ข้อบังคับ  กำรจัดท ำทะเบียนสมำชิก อบต. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล  แผนพัฒนำเศรษฐกิจ      
และสังคม  กำรให้ค ำปรึกษำหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ  กำรปกครองบัญชำพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง  กำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตต่ำง ๆ  และปฏิบัติหน้ำท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๓  ฝ่ำย  ดังนี้ 
 

   ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
     -  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

         -  งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี   
      -  งำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
       -  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
       -  งำนส่งเสริมกำศึกษำ ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม 
       -  งำนส่งเสริมคุณภำพและสำธำรณสุข 
 

ฝ่ำยนโยบำยและแผน 
       -  งำนนโยบำยและแผน 
      -  งำนวิชำกำร 
       -  งำนงบประมำณ 
 

/ฝ่ำยกฎหมำย..... 
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ฝ่ำยกฎหมำยและคดี 
       -  งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
       -  งำนกำรด ำเนินกำรทำงคดี 

-  งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
 

  กองคลัง 
   มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ำยเงินทุกประเภท  งำนท่ีเกี่ยวกับ
กำรเงิน  กำรเบิกจ่ำย  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรน ำส่งเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงิน
ได้ประเภทต่ำงๆ  กำรเบิกตัดปี  กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรหักภำษีและน ำส่งรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน  งำนจัดท ำแผนท่ีภำษี  กำรรับและจ่ำยขำดเงินสะสมของอบต.  กำรยืมเงินทดรอง
รำชกำร  กำรจัดหำผลประโยชน์จำกส่ิงก่อสร้ำงและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงำนของจังหวัดและส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน  กำรเร่งรัดใบส ำคัญและเงินยืมค้ำงช ำระ  กำรจัดเก็บภำษี  กำรเร่งรัดจัดเก็บรำยได้  กำร
พัสดุต่ำงๆ  กำรพัฒนำรำยได้  กำรออกใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๓  ฝ่ำย  ดังนี้ 
 

ฝ่ำยกำรเงิน 
       -  งำนจัดท ำฏีกำเบิกจ่ำย 
       -  งำนเก็บรักษำเงิน 
      -  งำนควบคุมกำรจ่ำยเงินงบประมำณ 
       -  งำนกู้และยืมเงินสะสม 
 

ฝ่ำยบัญชี 
       -  งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
       -  งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
       -  งำนสถำนะทำงกำรเงิน 
       -  งำนบัญชีแยกประเภท 
 

  ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
       - งำนอำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
       - งำนพัฒนำรำยได้ 
       - งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
       - งำนน ำส่งเงินรำยได้ 
       - งำนพัสดุ 
       - งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหำหนะ 
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กองช่าง 
   มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรส ำรวจออกแบบและจัดท ำโครงกำรใช้จ่ำยเงินของ อบต. กำรอนุมัติ
เพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรท่ีต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ อบต. งำนบ ำรุง  ซ่อม  และจัดท ำทะเบียน
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต.  กำรให้ค ำนวณแนะน ำ  ปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำร
และกำรออกแบบก่อสร้ำงแก่ อบต. และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  
๒  ฝ่ำย  ดังนี้ 
 

 ฝ่ำยก่อสร้ำง 
       -  งำนก่อสร้ำงบูรณะถนน 
       -  งำนก่อสร้ำงและบูรณสะพำน 
      -  งำนขยำยไฟฟ้ำสำธำรณะ 
       -  งำนปรับปรุงขยำยท่อเมน 
       -  งำนระบำยน้ ำ 
       -  งำนบ ำรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร 
- งำนขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมพ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
- งำนขออนุญำตตำม พ.ร.บ. เช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 
- งำนขออนุญำตตำม พ.ร.บ. ขุดถมพ.ศ. 2543 
- งำนประมำณรำคำ 
- งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 
- งำนออกแบบ 

 
   กำรบริหำรงำนของแต่ละส่วนรำชกำรให้มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้บริหำร
สูงสุด  และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่ละส่วนบริหำรงำน  ท้ังนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ก ำหนด 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  
 

       ประกำศ  ณ  วันท่ี   ๑๐  ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 
 

(นำยนพรัตน์   ถนอมวงษ์) 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะแมบ  รักษำกำรแทน 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะแมบ 
 
 
 
 


