ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
********************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริห าร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕60
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3) องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใสจึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย
๑. สานักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้
๑) สานักปลัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และราชการที่มิได้กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริห ารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริห ารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒) กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจั ดทางบทดลองประจ าเดื อ น ประจ าปี งานเกี่ยวกับการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลและงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓) กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูล
ทางด้านงานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบารุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค การ
สุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุ ข การประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึ กษา การ
จัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์
จาหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายสันติ สารเร็ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

๑๐. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ใส

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด)
๑. ด้านบริหารทั่วไป
๒. ด้านบริหารงานบุคคล
๓. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. ด้านพัฒนาสังคม
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ด้านป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
๗. ด้านกิจการสภา

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง
อานวยการระดับต้น
(ผู้อานวยการกองคลัง)
๑. ด้านการเงิน
๒. ด้านการบัญชี
๓. ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่ำง
นักบริหารงานช่าง
อานวยการระดับต้น
(ผู้อานวยการกองช่าง)
๑. ด้านก่อสร้าง
๒. ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. ด้านสาธารณูปโภคและผังเมือง

กองสำธำรณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อานวยการระดับต้น
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๑. ด้านอนามัย
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงสร้ำงของสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ใส
หัวหน้ำสำนักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป อำนวยกำรระดับต้น)

-

ด้ำนบริหำรทั่วไป
งานสารบรรณ
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
งานอานวยการและประสานงาน
งานระเบียบกฎหมาย
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานร้องเรียนร้องทุกข์

-

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสิทธิสวัสดิการ
- งานพัฒนาบุคลากร

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการศึกษา
งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
งานบริหารการศึกษา
งานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
งานท่องเที่ยวและกีฬา

ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติ ระเบียบ

ด้ำนป้องกันและบรรณเทำสำธำรณภัย
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานอานวยการ อปพร.
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือ ฟื้นฟู บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย

ด้ำนพัฒนำสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เด็ก
เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
- งานสวัสดิการสังคม

ด้ำนกิจกำรสภำ อบต.
- งานระเบียบ ข้อบังคับ
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน

โครงสร้ำงกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ใส
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนคลัง อำนวยกำรระดับต้น)

ด้ำนกำรเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

-

ด้ำนกำรบัญชี
งานการบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย
งานงบการเงินและงบทดรอง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน
งานตรวจสอบและรักษาใบสาคัญหลักฐาน
เอกสารทางการเงินและบัญชี
งานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี

-

-

ด้ำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้า ค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานตรวจรับแบบแสดงรายการคาร้องหรือ
คาขอ ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานทะเบียนพาณิชย์
งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

-

ด้ำนทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ
งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
งานควบคุมดูแลวัสดุครุภณ
ั ฑ์
งานจาหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน

โครงสร้ำงกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ใส
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง อำนวยกำรระดับต้น)

ด้ำนก่อสร้ำง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

-

-

-

ด้ำนออกแบบและควบคุมอำคำร
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
งานวิศวกรรม

ด้ำนประสำนสำธำรณูปโภคและผังเมือง
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
- งานสารวจและแผนที่ภาษี
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานบารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้า

โครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยกำรระดับต้น)

-

ด้ำนอนำมัย
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
งานควบคุมการประกอบการค้าที่
น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานชีวอนามัย
งานด้านสุขศึกษา
งานวางแผนครอบครัว
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานสุขภาพจิต

-

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรคงานป้องกันโรคระบาด
งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุราคาญ
และมลภาวะ

