ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
..............................................
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 226 ข้อ 227 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และข้อ 233 ข้อ 234 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้
(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิ ติการ งานคุ้มครอง ดูแล
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลงานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่ม
(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลงานแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งาน
พิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษางานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์
การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานกำหนดตำแหน่ งและ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การ
โอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการ
ทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งาน
การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของ กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วย
จัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบี ยนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงิน
ประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่ าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้างงานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบั ติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำ
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่ว ยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำ
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและเฝ้าระวัง และควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งาน
คุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสี งานวิชาการทาง
การแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิ ทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉ ุก เฉิ น งานรักษาพยาบาล งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
งานเวชปฏิบ ัติครอบครัว งานหลักประกัน สุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์
สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพ
และอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการ ติดสารเสพติด
งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ
และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(5) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลั กฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ
เก็บ รักษาพั ส ดุแ ละทรั พ ย์ ส ิ น งานตรวจสอบการทำประโยชน์จ ากทรั พย์ส ิ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ว นตำบล
งานตรวจสอบติ ด ตามและการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนงาน โครงการให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน

ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นายสันติ สารเร็ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

๖๙

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น)

1 งานบริหารงานทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานธุรการ
4. งานบริหารงานบุคคล
5. งานสวัสดิการสังคม
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
8. งานกิจการสภา
9. งานกฎหมาย
1.10 งานการเกษตร

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับต้น)

1. งานบริหารงานการคลัง
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานการพัสดุ
4. งานการจัดเก็บรายได้

หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
1. งานแผนการตรวจสอบ
2. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน
3. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน
4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการระดับต้น)

1. งานบริหารงานช่าง
2. งานแบบแผนและก่อสร้าง
3. งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
4. งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
5. งานธุรการ

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อำนวยการระดับ)

1. งานบริหารงานสาธารณสุข
2.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
4. งานป้องกันโรคระบาด

๗๐

โครงสร้างของสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

งานสวัสดิการสังคม
และงานการเกษตร

งานบริหารทั่วไป งานกฎหมาย งานธุรการ
และงานกิจการสภา
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

(1)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)

-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
-ครู (2)
-ผู้ดูแลเด็ก (1)

งานบริหารบุคคล

จำนวน

-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (1)

งานนโยบายและแผน

-นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)

ระดับ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

ทั่วไป

ครู

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

คศ.2

คศ.1

ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

-

2

4

-

-

-

1

-

1

1

2

-

12

๗๑

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับต้น)

--นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)

ระดับ

จำนวน

งานการพัสดุ

งานการจัดเก็บรายได้

งานการเงินและบัญชี

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

(1)

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

-นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

รวม

4

๗๒

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างอำนวยการระดับต้น)

-นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)
-วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1)
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

ระดับ

จำนวน

-นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (1)
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
-พนักงานสูบน้ำ (ทั่วไป) (1)
-ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

งานธุรการ

งานสาธารณูปโภคและผังเมือง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานแบบแผนและก่อสร้าง

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

-

-

1

-

-

-

3

-

2

1

รวม

8

๗๓

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยการระดับต้น)

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันโรคระบาด

งานส่งเสริมสุขภาพ
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)

ระดับ

จำนวน

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

รวม

2

๗๔

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปก./ชก.)

งานแผนการตรวจสอบ
งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี
งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สนิ การเก็บพัสดุและทรัพย์สิน
งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบั มอบหมาย

ระดับ

จำนวน

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

1

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกรรมการบริหาร ของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือก
ตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้าน
ให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน
องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้
อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงาน
ประจำวันโดยมีปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบอยู่ เช่น
-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเข้มแข็ง

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
นานาย
นายกองค์การบริ
หารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภา 24 คน

สำนักปลัด

กองคลัง

รองนายก อบต. 2 คน

เลขานุการนายก

ปลัด อบต.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

