
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 

เรื่อง  ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
---------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   17 (4)   และมาตรา  26 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร  และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนตำบล   
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563  ลงวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองไผ่ ดังนี้ 

  1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานงบประมาณ และ
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการ
ออกเป็น  5 งานได้แก่  
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        - งานราชการทั่วไปของ อบต. 
                           - งานธุรการ และงานสารบรรณ 
                           - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
                           - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
                           - งานรัฐพิธี 
                           - งานกจิการสภา 
                      1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
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- งานสิทธิและสวัสดิการ 
- งานสรรหาและเลือกสรร 
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง 

  1.3 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานงบประมาณ 
-  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
-  งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ 

  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
- งานสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
- งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 

  1.5 งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                             - งานกฎหมายและคด ี
                             - งานขอ้บัญญัติ และระเบียบ 
                             - งานรอ้งเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
          - งานนิติกรรมสัญญา 

 

  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบ ใบสำคัญ  ฎี กาทุ กประเภท  งานการจั ดทำบัญ ชี   
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ 
งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิ นการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน และประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 4 งานได้แก่ 
 

  2.1 งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  
-  งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท  
-  งานจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  
-  งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  
-  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 
-  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การ

บัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน 
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  2.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
-  งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
-  งานการจัดทำบัญชี 
-  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  
-  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนๆ 
-  งานควบคุมการเบิกจ่าย  
-  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา  
-  งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ  
-  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 

2.4 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  งานการจดัเก็บภาษี คา่ธรรมเนียม ค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
-  งานแผนที่ภาษ ีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุง
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
จัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่อ งจักรกลและ
ยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุม
การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิ ง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วน
ราชการออกเป็น 2 งานได้แก่ 

3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 
-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-   งานระบายน้ำ 
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-   งานจัดตกแต่งสถานที่ 
-   งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ในเขตพ้ืนที่ 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งาน
ก ฎ ห ม าย ส าธ ารณ สุ ข  งาน บ ริ ก าร รั ก ษ าค ว าม ส ะอ าด  งาน บ ริ ก า รแ ล ะ พั ฒ น าระบ บ จั ด ก าร 
มูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและ
แผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของ
เสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล  สถิติช่ วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งาน อ่ื น ๆ  
ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 5 งานได้แก่ 
             4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  -  งานด้านสุขศึกษา 
                       -  งานอนามัยโรงเรียน, แม่และเด็ก 
                       -  งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
                       -  งานโภชนาการ 
     4.2 งานป้องกันและควบคุมโรค 

                       -   งานปอ้งกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพ้ืนฐาน 
                       -   งานควบคุมกำจัดแมลง และพาหะนำโรค 
                       -   งานเฝา้ระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ 
                       -   งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ  
                       -   งานปอ้งกันการติดยา และสารเสพติด 

  4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   -  งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   -  งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข มลภาวะ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   -  งานการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ  อากาศ ของเสีย สารอันตราย และรายงานผล  
       การตรวจสอบ 

                    4.4 งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำทางเดิน และท่ีสาธารณะ      
-  งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
-  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

                     4.5 งานบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 
-  งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
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-  งานบริการรับส่งผู้ป่วยยากไร้ และติดเตียงที่ข้ึนทะเบียน 
-  งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งงาน
ภายในส่วนราชการออกเป็น 3 งานได้แก่ 
  5.๑  งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานส่งเสริมการศึกษา 
5.2  งานกิจการโรงเรียน 
-  งานข้อมูลพัฒนาเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานติดตาม และประเมินผล 
5.3  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
-  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-  งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
-  งานอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
 

                      6. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงาน ด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรปูแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม 
การจดัสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคลองกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนงาน
พัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจดั
สวัสดิการสังคม แกเ่ด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ งานส่งเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกท้อดทิ้ง
เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ที่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมแก่วัย งาน
ส่งเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 
งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอ่ืน ๆ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 4 งานได้แก่ 
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6.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
  -    งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ 

       -    งานสงเคราะห์ผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคเอดส์ 
  -    งานสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

     -    งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
6.2 งานพัฒนาชุมชน 
- งานแก้ไขปัญหาความยากจน 
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
- งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- งานพัฒนาเยาวชน 
-     งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน 
6.3 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

    -    งานส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครวั ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
- งานส่งเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดท้ิง 
- งานส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สองและปัญญา 
- งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 

6.4 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 

 

 7. กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรกรรม 
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การ
เพาะปลูก งานปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การ
ปราบสัตรูพืช การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัย เพ่ือควบคุมพันธ์พืช การจัดและรักษามาตรฐานพันธ์พืช การปรับปรุง
บำรุงพันธ์พืช การคัดพันธ์พืช การขยายพันธ์พืช การจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบชลประทาน  เพ่ือ
การเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าการเกษตร งานส่งเสริม 
และพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร  งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัย ทางการ
ปศุสัตว์ งานตรวจสอบควบคุม การเลี้ยงสัตว์ทั้งด้านสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวัง และการบำบัดรักษาโรค
ระบาดสัตว์ จัดหาชีวพันธ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุง
บำรุงพันธ์ การขยายพันธ์สัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การผลิดและจัดหาน้ำเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาล
สัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้
เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การกำกับตรวจสอบ การลักลอบชนส่ง การค้า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน 
งานขนส่งสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้
งานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนักบ้า และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง งาน 
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ส่งเสริมสนับสนุน วิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และ 
งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 งานไดแ้ก่ 

  8.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
   -    งานวชิาการเกษตร 
   -    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
    -    งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 8.2 งานส่งเสริมปศุสัตว ์
  -    งานข้อมูลวชิาการ 
  -    งานบำบัดนำ้เสีย 
  -    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
  -    งานส่งเสริมปรับปรุงและขยายพันธส์ัตว ์

 

8.. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว
ทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 งานได้แก่ 
  6.1 งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
-  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ

รับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 
-  งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  
-  งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้

เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด  

-  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
ของส่วนราชการต่าง ๆ  

-  งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
-  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
-  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงาน 
แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
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  ให้ส่วนราชการข้อ 1 – 7 มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่วนราชการข้อ 8 มีฐานะต่ำกว่ากอง  
ขึ้นตรงต่อปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    9   เมษายน  พ.ศ.  2564 
 

        
    

 (นายหิรัญวุฒิ  บุญล้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 

 
 

 


