
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง  การก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล  

......................................... 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลัังหวัดประัวบคีรีขันธ์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2563 โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนด กอง หรือส่วนราชการ ที่ั าเป็นให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ัึงอาศัยอ านาัตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลัังหวัด
ประัวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ัึงประกาศก าหนดกอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การก าหนดกอง 
หรือส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดัากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ประกาศใช้เป็นต้นไป 
 3. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 

3.1 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีหน้ าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานราชการทั่ ว ไปขององค์การบริหารส่ วนต าบล  

งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งานกิัการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกั้างประั า และพนักงานั้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิัการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ 
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิั งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
งานัราัร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงาน
คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 กองคลัง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการั่ายเงิน การรับเงิน การััดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการััดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน งานการตรวัสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการััดท าบัญชี งานตรวัสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าั้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็ั บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานััดท าหรือช่วยััดท างบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการััดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายั่ายต่างๆ 
งานควบคุมการเบิกั่ายเงิน งานท างบทดลองประั าเดือนและประั าปี งานเกี่ยวกับการััดซื้อ ััดั้าง ััดหา งาน

 

 



ทะเบียนคุม งานการั าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน 
รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

3.3 กองช่ำง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวั งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 

งานััดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณัราัร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวัสอบการก่อสร้าง งานััดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประั าปีงาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานััดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องัักรกล งานััดท า 
ทะเบียนควบคุมการััดซื้อ เก็บรักษา การเบิกั่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

3.4 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิััย วิเคราะห์และััดท าแผนงานด้าน

สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ 
งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งาน
บริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพต าบล งาน
มาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและัิตใัผู้ป่วย  
งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบััดการมูลฝอย งานบริหารััดการสิ่ง
ปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิััย วิเคราะห์ ก าหนด
มาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวัสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานััดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการััดการ
สิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างัิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและััดท าแผนด าเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวัสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสีย
และสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ด้รับ  

3.5 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การััดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา  
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิัการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่าย
ทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ ัารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการ
กีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกั้าง และพนักงานั้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่ััดตั้งกองการเั้าหน้าที่ งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  



3.6 กองสวัสดิกำรสังคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานััดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม 

และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การััดสวัสดิการสังคม และ
การสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวัและ
ััดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานััดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการััดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการ
ทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัยงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านัิตวิทยา งานั่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3.7 กองส่งเสริมกำรเกษตร 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ

วิเคราะห์วิััยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิััยเพ่ือ
ควบคุมพันธุ์พืช การััดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การััดและรักษา
มาตรฐานพันธุ์พืช การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช งานััดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูปผลติภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรัุภัณฑ์ และร้านสินค้า
เกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
วิเคราะห์วิััยทางการปศุสัตว์ งานตรวัสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวัง และการ
บ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ การผลิตและััดหา
น้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ งานตรวัสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ัากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิั การก ากับตรวัสอบการลักลอบ ขนส่ง การค้า 
การั าหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ป่าไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3.8 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานััดท าแผนการตรวัสอบภายในประั าปี งานการตรวัสอบ

ความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการั่ายเงินทุกประเภท ตรวัสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวัสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งาน
ตรวัสอบการท าประโยชน์ัากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวัสอบติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของ
ส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวั งานรายงานผลการตรวัสอบภายใน งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวัและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
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