ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
-------------------------------โดยการที่สมควรปรับปรุงการกาหนดโครงสร้างส่ วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน
คณะกรรมการกลางพนั กงานส่วนตาบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่ วนราชการและระดับตาแหน่ ง
ของพนักงานส่วนตาบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง
และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และมติคณะกรรมการ
พนั กงานส่ วนต าบลจั งหวัด สมุ ทรปราการ ในการประชุ มครั้งที่ 3/2563 เมื่ อวันที่ 26 มี นาคม 2563
ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด สมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ ด ประกอบกั บ มาตรา ๑๗ (๓) และ (๙)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง (ขนาดใหญ่) เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ประเภทสามัญ และได้จัดทา
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ประเภทองค์การบริการหารส่วนตาบลประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จึงกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งตามอานาจหน้าที่ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ดังนี้
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ประกอบด้วย
(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
(๒) กองคลัง (04)
(๓) กองช่าง (05)
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
ข้ อ ๑ ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกาหนดและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชในองค์การบริห ารส่วนตาบลให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล สวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมอาชีพ
และพัฒ นาสตรี งานพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตประชาชน งานส่ งเสริมเครือข่ายพัฒ นาท้ องถิ่นที่จัดตั้งโดยชุม ชน
หมู่บ้านหรือองค์กร หน่วยงานขับเคลื่อนให้จัดตั้งขึ้น งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการให้คาปรึกษาแนะนา
หรื อตรวจสอบเกี่ ย วกับ งานสวัส ดิก ารสั งคม งานสั งคมสงเคราะห์ การส่ งเสริม อาชีพ และพั ฒ นาสตรีแ ละ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-2สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (รหัสหน่วยงาน 01) จัดแบ่งงานภายในส่วน
ราชการ ดังนี้
(1) งานบริหารทั่วไป
(2) งานนโยบายและแผน
(3) งานกฎหมายและคดี
(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๒ กองคลัง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รั ก ษาเงิ น และเอกสารการเงิ น การตรวจสอบใบส าคั ญ ฎี ก างานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นค่ า จ้ า ง ค่ า ตอ บแทน
เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบี ยนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางานทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับ การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย
กองคลัง (รหัสหน่วยงาน 04) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
(1) งานการเงิน
(2) งานบัญชี
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ข้อ ๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ การออกแบบ การจัดทาข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ การจัดหาและบารุงรักษาแหล่งน้า การพัฒนาระบบ
ชลประทาน งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
(1) งานก่อสร้าง
(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
(3) งานประสานสาธารณูปโภค
ข้อ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการวางแผน
งานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข การสุขศึกษา การเฝ้าระวังโรค
ติดตามและประเมินผลงานบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานสาธารณสุข งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล งานประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) งานสุขภาวะประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม (รหั ส หน่ ว ยงาน 06) จั ด แบ่ ง งานภายใน
ส่วนราชการ ดังนี้
(1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(2) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-3ข้อ ๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยงาน
ฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางศึกษา งานกิจการ ศาสนา ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รหัสหน่วยงาน 08) การแบ่งงานภายใน
ส่วนราชการ ดังนี้
(1) งานบริหารการศึกษา
(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

