
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

      งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม ท ารายงานการ

ประชุมและรายงานอ่ืนๆท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดท าค าสั่ง 

ประกาศด้านเก่ียวกับรักษาความสงบเรียบร้อย 

งานการเจ้าหน้าที่ 

    การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน (ย้าย) การด าเนินการเกี่ยวกับ

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดท าทะเบียนประวัติรับ

ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาท าตามเห็น มี

สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอด

ถึงภัยธรรมชาติ 

งานกฎหมายและคดี 

      งานที่เก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับดังท่ีเกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดี การสอบสวน 

ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

       งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

 



       งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ 

ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 

ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดี

งามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัด

สถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของ

ท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 ฝ่ายบริหารการศึกษา 

 ลักษณะงานทางด้านการศึกษาการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอแนะ การวัดผล และประเมิน ผลการศึกษา การ

สร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึกวางมาตรฐาน

สถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ

การศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ

สถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย

แผนงานและแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติในการจัดการศึกษา 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป 

 งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม ท ารายงานการประชุม

และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดท าค าสั่งประกาศ

ต่าง ๆ 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 

ฝ่ายการเงิน 

       งานการเงิน งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา

วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี 



ฝ่ายการบัญชี  

        งานบัญชี งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะทางด้านการเงิน การบัญชี การคลัง การ

พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การคลัง

ของแผ่นดิน 

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ 

       งานทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การ

ซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียน พัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับ

พัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา

จ้าง 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

       งานพัฒนารายได้ งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี

ต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนของ อบต. การตรวจวิจัยแบบแสดงรายการค า

ร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าข้อของผู้เสียภาษี ให้

เหมาะสม รับช าระเงิน 

       งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานตรวจสอบพื้นที่และรายการทะเบียนทรัพย์สิน 

           งานจัดเก็บรายได้ งานเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดท าทะเบียน และรายการต่าง ๆ เก็บรักษา

หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมิน 

ภาษีการเก็บ จัดหา และน าส่งเงิน เป็นต้น 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง  

 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 

        งานวิศวกรรม   ลักษณะงานที่ปฏิบัติออกแบบ ค านวณ ประมาณการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หา

ข้อมูลและสถิติเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานโครงการ และงานก่อสร้างทางด้าน

วิศวกรรมเกี่ยวกับงานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

        งานสถาปัตยกรรม   ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ วิเคราะห์วิจัย ประมาณราคา

ค่าก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์       

  



ฝ่ายผังเมือง 

        งานผังเมือง   ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม ข้อมูลด้านผังเมือง งานจัดท าผังเมืองรวม 

ผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

 ฝ่ายก่อสร้าง 

        งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   ลักษณะงานปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่และติดตั้งงานไฟฟ้าแสง

สว่าง  งานรัฐพิธีงานประเพณีต่าง ๆ และงานออกแบบ ส ารวจ ซ่อมบ ารุง  เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะ โดยควบคุมและตรวจสอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

        งานสาธารณูปโภค  ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า 

เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ด้านสาธารณูปโภครวมถึงการผลิตและการจ าหน่ายน้ าประปา  การติดตั้งประปา 

การตรวจแก้ไข  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ า การส ารวจ และต่อท่อประปา การจดเลข         มาตรวัดน้ า และค านวณ

ประมาณงานน้ า จากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า  วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

       งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม ท ารายงานการ

ประชุมและรายงานอ่ืน ๆท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดท าค าสั่ง 

ประกาศและด้านอื่น ๆ 

 


