
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
    เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน (แก้ไขเพิ่มเติม)  

ประจ าปี 2564 
 --------------------------------------------------  
 

  โดยเป็นการสมควรที่จะก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2564  (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล)  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี ้
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (01) 
  2. กองคลัง (04) 
  3. กองช่าง (05) 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (06)  
  5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  (12) 
  ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 – 4 มีฐานะเป็นกอง และข้อ 5 เป็นส่วนราชการต่ ากว่ากอง โดยให้
ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่ละส่วนราชการมีอ านาจหน้าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมความสงบเรียบร้อย งาน
จราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน
คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
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ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ ฝุาย ได้แก ่
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารฯ งานทะเบียนยานพาหานะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้ าหน้าที่ งานการประชุม 
งานรัฐพิธี งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา อบต. งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ งาน
รักษาความปลอดภัยและความสะอาดส านักงาน งานกฎหมายและคดี การด าเนินการทางคดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติท้องถิ่น 
งานอ านวยการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  ๒. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานงบประมาณ งาน
เสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะนะทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานปูองกันภัยและระงับ
อัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน และระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ       
งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
งานฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ฝ่ายส่งเสรมิสวัสดิการสังคม  
 หน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และ
ด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรฐาน และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และ
การสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจ
และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่เด็ก สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคม
สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์
เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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อนุบาลศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน 
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ 
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียัง
ไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
  กองคลัง (04) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ๓ ฝุาย ได้แก ่
  ๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ
ตรวจเงินงานจัดท าฎีกาเบิกจ่าย การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งาน
ขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งาน
ทะเบียนคุมเงิน รายได้ รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบ
ทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  2 ฝ่ายพัฒนารายได้  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินใน
กิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับงานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานส ารวจและแผนที่ งาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   
  ๓. ฝ่ายพสัดุและทรพัย์สิน  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบ ารุงรักษา งาน
การจัดท าทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานควบคุมและการจ าหน่าย
พัสดุ งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  กองช่าง (05) 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงไฟส่องสว่าง และ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รบัมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก ่
  ๑. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะ
สภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษ าเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ งานอควบคุมอาคารและผังเมือง งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานวางผัง
พัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. ฝ่ายสาธารณูปโภค  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการประปา งานติดตั้งซ่อม
บ ารุงไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้าน
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลใน
สถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทาง
การแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณและคุณภาพหน่วยบริการ 
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา
ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกันและ
บ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผน
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผน
ด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก ่
 




