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3ออออออองค 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
( (นักบริหารงานท่ัวไป 

ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) 

กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 

กองสาธารณสขุ          
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและ

แผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
-งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสด ุ

-งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห ์
-งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตร ี

-งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 
-งานรักษาความ
สะอาด 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
-งานประสานงาน
สาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยการกอง

ส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงาน

การเกษตร ระดบัต้น) 

-งานส่งเสริม  
การเกษตร 

-งานส่งเสริมปศุสตัว ์



 โครงสร้างของส านักปลดั อบต.  
 
 
 
 
 
 
 

 
    

หน้าที่ของส านักปลัด อบต. 
  งานบริหารทั่วไป                  งานนโยบายและแผน      งานกฎหมายและคดี 
 
- งานสารบรรณ       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   - งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร    - งานวิชาการ     - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานบริหารงานบุคคล      - งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์   - งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์และอุทธรณ์   
- งานเลือกตั้ง       - งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์  - งานระเบียบการคลัง     
- งานรัฐพิธี       - งานงบประมาณ    - งานข๎อบัญญัติ อบต.     
- งานตรวจสอบภายใน       
- งานประชุมสภา อบต. 
- งานประชาสงเคราะห์      งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสํงเสริมการทํองเที่ยว     - งานอ านวยการ      
- งานอ่ืนๆ ที่ไมํได๎อยูํในสํวนราชการใด    - งานปูองกัน 
        - งานชํวยเหลือฟ้ืนฟูและบรรเทา 
        - งานดับเพลิงและกู๎ภัย 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



                                                                            
โครงสร้างกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง 
กองคลัง 
  มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับจํายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจํายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าสํงเงิน การฝากเงิน การตรวจ
เงินองค์การบริหารสํวนต าบล รวบรวมสถิติเงินได๎ประเภทตํางๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจําย งบประมาณ การหักภาษีและน า      สํงเงิน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
การรับและจํายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนต าบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน การเรํงรัดใบส าคัญและเงินยืมค๎างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรํงรัดจัดเก็บรายได๎ การพัฒนารายได๎ การออกใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตํางๆ และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง โดยแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 

1. งานการเงิน มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานรับเงินและเบิกจํายเงิน  
         - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน  
         - งานเก็บรักษาเงิน  
         - งานรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจําย ประจ าปี  
         - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  
         - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานการเงิน งานบัญช ี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ



 
2. งานบัญชี มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

         - งานการบัญชี  
         - งานทะเบียนคุมการเบิกจํายเงิน  
         - งานงบการเงินและงบทดลอง  
         - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  
         - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของสํวนราชการและบัญชีรายได๎แผํนดิน  
         - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย 
 

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได๎ มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชําและรายได๎อ่ืนๆ  
         - งานพัฒนาปรับปรุงรายได๎งานควบคุมกิจการค๎าและคําประกัน  
         - งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎  
         - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค๎า  
         - งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
         - งานการน าสํงเงินรายได๎  
         - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย  
 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
         - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ๎าง การเบิกจําย การเก็บรักษา การซํอมแซม 
            และการบ ารุงรักษา) 
         - งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ  
         - งานการเก็บเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับพัสดุ  
         - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 

                                                                               



โครงสร้างกองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

กองช่าง 

  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม    การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ  การ
ตรวจสอบการกํอสร๎าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  งานแผนงาน
ด๎านวิศวกรรม   เครื่องจักรกล    การรวบรวมประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ    งานเกี่ยวกับ
แผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การเบิกจํายวัสดุ   อุปกรณ์     อะไหลํ  น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย   โดยมีสํวนราชการภายในสํวนโยธา      
ประกอบด๎วย           

1.  งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน๎าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน๎าที่ของงาน 
สถาปัตยกรรม  งานผังเมือง 
               1.1  งานสถาปัตยกรรม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
                      (1)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด๎านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
                      (2)  งานวางโครงการ  จัดท าผัง  และควบคุมการกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
                      (3)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างด๎านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
                      (5)  งานควบคุมการกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
งานประสานงานสาธารณูปโภค 

งานผังเมือง 



                      (6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
                      (7)  งานส ารวจข๎อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
                      (8)  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
                      (9)  งานประมาณราคาคํากํอสร๎างทางด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด๎านศิลปกรรมตํางๆ 
                      (10) งานให๎บริการด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด๎านศิลปกรรมตํางๆ 
                      (11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีรับมอบหมาย 
               1.2  งานผังเมือง  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
                      (1)  งานจัดท าผังเมืองรวม 
                      (2)  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
                      (3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
                      (4)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
                      (5)  งานส ารวจรวบรวมข๎อมูลทางด๎านผังเมือง 
                      (6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทางบก  ทางน้ า 
                      (7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
                      (8)  งานให๎ค าปรึกษาด๎านผังเมือง 
                      (9)  งานให๎ค าปรึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
                      (10) งานควบคุมให๎ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
                      (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
                      (12) งานวิเคราะห์วิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม 
                      (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
                      (14) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
    2.  งานกํอสร๎าง  มีหน๎าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของงานวิศวกรรม 
                2.1  งานวิศวกรรม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
                      (1)  ออกแบบค านวณด๎านวิศวกรรม 
                      (2)  งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม 
                      (3)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด๎านวิศวกรรม 



                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างอาคารทางด๎านวิศวกรรม 
                      (5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม 
                      (6)  งานส ารวจหาข๎อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม 
                      (7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด๎านวิศวกรรม 
                      (8)  งานประมาณราคาคํากํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม 
                      (9)  งานควบคมุการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม 
                      (10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
          

    3.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน๎าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน๎าที่ของงานสวนสาธารณะ  
งานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารระ  งานศูนย์เครื่องจักรกล   
                3.1  งานสวนสาธารณะ  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
                       (1)  งานจัดสถานที่พักผํอนหยํอนใจ  เชํน  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหยํอม ฯลฯ 
                       (2)  งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
                       (3)  งานดูแล  บ ารุงรักษาต๎นไม๎  พันธ์ไม๎ตํางๆ 
                       (4)  งานจัดท า  ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม๎ตํางๆ 
                       (5)  งานประดับ  ตกแตํงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช๎พันธุ์ไม๎ตํางๆ 
                       (6)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าเผยแพรํทางด๎านภูมิสถาปัตย์ 
                       (7)  งานประมาณราคาด๎านภูมิสถาปัตย์ 
                       (8)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
                3.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
                       (1)  งานด๎านการกํอสร๎างอาคาร  ถนน  สะพาน ทางเท๎า  เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ 
                       (2)  งานวางโครงการและควบคุมการกํอสร๎าง 
                       (3)  งานซํอมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท๎า 
                       (4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
                       (5)  งานปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ 
                       (6)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกํอสร๎าง 
                       (7)  งานควบคุมพัสดุ  งานด๎านโยธา 



                       (8)  งานประมาณราคา  งานซํอมบ ารุงรักษา 
                       (9)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
                3.3  งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  มีหน๎าที่เก่ียวกับ      
                       (1)  งานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟูา  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ 
                       (2)  งานประมาณการ 
                       (3)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอ่ืนๆ 
                       (4)  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
                       (5)  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
                       (6)  งานควบคุมการกํอสร๎างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
                       (7)  งานซํอมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 
                       (8)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด๎านการไฟฟูา 
                       (9)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
                3.4  งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
                       (1)  งานควบคุมการใช๎ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (2)  งานตรวจสอบ  ซํอม  บ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (3)  งานพัสดุ  ด๎านอะไหลํและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
                       (4)  งานควบคุมการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 
                       (5)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย            
           4.  งานธุรการ  มีหน๎าที่เก่ียวกับงานธุรการของกองหรือฝุายและงานดังตํอไปนี้ 
                 (1)  งานสารบรรณ 
                 (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์  การติดตํอและอ านวยความสะดวกในด๎านตํางๆ 
                 (3)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
                 (4)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
                 (5)  งานรับเรื่องร๎องทุกข์ และร๎องเรียน 
                 (6)  งานการลาพักผํอนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ 
                 (7)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 



โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

  สํวน สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม มีภาระหน๎าที่เก่ียวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอ่ืน ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและ ข๎อบังคับ ต าบล การวางแผนการสาธารณสุข 
การประมวลและวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค การเผยแพรํฝึกอบรม การให๎สุขศึกษา การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งาน
ด๎านสิ่งแวดล๎อม การให๎บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆําสัตว์ จ าหนํายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เก่ียวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 6 ด๎าน คือ 

งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
            - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
            - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
            - งานอาชีวอนามัย 

งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานอนามัยชุมชน 
            - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
            - งานสุขศึกษา 
            - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
           - งานปูองกันยาเสพติด 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) (๑) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 

งานรักษาความสะอาด 



งานรักษาความสะอาด มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
            - งานรักษาความสะอาดและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
            - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
            - งานควบคุมมลพิษ 
            - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
            - งานติดตามตรวจสอบ 

งานควบคุมโรค มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานการเฝูาระวัง 
            - งานระบาดวิทยา 
            - งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 
            - งานโรคเอดส์ 

งานบริการสาธารณสุข มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
            - งานรักษาและพยาบาล 
            - งานชันสูตรสาธารณสุข 
            - งานเภสัชกรรม 
            - งานทันตกรรม 
            - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆําสัตว์ 
    

 

                                                                       
 
 
 
 



โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
         
 

มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท๎องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  
งานศิลปวัฒนธรรม งานสํงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องโดยแบํงสํวนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ 

1. งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน๎าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานสํงเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
           - งานสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
           - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท๎องถิ่น 
           - งานสันทนาการ   
           - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
           - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
           - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
           - งานห๎องสมุด และเครือขํายทางการศึกษา  
           - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานกิจการโรงเรียน 



           - งานสํงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพรํเกี่ยวกับการศึกษา 
           - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         

กองสวัสดิการสังคม มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การสํงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนํนและ
ชุมชนแออัด การจัดให๎มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให๎ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจ สอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหาชุมชน 
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมถึงงานตามภารกิจถํายโอนให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงหนํวยงานและหน๎าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  1. ฝุายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์ 
2. ฝุายสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 

-งานสํงเสริมสวัสดิการชุมชน 
3. ฝุายพัฒนาชุมชน 

-งานพัฒนาชุมชน 
-งานชุมชนเมือง 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น )(๑) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
งานสังคมสงเคราะห ์

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 



 

                                                                             
 
 

โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

    มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํงเสริม  พัฒนา  และการจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ตํอการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  การจัดหาและบ า รุงรักษา 
แหลํงน้ า  การพัฒนาระบบชลประทาน  การสํงเสริมการผลิต  และการใช๎ปุ๋ยอยํางถูกวิธี  จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมํเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกร และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง และท่ีได๎รับมอบหมาย มีการแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  2  ฝุาย 
 

1. ฝุายสํงเสริมการเกษตร มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้    2. ฝุายสํงเสริมปศุสัตว์ มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานวิชาการเกษตร        - งานข๎อมูลวิชาการ       
- งานเทคโนโลยีการเกษตร       - งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานสํงเสริมการเกษตร        - งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) (๑) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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