
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 
เรื่อง การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  
ในแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4– ๒๕๖6(ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 

-------------------------------------------------------------------- 
 

  ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 
(โครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และกิจการอัน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  

 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลวังเย็นเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 15 และ 25 วรรคทาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2564 เม่ือวันท่ี 24 เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2564  จึงประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น เรื่อง การกําหนด 
โครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  

2. ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังเย็นประกาศใช 
เปนตนไป 

3. องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น มีสวนราชการ ดังนี้ 
3.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3.2 กองคลัง 
3.3 กองชาง 
3.4 หนวยตรวจสอบภายใน 
ใหสวนราชการ ขอ 3.1 – 3.3 มีฐานะเทียบเทากอง และสวนราชการ ขอ 3.4 มีฐานะต่ํา 

กวากอง ข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 
  องคการบริหารสวนตําบลวังเย็นไดประกาศการแบงสวนราชการ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ี

ความรับผิดชอบของกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนภายในกรอบท่ีกําหนด ดังนี้ 
(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งาน

เลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส  งานกิจการขนสง  งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งาน 
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สงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งาน
จราจร งานวิเทศสัมพันธงานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน
คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
กอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการ ของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมายโดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  6  งาน  คือ 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งานเลขานุการ

ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย งานธุรการและสารบรรณ งานขอมูลขาวสาร  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ  
งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานการเลือกตั้ง  งานท่ัวไปเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  งานดาน
สาธารณสุข  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

1.2 งานการเจาหนาท่ี   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล งานวิเคราะหการ
วางแผนอัตรากําลัง งานจัดตั้งสวนราชการและการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ งานการกําหนดตําแหนง
และการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
ยาย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุ  และแตงตั้ง งานจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แกไข 
บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน งานการประเมิน งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุก
ประเภท งานสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝกอบรม 
งานการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข งานสนับสนุนเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการใหพนจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3 งานสวัสดิการสังคม 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนงานดานการพัฒนาสังคม ดานสวัสดิการสังคม  

และดานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบ มาตรการ  และวิธีการพัฒนาสังคม  การจัดสวัสดิการสังคม  

และการสังคมสงเคราะหท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชน  งาน
สํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี ผูสูงอายุ  และ
ผูดอยโอกาส  งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานสงเสริมสนับสนุนการจัด  สวัสดิการสังคมแกเด็ก  สตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการ และผูดอยโอกาส  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะหเด็ก  

สตรี ผูสูงอายุ       ผูพิการ  ทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูไรท่ีพ่ึง  ผูประสบภัยพิบัติตางๆ  งานสงเคราะหเด็กและ
เยาวชน ผูพิการทางรางกายและสมอง งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูกทอดท้ิง เรรอนไรท่ีพ่ึง ถูกทําราย 
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รางกาย  งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมแกวัย  งานสงเคราะหครอบครัวท่ี
ประสบปญหาความเดือดรอนและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว  งานดานจิตวิทยา  งาน
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ ฯลฯ งานบริการขอมูลสถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4  งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน  งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล                

งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรบัการจัดสรร
เงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและฉบับเพ่ิมเติม  

(ถามี)  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการงานประชาสัมพันธ  งานบริการและเผยแพร
วิชาการ  งานสถิติขอมูล  งานสารสนเทศ  งานจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวน
ตําบล งานบริการขอมูล สถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

1.5 งานนิติการ   มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบงานนิติกรรมและสัญญา  งานคดีแพง  

คดีอาญา คดีภาษี และคดีอ่ืนๆ งานพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครองและดําเนินการ
เก่ียวกับคดีปกครอง  งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด  งานติดตาม  สืบทรัพย  และ
บังคับคดีลูกหนี้ขององคกร  งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจาง และพนักงานจาง  งานรับเรื่องราวรองทุกข
และการอุทธรณ งานพิจารณารองทุกขและการพิจารณาอุทธรณ  งานตรวจสอบ  พิจารณาใหคําปรึกษา  แนะนํา
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งานตรวจสอบสัญญาขอตกลงท่ีมีผลผูกพันทางนิติกรรม และการยกราง
นิติกรรมสัญญาใหแกสวนราชการตางๆ งานบังคับคดีตามคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  และ
ใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่ง  งานศึกษา วิเคราะหกฎหมายคําพิพากษา  คําวินิจฉัยตางๆ  ความเห็น
และคําสั่งท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานใหคําปรึกษา  แนะนะ  เสนอความเห็น  

และตอบขอหารือดานกฎหมายและเปนกรรมการดานกฎหมายขององคกร  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

1.6 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผลตรวจวัดผล งานบริการและบํารุงรักษาสถานศึกษา 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานสงเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย 

๒.กองคลัง  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ  การจาย  การรับ  การนําสงเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฏีกา งานเก่ียวกับเงินเดือนคาจาง  งานเก่ียวกับ
การจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงิน
รายไดและรายจายตางๆ  การควบคุมการเบิกจาย  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได  
งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุ  ขององคการบริหารสวนตําบล  และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  แบงสวนราชการภายในออกเปน  3  งาน  คือ 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจายเงิน   การรับเงิน   การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทําบัญช ี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
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งานเก่ียวกับเงินเดือน   คาจาง   คาตอบแทน   เงินบําเหน็จ   บํานาญ   และเงินอ่ืนๆ  งานจัดทําหรือชวยจัดทํา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   งานเก่ียวกับสถานการณเงินการคลัง   งานการจัดสรรเงินตางๆ   งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ   งานควบคุมการเบิกจายเงิน   งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจาํป  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย     

2.2 งานพัฒนารายได 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได งานภาษีอากร คาธรรมเนียม 
การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา 
และงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด
รายได งานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   งานคัดลอกขอมูลท่ีดิน   งานตรวจสอบรหัสประจําแปลง
ท่ีดิน   รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี   งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนามท่ีดิน   

โรงเรือน   ปาย  และใบอนุญาต   งานปรับขอมูลเก่ียวกับท่ีดิน   งานปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีบํารุงทองท่ี   งาน
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานทะเบียนทรัพยสิน  งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน  และเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ   งานประเมินภาษี    งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี   การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียน
ทรัพยสิน และงานบริการขอมูล  งานจัดเก็บและดูแลบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี  งานทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร
ตางๆ  งานสารสนเทศแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   งานพัฒนาระบบฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  งานบริการจัดเก็บภาษีในระบบคอมพิวเตอร   งานบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร   งานควบคุม   

ดูแล  ตรวจสอบระบบฐานขอมูลเก่ียวกับแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร   งานบริการขอมูล
แผนท่ี  งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน   งานบริการขอมูล  แผนท่ีภาษีบํารุงทองท่ี   และขอมูลแผนท่ีภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน   งานบริการขอมูลผูชําระภาษี   งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา  งานจัดทํา
รายงานประจําเดือน   งานใหคําปรึกษาดานแผนท่ีภาษี   และดาน  ทะเบียนทรัพยสินกับหนวยงานอ่ืน   การ
จัดทํารายงานการจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได   งานภาษีอากร   คาธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชนจาก
สิ่งกอสรางและทรัพยสิน   งานจัดทํา/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจดัเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมกิจการประปา งานควบคุมกิจการคาและคาปรับงาน  งานทะเบียนพาณิชย   งาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  

2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานเก่ียวกับงานจัดทําแผนการจัดซ้ือ  จัดจาง  จัดหาพัสดุ  ครุภณัฑ  
วัสดุ  ท่ีดิน   สิ่งกอสราง  และทรัพยสินประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ  

ครุภณัฑ วัสด ุท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินทุกประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินงานควบคุมตรวจสอบ
การรับการจายพัสด ุครุภัณฑใหแกสวนราชการตางๆ งานปรับปรงุ ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณัฑ งาน
จําหนายพัสดุ  ครุภณัฑ งานรวบรวมสถิติขอมูลและระบบฐานขอมูลเก่ียวกับพัสดุ  ครุภณัฑ วัสดุ และทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานจัดทําทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซ้ือขาย  สัญญาจาง งานขออนุมัติเบิกตัดป  
งานจัดทํา  งานจัดทําหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน  งานควบคุมงบประมาณ
รายจายประจําป  งานจัดทํางบทรัพยสิน  งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจําป   งานจําหนายพัสดุ  งานจัดทํา
บันทึกการยืมทรัพยสินและทะเบียนคุม   การยืม งานขออนุญาตใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ  งาน
ขออนุญาตและจัดทําบันทึกขอตกลงการใหหนวยงานอ่ืนใชพัสดุประเภทท่ีดินและสิ่งกอสราง   งานการคํานวณ
คาเสื่อมราคาของทรัพยสินทุกประเภท งานจดทะเบียนและตอทะเบียนรถยนตสวนกลาง    งานประชาสัมพันธ
การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภณัฑ  วัสดุ  ท่ีดิน  สิ่งกอสราง  และทรัพยสินอ่ืนๆ  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  งานตอบขอซักถาม  ขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบ  งานบริการขอมูล  สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนํา
ทางวิชาการ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓. กองชาง   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล  

ทางดานวิศวกรรม  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การ
กอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง การรวบรวม
ประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  แบงสวนราชการภายในออกเปน  2  งาน  คือ 

3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ งานกอสรางและบูรณะถนน สะพาน ทางระบบน้ํา และโครงสราง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ งานกอสรางและบูรณะโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม งาน
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานควบคุมงานกอสรางถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสราง  
พ้ืนฐานอ่ืนๆ งานดานวิศวกรรม งานประมาณการคาใชจายโครงการราคากอสราง และงานจางตางๆ งานวางผัง
พัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดทําแผนดานการกอสรางและอ่ืนๆ งานดานการสํารวจและออกแบบ
กอสรางตางๆ งานเขียนแบบ งานรับคําขออนุญาตกอสรางอาคารและจัดทําใบอนุญาตตางๆ งานบริการขอมูล
และหลักเกณฑ งานสํารวจและแผนท่ี งานรายงานทุกประเภท และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
  3.2 งานสาธารณูปโภค 
  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานประสานสาธารณูปโภค   งานติดตั้งซอมบํารุงระบบ
ไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร   งานปรับปรงุภูมิทัศน   งานระบายน้าํ   งานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก   

งานจัดตกแตงสถานท่ี  งานวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับใชในการผลิตน้ําประปา  งานควบคุมการ
ผลิตน้ําประปา   งานกรองน้ํา  จายสารเคมี  งานจําหนายน้ําประปา   งานบํารุงรักษาแหลงกักเก็บน้ํา  งานลางถัง
กรองน้ํา  งานรักษาและซอมแซมระบบไฟฟา  เครื่องจักรกล  อุปกรณตางๆ  งานสํารวจวางผังแนวทอน้ําประปา   

งานประมาณการผูใชน้ําประปางานติดตั้งทอน้ําประปาและซอมบํารุงทอน้ําประปา   งานติดตั้งมาตรวัด
น้ําประปา   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4. หนวยตรวจสอบภายใน   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ       
การจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 
   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
    

ประกาศ ณ วันท่ี   24  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(นายวินัย    มงคลรัตนาสิทธิ์) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 


