
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

********************** 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพ
ปัจจุบัน  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขิงองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดโครงสร้างกอง ส านัก หรือส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคู ดังนี้  

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ประกอบด้วย 
(๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองช่าง (05) 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๖) กองสวัสดิการสังคม (11) 
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
(๘) กองส่งเสริมการเกษตร (14) 

  ข้อ ๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานปูองกันและ
บรรเทา    สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแล
รักษาบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย  

/ส านักปลัด... 
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                     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน 
ดังนี้ 

(1) งานการเจ้าหน้าที่ 
(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(3) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานนิติการ 
(๕) งานบริหารงานทั่วไป 

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน  
การจัดเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบภายในส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท งานการ
จัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน 
การคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองคลัง มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(3) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

  ข้อ ๓ กองช่าง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณการราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟูาส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่าง สุขาภิบาล     
งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   กองช่าง มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 

(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
(2) งานผังเมือง 
(๓) งานสาธารณูปโภค 
(๔) งานส ารวจและออกแบบ 
(๕) งานควบคุมอาคาร 

 
/ข้อ ๔ กองสาธารณสุข... 
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  ข้อ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพญาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งาน
วิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา  
ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกัน
และบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผน
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงาน
ด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ 
ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 
(2) งานส่งเสริมสาธารณสุข 
(3) งานปูองกันและควบคุมโรค 

   ข้อ ๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งาน
บริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานเทศ 
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการ
ศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น งานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริม
สวัสดิการและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน 
ดังนี้ 

(1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(2) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
 

/ข้อ ๖ กองสวัสดิการ... 



-๔- 
  ข้อ 6 กองสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการ

พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมใ และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง  
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่รอน  ไร่ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่
เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติ  
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   กองสวัสดิการและสังคม การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดงันี้ 
(1) งานพัฒนาชุมชน 
(2) งานสังคมสงเคราะห์ 
(3) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ข้อ ๗ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับ การจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๘ กองส่งเสริมการเกษตร มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ
เกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริม
การเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิต
การปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การจัดและ
รักษามาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
การเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์  งานตรวจสอบ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การปูองกัน  เฝูาระวัง และการบ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์
และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปูองกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ 
เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์         
งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
การก ากับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง  การค้า การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ปุาสงวน งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ปุาไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัต ว์  กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 

/เกษตรและ... 



-๕- 

เกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่
เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  

กองการส่งเสริมการเกษตร การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี ้
(1) งานส่งเสริมการเกษตร 
(2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๒   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                     
 

 
( นายวิโรจน์  ลุนละวงศ์ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 


