
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

**************************** 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542   และข้อ 226, 227, 228, 229 และข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 16 ธันวาคม  2563 และข้อ 4 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่  16 ธันวาคม  2563 ประกอบกับ  
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่  5/2564   เมื่อวันที่ 25  
พฤษภาคม  2564  

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประเภทสามัญ โดยให้ 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  เลขที่ตำแหน่ง             
65-3-00-1101-001 เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  

๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง           
65-3-00-1101-002 เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 

โดยให้มีรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการภายในระดับกอง ดังต่อไปนี้ 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 

เลขที่ตำแหน่ง 65-3-01-2101-001 เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 7 งาน ได้แก่ 

  
         /1. งานบริหาร............... 
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 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานนโยบายและแผน 
 3. งานการเจ้าหน้าที่ 
 4. งานนิติการ 
 5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6. งานสวัสดิการสังคม 
 7. งานกิจการสภา 

  

2. กองคลัง ให้  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ตำแหน่ง               
65-3-04-2102-001 เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น  

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี 
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงิน
อ่ืนๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำ
งบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการ
จำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 

 1. งานการเงินและบัญชี 
 2. งานพัฒนารายได ้
 3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

3.กองช่าง ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 65-3-05-
2103-001  เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น  

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติ  และจัดทำโครงการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบโคซ่อม
บำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 
งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน 
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 
         /1. งานก่อสร้าง........ 
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 1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 2. งานสำรวจและออกแบบ 
 3. งานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง 

 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) เลขที่ตำแหน่ง 65-3-06-2104-001 เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสี
วิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหาร
สาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งาน
มาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฏหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผน
ไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
จิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูล
ฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบักการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ 
งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการ
ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม
มลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสาร
อันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 

 1. งานส่งเสริมสาธารณสุข 
 2. งานป้องกันและควบคุมโรค 
 3. งานทรัพยากรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 

5.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) เลขที่ตำแหน่ง 65-3-08-2107-001 เป็นตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา   งานโรงเรียน   งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย 
 
         /งานขยายโอกาส....... 
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งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครื อข่าย   
ทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศ   งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา           
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน 
ได้แก่ 

 1. งานบริหารการศึกษา 
 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ – ชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง  65-3-12-3205-001   เป็นตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้
เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ 
งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 งาน ได้แก่ 
 1.งานการตรวจสอบภายใน 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ วันที่     1     เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
 

                          บุญเจือ  ยอดทัพ 
(นายบุญเจือ  ยอดทัพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
 

          



 
 

โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประเภทสามัญ 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
000

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานการเจ้าหน้าที่ 
4.งานนิติการ 
5.งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
6.งานสวัสดิการสังคม 
7.งานกิจการสภา 
 

1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานพัฒนารายได้ 
3.งานแผนที่ภาษีและ 
   ทะเบียนทรัพย์สิน 
3.งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    
 

1.งานแบบแผนและก่อสร้าง 
2.งานสำรวจและออกแบบ 
3.งานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
 
 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 
3.งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.งานส่งเสริมสาธารณสุข 
2.งานป้องกันและควบคุมโรค 
3.งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลังระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



บัญชีขอความเห็นชอบโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
ที ่ โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(ใหม่) 
1 สำนักงานปลัด อบต. 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานกิจการสภา 
1.6 งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4  งานนิติการ 
1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
1.7  งานกิจการสภา 

2 กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญช ี
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
2.2  งานพัฒนารายได้ 
2.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3 กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

กองช่าง 
3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2  งานสำรวจและออกแบบ 
3.3  งานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานส่งเสริมสาธารณสุข 
4.2 งานป้องกันและควบคุมโรค 
4.3 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

5 กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
5.1  งานบริหารการศึกษา  
5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.3 งานส่งเสริมกิจการกีฬา 

กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
5.1  งานบริหารการศึกษา  
5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6  หน่วยตรวจสอบภายใน 
6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 



 



                                                                                         
        
 

 
            
   
            
    
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


