
 
 
 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
 

  1.  นายสุรวิทย ์ สินทนุ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
  2.  นายธนู การุณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
  3.  นายบุญลือ วรรณวนอมร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
  4.  นางจิระพร  เช้าฉ้อง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ี  

   
 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อนุปริญญา 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนต้น 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 

การบริหารข้ันพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
1.  นายภาณุพงศ์ พัฒจิรัง           สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  1 
2.  นายมาโนช ปรีชะฎา  สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  1 
3.  นายอนุรัตน์ ชัยสุวรรณ           สมาชิกสภา  อบต.ล าภ ี    หมู่ที่  2 
4.  นายนิติ ปีกนุช            สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  2 
5.  นายมนูญ นพฤทธิ์  สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  3 
6.  นายถาวร โสดารักษ์       สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  3 
7.  นางสาวอารมณ์ เมืองไทย         สมาชิกสภา  อบต.ล าภี  หมู่ที่  4 
8.  นายวิเชียร แซ่อ๋าง         สมาชิกสภา  อบต.ล าภี   หมู่ที่  5 
9.  นายประมูล คงด้วง  สมาชิกสภา  อบต.ล าภี   หมู่ที่  6 
10. นายก้องสกุล โกยผล              สมาชิกสภา  อบต.ล าภี  หมู่ที่  6 
11. นายธรรมรัตน์ หินน้อย  สมาชิกสภา  อบต.ล าภี     หมู่ที่  7 
12. นายมานิตย์ เขตรักษ์     สมาชิกสภา  อบต.ล าภี  หมู่ที่  7 

 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  5  ส านัก/กอง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1.  ส านักงานปลัด 

(1)  หัวหน้าส านักปลัด   
(2)  นักพัฒนาชุมชน 
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นิติกร   
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(7)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจา้งตามภารกิจ  
    (1)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
    (2)  พนักงานขับรถยนต์   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (1)  ภารโรง   

2.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี   
(3)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(4)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจ า)  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

3. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    
(3)  เจ้าพนักงานประปา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (2)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   (3)  พนักงานผลิตน  าประปา 
   (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  คนงานทั่วไป  2 ต าแหน่ง 



 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
3.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(3)  เจ้าพนักงานธุรการ 
(4)  ครู  จ านวน  3  ต าแหน่ง 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยคร ู
   (2)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  3  ต าแหน่ง 
   (3)  พนักงานขับรถยนต์ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  ภารโรง   
   (2)  คนงานทั่วไป  
 

รวม จ านวน  22  คน จ านวน  19  คน 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก 4 กอง 
ทั งหมด  5 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 22 คน พนักงานจ้าง จ านวน 19 คน รวมทั งสิ น 41 คน  
โดยมีภารกิจการบริหารงาน ดังนี  

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั งและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืนๆ รวมทั งการให้ค าปรึกษาวินิจฉัยและตีความข้อกฎหมายและรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
การส่งเสริมการลงทุน การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต. การจัดตั งและส่งเสริมการจัดตั งตลาด ร้านค้า
ชุมชน สหกรณ์ การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัย การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และการ
จัดการเพ่ือเอื อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม การจัดหาและบ ารุงรักษาแหล่งน  า การพัฒนา
ระบบชลประทาน การส่งเสริมการผลิต และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ส านักงาน
ปลัดมีการจัดส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี  

-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
 

2. กองคลัง 
  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าบัญชี และทะเบียนรับ - จ่าย ทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน     
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ 
การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและส าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับ
และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน รับตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ และเงินยืมค้าง
ช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน  ดังนี  

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

กองคลัง 

งาน 
การเงิน 

 

งาน 
บัญชี 
 

งาน 
พัฒนา 

และจัดเก็บรายได้ 

งาน 
ทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสด ุ
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

งาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

งาน 
นโยบายและแผน 

 

งาน 
กฎหมายและคดี 

งาน 
สวัสดิการชุมชน 
และพัฒนาชุมชน 

 

งาน 
การเจ้าหนา้ที ่

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 



3. กองช่าง  

  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การขอ
อนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานซ่อมบ ารุง และจัดท าทะเบียน 
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการ
ออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม ซ่อมแซมวัส ดุ
ครุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา 
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 งาน ดังนี  

-   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-   งานบริหารการศึกษา 
-   งานกีฬาและนันทนาการ 
-   งานจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

งาน 
บริหารการศึกษา 

 

งาน 
กีฬาและ

นันทนาการ 

งาน 
จัดการเรียนการสอนระดับ

อนุบาล 
 

กองช่าง 

งาน 
ก่อสร้าง 

 

งาน 
ออกแบบ 

และควบคุมอาคาร 
 

งาน 
ประสาน

สาธารณูปโภค 

งาน 
ผังเมือง 

 



 


