
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563    
………………………………. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา  26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕     
ข้อ 232  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27  
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงประกาศก าหนดส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ดังนี้  

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
  ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  มีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออ่ืน   รวมทั้งการก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๙ 
งาน คือ   

๑.๑  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานกิจการสภา 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด 
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๑.๒  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานงบประมาณ 

๑.๓  งานกฎหมายและคด ี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

๑.๔  งานเทศกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
- งานเทศกิจ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
- งานสนับสนุนและบริการ 

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

๑.๖  งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        -    งานส่งเสริมการเกษตร 
 -  งานปศุสัตว์   
 -   งานควบคุมโรคของพืชและสัตว์ 
 -   งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๑.๗  งานพัฒนาชุมชนและสตรี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        -    งานพัฒนาชุมชน 
        -    งานพัฒนาองค์กรและกลุ่มสตรี 
๑.๘  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        -    งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
        -    งานสงเคราะห์ผู้พิการ/มีรายได้น้อย 
        -    งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
๑.๙  งานสาธารณสุขและสิ่งแวลด้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้         
        -    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        -    งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -    งานรักษาความสะอาด 
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๒.  กองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย        
การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน    
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของขององค์การบริหารส่วนต าบลและงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ  

๒.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 

๒.๒  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

๓.   กองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซม งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเรื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ  
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  ๓.๑  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานออกแบบ 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานประสานสาธารณูปโภคแบะกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ า 
- งานจัดตกแต่งสถานที่ 

๓.๔  งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง  
- งานควบคุมทางผังเมือง  
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

๔. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  มีภาระหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา   การจัดบริการส่งเสริม
การศึกษา   การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการและปฏบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งานคือ   

๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 
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๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม 
- งานกจิการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

๔.๓  งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
- งานจัดการศึกษา 
- งานผลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

   (ลงชื่อ) 
           (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


