
 
 

 
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแก้งสนามนาง 
เรื่อง    การก าหนดโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลแก้งสนามนาง  

........................................................... 
 

  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา    
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการพนักงาน   
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2563     
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าว 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่    5   /2564        
เมื่อวันที่   25 พฤษภาคม 2564     จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลแก้งสนามนาง ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้ เ รี ยกว่ า  ประกาศองค์การบริหารส่ วนต าบลแก้ งสนามนาง               
เรื่อง การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล           
แก้งสนามนางประกาศใช้เป็นต้นไป 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง มีส่วนราชการดังนี้ 
3.๑ ส านักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
      มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหาร       
งานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์     
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว     
งานส่งเสริมการเกษตร งานพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม    
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม 
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล      
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  

 
/แนวทาง... 
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แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในทั้งหมด 8 งาน ดังนี้ 

 

๑) งานบรหิารงานทัว่ไป  ประกอบด้วย 
  - งานราชการทั่วไปของ อบต. 
  - งานเลขานุการของนายก อบต. 
  - งานการเลือกตั้ง 
  - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - งานอ านวยการ 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คะแนะน าทางวิชาการ 

     
๒) งานยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ  ประกอบด้วย 

  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - งานแผนงานและงบประมาณ 
  - งานตรวจติดตามและประเมินผล 

 

๓) งานนิตกิาร  ประกอบด้วย 
  - งานกฎหมาย 
  - งานนิติกรรมสัญญา 
  - งานคดี 
  - งานวินัย 
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   
๔) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ประกอบด้วย 

  - งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
  - งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน 
  - งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
  - งานแผนการระงับเหตุ 
  - งานศูนย์รับแจ้งเหตุ 
  - งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

     5) งานการเจ้าหนา้ที ่ ประกอบด้วย 
  - งานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  - งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
  - งานบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานสิทธิและสวัสดิการ 
  - งานสรรหาและเลือกสรร 
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6) งานสง่เสรมิสวสัดิการสงัคม  ประกอบด้วย 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
  - งานกิจการสตรีและคนชรา 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  - งานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส 

 
7) งานบรหิารงานสาธารณสขุ  ประกอบด้วย 

  - งานบริการสาธารณสุข 
  - งานส่งเสริมสาธารณสุข 
  - งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
8) งานสง่เสรมิการเกษตร  ประกอบด้วย 

  - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
3.๒ กองคลงั 

             มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี          
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการ
จัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ    
ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในทั้งหมด  4  งาน ดังนี้ 

 
      ๑) งานบรหิารงานคลงั  ประกอบด้วย 

    - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน 

 
๒) งานการเงนิและบญัชี  ประกอบด้วย 

    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน     
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     ๓) งานพฒันารายได ้ ประกอบด้วย 
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได้ 
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 

 

     ๔) งานพสัดแุละทรพัยส์นิ  ประกอบด้วย 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

       
๓.3 กองชา่ง 

             มีอ านาจหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง      
และซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุม            
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในทั้งหมด  4  งาน ดังนี้ 

 

     ๑) งานกอ่สร้างและซอ่มบ ารุง  ประกอบด้วย 
   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
   - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
   - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   - งานข้อมูลก่อสร้าง 

 

     ๒) งานควบคุมอาคาร  ประกอบด้วย 
   - งานจัดท าราคากลาง 
   - งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
   - งานประมาณราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานออกแบบและเขียนแบบ 
   - งานบริการข้อมูลและสถิติ    

 

     ๓) งานสาธารณปูโภค  ประกอบด้วย 
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   - งานระบบไฟส่องสว่าง 
   - งานระบายน้ า 
   - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
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๔) งานผงัเมือง  ประกอบด้วย 
   - งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

 
3.๔ กองการศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
      มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา          

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา      
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพ     
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุน   
เพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง     
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการรวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในทั้งหมด    
3 งาน ดังนี้ 

 

     ๑) งานบรหิารการศึกษา  ประกอบด้วย 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - งานแผนงานและวิชาการ 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
   - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  
     ๒) งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ประกอบด้วย 

   - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
   - งานประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
   - งานกิจการศาสนา 

 
    3) งานกจิกรรมเดก็และเยาวชน  ประกอบด้วย 

   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

3.5 หนว่ยตรวจสอบภายใน   
      มีอ านาจหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ 
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ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์       
และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน     
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า      
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ       
ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในทั้งหมด 1 งาน ดังนี้ 
 

งานตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
   - งานจัดท าแผนกาตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่    16    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕64 
 
 

 
    (ลงชื่อ) 

(นายสุพจน์  ตากลม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

 
 
 
 
 
 
 


