ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อย
เรื่อง โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อย
----------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 232 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามโครงสร้างส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายใน จึงให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ
ภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการ
จัดแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อยใหม่ ดังนี้
1.สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่ วไปขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล งานเลขานุ ก ารของนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล รองนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจ การขนส่ง งานส่ งเสริมการท่องเที่ ยวงานส่ งเสริมการเกษตรงานการพณิ ช ย์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการ
ใดในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลื อให้ คาแนะน าทางวิช าการ งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่ วนราชการ
ออกเป็น 6 งาน ดังนี้

/1.1 งานบริหารงานทั่วไป...

-21.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้ง
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
1.3 งานนิติการ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบังคับตาบล
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- งานส่งเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานเพาะชาและปุ๋ยเคมี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต
/1.6 งานการเจ้าหน้าที่…

-31.6 งานการเจ้าหน้าที่
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากาลัง
- งานการสรรหาและเลือกสรร
- งานบุคลากรทางการศึกษา
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- งานสิทธิและสวัสดิการ
2.กองคลัง
กองคลัง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒ นารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่ าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานบริหารงานคลัง
- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานการเงินและบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

/2.3 งานพัฒนารายได้…

-42.3 งานพัฒนารายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3.กองช่าง
กองช่าง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและเพสัญญาณจราจร
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานจัดทาประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจั กรกลและยานพาหนะ งานเกี่ ยวกับการประปา งานเกี่ ยวกับการช่าง
สุขาภิบ าล งานช่วยเหลือสนั บ สนุ นเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ช่วยเหลื อสนั บ สนุ น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูลช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ
งานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ดังนี้
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2 งานควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
/- 3.3 งานสาธารณูปโภค….

-53.3 งานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย
วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานข้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งาน
ให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกัน
สุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผน
ไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งาน
ทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิงปฏิกูล
งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข
งานป้องกันและบาบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กาหนดมาตรการและแผน
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการ
ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทาแผนดาเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้า
อากาศและเสียง งานฝ้าระวัง บาบัด ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ ของเสี ยและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5
งาน ดังนี้

/4.1 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม…

-64.1 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานป้องกันยาเสพติด
4.3 งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
4.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษพิเศษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
4.5 งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นาโรค
- งานโรคเอดส์

/5.กองการศึกษา…

-75.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับ งานบริหารการศึกษา งาน
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งาน
โรงเรียน งานกิจการนั กเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษางานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กกรณี ยังไม่จัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 งาน ดังนี้
5.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานจัดการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
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-86.กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนงานด้านการด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม
และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการ
สังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสารวจและจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัส ดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทาร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน ดังนี้
6.1 งานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
- งานให้คาปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
- งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น
- งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
6.2 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
- งานให้คาปรึกษาแนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มารับคาปรึกษา
- งานประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา และผู้ประสบปัญหาความยากจน

/6.หน่วยตรวจสอบภายใน…

-96.หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่ อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญ ชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบติดตามและการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผ่นงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลและประหยั ด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภ าพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่ างๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(นายแพง ขันจันทึก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้อย

