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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 
๒๘ ธันวาคม 2563  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 2563 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ในการประชุมครั้ งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2564 จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน

เลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุ การนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยก าหนดฝ่าย งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารราชการทั่วไป 
๑.๒ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๓ งานการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๔ งานนิติการ 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๖ งานกิจการสภา อบต. 
 

๒. กองคลัง 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดท าบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุก 

/ ประเภท... 
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ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ 
และทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยก าหนดฝ่าย งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๒.๑ งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน 
๒.๒ งานการจัดท าบัญชี 
๒.๓ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ 
๒.๔ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ 

 

๓. กองช่าง 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน

ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการ
ประปา งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการช้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยก าหนดฝ่าย งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๓.๑ งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
๓.๒ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
๓.๓ งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 
๓.๔ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท า

แผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งาน
สุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว  งานหลักประกันสุขภาพ งาน
มาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันต
สาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผน
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

/ งานส่งเสริมสนับสนุน... 
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งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์
และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวั ง ควบคุม
มลพิษทางน้ า อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ชองเสียและสารอันตรายต่างๆ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดฝ่าย 
งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๔.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข 
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ 
๔.๓ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๔.๔ งานบริการรักษาความสะอาด 
 

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้ง

การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งาน
พิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยก าหนดฝ่าย งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๕.๑ งานบริหารการศึกษา 
๕.๒ งานบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
๕.๓ งานโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม 

มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานพัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม งานจัดสวัสดิการสังคม และการสังคม
สงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกาย
และสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยก าหนดฝ่าย งาน หรือกลุ่มงานไว้ดังนี้ 

๖.๑ งานการจัดการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
๖.๒ งานพัฒนาชุมชน 
๖.๓ งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 

/ ๗. หน่วยตรวจสอบภายใน... 



-๔- 

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งาน

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบ
การเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ประกาศ     ณ     วันที่      ๑     เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
            
    

         
               (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 

             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 


