
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
********************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๒๕ ข้อ ๒๒๖ 
ข้อ ๒๒๗ ข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่  
9/2563 เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2563 เห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ในรอบปีงบประมาณ 2564 – ๒๕
66 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย  

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานรัฐพิธี 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานรอ้งเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
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1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-  งานประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการเกษตร 
-  งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
-  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
-  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน    งบทรัพย์สิน หนี้สิน โครงการ เงินสะสม งานจัดเก็บ
ภาษี ประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การจัดท าแผนที่ภาษีและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย  

๒.๑ งานการเงนิ  
- งานการเงิน  
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน  
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
- งานเก็บรักษาเงิน  

๒.๒ งานบัญชี  
- งานการบัญชี  
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน  
- งานงบการเงินและงบทดลอง  
- งานแสดงฐานะทางการเงิน  

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
- ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
- งานการพัสดุ  
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  

๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประเมินราคา การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานส ารวจและจัดท าแผนที่ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย  
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๓.๑ งานก่อสร้าง  

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า  ฝายขุดลอกคลอง 
- งานระบบข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานประเมินราคา  
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
- งานออกแบบและบริการข้อมูล  

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค  
- งานประสานกิจการสาธารณูปโภค  
- งานไฟฟ้าสาธารณะ  
- งานระบายน้ า  

๓.๔ งานผังเมือง  
- งานส ารวจและแผนที่  
- งานวางผังพัฒนาเมือง  
- งานควบคุมทางผังเมือง  

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ 
การสุขาภิบาลตามแผนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรค การให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุข การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า และที่ดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน 
ประกอบด้วย  

๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
- งานสุขาภิบาลทั่วไป  
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  
- งานควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
- งานอนามัยชุมชน  
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษา และควบคุมโรคติดต่อ 

๔.๓ งานรักษาความสะอาด  
- งานรักษาความสะอาด  
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  
- งานส่งเสริมและเผยแพร่  

    4.4 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
     - งานบริการรับ – ส่งช่วยเหลอืผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ 
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๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา 
และการพัฒนาการศึกษา การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ประกอบด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน ตลอดจนการรวบรวม
ผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่าง ๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ประกอบด้วย  

๕.๑ งานบริหารการศึกษา  
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
- งานกจิกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล  

๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้
ค าปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน 
ประกอบด้วย  

๖.๑ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  
 - งานสังคมสงเคราะห์ เดก็  สครี  คนชราและผู้พิการ 
  - งานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานข้อมลู       
๖.๒ งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี  

- งานฝึกอบรมอาชีพ  
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 
                                                                                                                         

                                                                                                                       
( นายกรานต์  เขตจันทึก )  

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่



 


