ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่ วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกั บ ลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและ
คุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคเจ็ ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น 2542 ประกอบกั บ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั ง หวั ด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 ข้อ 232 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนด
กอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่ นขององค์การบริห ารส่ วนตำบลตูม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25
มกราคม 2564 และมติ ค ณ ะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั ง หวั ด นครราชสี ม า ในการประชุ ม
ครั้งที่ 5/2564 เมือวัน ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การ
บริห ารส่วนตำบลในการจัดระบบบริหารสาธารณะ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม จึงประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้

หมวด 1
ทั่วไป
ข้อ 1 ประกาศฉบั บ นี้ เรีย กว่า ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลตูม เรื่อ ง การกำหนด
โครงสร้ างส่ว นราชการและการแบ่ งส่ วนราชการภายในขององค์การบริห ารส่ วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่ว นราชการ ขององค์การบริ ห ารส่ วนตำบลตูม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ลงวั นที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ฉบันนี้แทน
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หมวด 2
โครงสร้าง
ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ
ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ให้มรี ะดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้
5.1 ตำแหน่ ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลให้ เป็ น ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ระดับกลาง
5.2 ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่ วนตำบล มีจำนวนไม่เกิน 2 อัตรา ให้เป็น
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลางได้ จำนวน 1 อัตรา
5.3 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการหรือที่เรีย กชื่ออย่างอื่นให้เป็น
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น หรือระดับกลาง
สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่ว ไป ประเภทวิชาการ จะ
เป็นระดับใดนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ

หมวด 3
ภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ข้อ 6 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลประเภทสามั ญ มี ป ลั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล (นั ก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้บริหารสู งสุด โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออเป็น 4 ส่วน/
กอง และ 1 หน่วย ดังนี้
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (01) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานส่ งเสริ มการเกษตร งานการพิณิ ช ย์ งานส่ งเสริมและพั ฒ นาอาชี พ งานป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิ เทศสัมพันธ์ งานประชาสั มพันธ์ งาน
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานนิ ติ ก าร งานการเลื อ กตั้ ง งานคุ้ ม ครอง และราชการที่ มิ ได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การใดในการบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบั ติราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตำบล งานบริ การข้อมูล สถิติ ช่วยเหลื อให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 7 งาน คือ
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4) งานการเจ้าหน้าที่
5) งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
6) งานส่งเสริมการเกษตร
7) งานสวัสดิการสังคม
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-32. กองคลัง (04) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สติติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญ ชี
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ
งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งาน
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานคือ
1) งานบริหารงานคลัง
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานพัฒนารายได้
4) งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กองช่าง (05) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณราคา งานจั ดทำราคากลาง การจั ดทำข้อมูล ทางด้ านวิ ศวกรรมต่ าง ๆ งานจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติตตั้ง
ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติผัง
เมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิ บั ติ งานเครื่ อ งจั ก รกล งานจั ด ทำทะเบี ย นประวั ติ ก ารใช้ เครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานแผนการ
บำรุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลและยานพานหะ งานเกี่ ย วกั บ การประปา งานเกี่ ย วกั บ การช่ า งสุ ข าภิ บ าล
งานช่ ว ยเหลื อสนั บ สนุ น เครื่อ งจั ก รกล งานช่ว ยเหลื อ สนั บ สนุน การป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งาน
ช่วยเหลือสนับสนุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิช าการ
ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3) งานนสาธารณูปโภค
4) งานผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการ้ดานการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
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-4งานฝึ ก และส่ ง เสริ ม อาชี พ งานห้ อ งสมุ ด งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ งานเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษา งานศึ ก ษานิ เทศ
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒ นาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการ
ศาสนา งานบำรุ งศิล ปะ จารี ตประเพณี ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น และวัฒ นธรรมอัน ดี ของท้องถิ่น งานกีฬ าและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริม
สวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่ได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงาน
ภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1) งานบริหารการศึกษา
2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน (12) มี ภ าระหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทำแผน
การตรวจสอบภายในปะจำปีงบประมาณ งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน
การบั ญ ชี เอกสารการั บ การจ่ า ยเงิ น ทุ ก ประเภท ตรวจสอบการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการเงิ น การบั ญ ชี
งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัส ดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชนา
จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ งานประเมินควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน คือ
1) งานตรวจสอบภายใน
ข้อ 7 การประเมิ น เพื่ อปรับ ขนาดองค์ การบริห ารส่ ว นตำบล การกำหนดตำแหน่ ง หรือ
ปรั บ ปรุ ง ตำแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ตั ว ชี้ วั ด และวิ ธี ด ำเนิ น การตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา กำหนด
ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ การปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งมีผล
ทำให้ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้เป็น ไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่ วน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมา กำหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

