
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย พ.ศ.2563 
------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 และประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ2563 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย จึงประกาศก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย  เรื่อง ประกาศก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย พ.ศ.
2563” 
   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

ข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย มีส่วนราชการและมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ 
ประกอบด้วย 

   (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
   (2) กองคลัง 

(3) กองช่าง  
   (4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (5) กองสวัสดิการสังคม 

 (6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ดังนี้  
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(1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม 
และราชการที่มิได้ก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน 
ส่วนราชการ ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
             - การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ 
             - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
             - งานสารบรรณของ อบต. 
             - เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
              - งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการข้อมูลสถิติ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ และ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
       1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            - งานรวบรวม วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ใน
การวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
          - การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของ อบต. และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
            - งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโต ของประชากรในเขตเมือง 
และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
           - การจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนาการก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลาง และแผนประจ าปี 

         - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
              - งานประสานงานกับหน่วยงานใน อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขต อบต. และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน การ
ประเมินผลงานตามแผน 
   1.3 งานกฎหมายและคดี 
    - กฎหมาย และคดี 
    - ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
    - ข้อบังคับ และระเบียบ 
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       1.4 งานกิจการสภา อบต. 
             - งานระเบียบ ข้อบังคับประชุม 
             - งานการประชุม 
    - งานอ านายการและประสานงาน 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาฯ 
   1.5 งานบริหารงานบุคคล 
    - การวางแผนงานบุคคล 
    - การสรรหาและบรรจุบุคคล 
    - การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
    - จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ 
   1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานป้องกันสาธารณภัย 
    - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
      - งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานป้องกันยาเสพติด 
   1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - งานสาธารณสุข งานสุขาภิบาล และการควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
        1.8  งานส่งเสริมการเกษตร 
    - การคุ้มครองพันธุ์พืช 
    - การอนุรักษ์ดิน และน าเพ่ือการเกษตร 
    - การระบาดโรคพืช โรคแมลงศัตรูพืช และวัชพืช 
    - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (2) กองคลัง (04) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการ เงิ น  งานการตรวจสอบใบส าคั ญ  ฎี กาทุ กประ เภท งานการจั ดท าบั ญชี  
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ ยวกับเงินเดื อน ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน 
การคลั ง งานการจัดสรร เงินต่ าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ ายต่ าง ๆ งานควบคุมการ 
เบิ กจ่ ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดื อน  และประจ าปี  งานเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ จั ดจ้ าง จั ดหา 
งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา 
ทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี  
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน 
ส่วนราชการ ดังนี้ 
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 2.1 งานการเงิน 
              - รับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
              - จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - เก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
    - ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
    - งบการเงิน และงบทดลอง 
    - แสดงฐานะทางการเงิน 
       2.3 งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ 
    - ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า 
    - พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
    - ควบคุมกิจการค้า และเร่งรัดรายได้ 
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 

 (3) กองช่าง (05)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ ดังนี้ 

 3.1 งานก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง และบูรณะถนน 
    - ก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
    - ข้อมูลก่อสร้าง 

       3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
    - ประเมินราคา 
    - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - ออกแบบ และบริการข้อมูล 
 
 

/3.3 งานผังเมือง ... 
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   3.3 งานผังเมือง 
    - ส ารวจผังเมือง และแผนที่ 
    - วางผังพัฒนาเมือง 
    - ควบคุมทางผังเมือง 
   3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
    - ประสานกิจการประปา 
    - ไฟฟ้าสาธารณะ 
    - การระบายน้ า 

(4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (08)  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา 
และการศึกษาตามอัธยาศย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุ บาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย 
งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่าย  
ทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ ดังนี้ 

 4.1 งานข้อมูลและพัฒนาการเด็ก 
  - งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
  - งานข้อมูลเด็กปฐมวัย งานสถิติ 
           4.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  - บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
 4.3 งานกีฬาและสันทนาการ 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
 4.4 งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  - การบริหารการศึกษาปฐมวัย 
  - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
  - พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.5 งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 4.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  - ท านุบ ารุงศาสนา 
  - ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
 4.7 งานติดตามและประเมินผล 
  - งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้อมูล และสถิติ 

/ กองสวัสดิการสังคม ... 
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(5) กองสวัสดิการสังคม (11)  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนา
สังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้าย
ร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชชีวิตในครอบบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
   5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสวัสดิการชุมชน 
    - ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   5.2 งานฝึกอบรมและพัฒนาการ 
    - ฝึกอบรมทางอาชีพและพัฒนาการ 
   5.3 งานกีฬาเด็กและเยาวชน งานกีฬาต้านยาเสพติด 
    - กีฬาเด็กและเยาวชน 
    - กีฬาต้านยาเสพติด 
   5.4 งานสังคมสงเคราะห์ สตรี คนชรา และผู้พิการ 
    - สงเคราะห์ สตรี คนชรา และผู้พิการ 
   5.5 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานข้อมูล 
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาสตรี 
   5.6 งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
    - ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
    - พัฒนากลุ่มอาชีพ 
    - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
   5.7 งานศูนย์เยาวชน 

  (6) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผล  การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

/จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ... 
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   2   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
    
 
 (นายชุมเมฆ  มหาโยธี) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
 
 

 

















 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จงัหวัดลพบุรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 



ก าลัง 3 ปี 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 

ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 
 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
 
 
 
 
 

- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
 

- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมและพัฒนาการ 
- งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานกีฬาเด็กและเยาวชน,งานกีฬาต้าน  
  ยาเสพติด 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 


