" ข้ าราชการมีหน้ าที่ รับใช้ ประชาชน "
มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานราชการทัว่ ไป และงานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการใด ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโคกปี่ ฆ้อง
2. กากับและเร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบตั ิราชการ
แบ่ งการบริหารงานเป็ น 3 ฝ่ าย
1. ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
o งานธุ รการ
o งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ ายอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
o งานกิจการสภา ฯ
o งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
o งานทะเบียนพาณิ ชย์
3. ฝ่ ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ





งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานนิติการ
งานการเกษตร

การให้ บริการประชาชนของสานักงานปลัด อบต.โคกปี่ ฆ้ อง
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้ าที่เกีย่ วกับ









งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
มีหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภยั , อุทกภัย, วาตภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ สรุ ปสาเหตุ รายงานด้าน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับภัยต่าง ๆ
งานจัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานฝึ กซ้อมและดาเนินการตามแผน
งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
งานการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงาน







ร่ วมกับสมาชิก อปพร. ออกตรวจรักษาความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สินของประชาชน
จัดฝึ กซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. ที่เกี่ยวข้องตามแผน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรี ยมพร้อม บุคลากร เครื่ องมือให้พร้อม ระวังเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง
ประสานงานส่ วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบควบคุมวิทยุสื่อสาร

การให้ บริการ





บริ การน้ าอุปโภค-บริ โภค ให้แก่ประชาชน, วัดและสถานที่ราชการต่าง ๆ
ให้การสนับสนุนวิทยากรและทีมงาน ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
กาจัดสัตว์ปีกมีพิษ (ผึ้ง,ต่อ,แตน อื่นๆ)
กาจัดสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ



งานจดทะเบียนพาณิชย์



รับจดทะเบียนพาณิ ชย์ กรณี จดั ตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , ย้ายที่อยู่ , ยกเลิก
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการจดทะเบียน

สาหรับผู้ขอจด
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน(ที่ระบุหน้าเจ้าบ้าน) จานวน 1 ฉบับ
*หมายเหตุ กรณี น้ ีคือผูข้ อจด เป็ นเจ้าของอาคาร สถานที่เอง มิใช่ผทู ้ ี่ขอเช่าอาคาร)
3. ใบขอใช้อาคารสถานที่ (กรณี ที่ผจู ้ ดมิใช่เจ้าของอาคารสถานที่) โดยเจ้าของอาคาร ลงลายมือชื่อ
กากับไว้พร้อมทั้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของอาคาร จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ผขู ้ อจดมอบอานาจมา)

กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนาส่ งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม
สถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และ
นาส่ ง รายการเงินคงเหลือประจา การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การ
จัดหาผลประโยชน์จากสิ่ งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจ เงิน
แผ่นดิน การเร่ งรัดใบสาคัญและใบเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่ งรัดจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุ ญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่ วนราชการภายในออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ
ฝ่ ายการเงิน มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ




งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน

ฝ่ ายบัญชี มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ





งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

ฝ่ ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ





งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่ งรัดรายได้

ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ





งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์และยานพาหนะ

กาหนดการชาระภาษี





ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ยืน่ แบบฯ (ภ.ร.ด.2) และชาระภาษี นับจากวันที่ตอ้ งชาระถึง
เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยืน่ แบบฯ (ภ.ป.1) และชาระภาษี รับจากวันที่ตอ้ งชาระถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบารุ งท้องที่ ชาระภาษี นับจากวันที่ตอ้ งชาระถึงเดือน เมษายน ของทุกปี
กองช่ าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การ
อนุมตั ิเพื่อดาเนินการตามโครงการที่ต้ งั จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งาน
บารุ งรักษา ซ่อมแซม และจัดทาทะเบียนสิ่ งก่อสร้างที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ อบต. การให้
คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่น
ที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึ กษาซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่ วนราชการภายในออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ
ฝ่ ายก่อสร้ าง มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ






งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรและยานพาหนะ

ฝ่ ายออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ






งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
งานวิศวกรรม
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ ายบริ การข้อมูลและหลักเกณฑ์
งานออกแบบ

ฝ่ ายประสานและสาธารณูปโภค มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ





งานประสานและสาธารณู ปโภคและกิจการประปา
งานขนส่ งและวิศวกรรมจราจร
งานระบายน้ า
งานจัดตกแต่งสถานที่

ฝ่ ายผังเมือง มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ



งานสารวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบตั ิงานให้บริ การ
สาธารณสุ ข และงานสาธารณสุ ขอื่น งานศูนย์บริ การสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและบาบัด
โรค การสุ ขาภิบาล การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล การควบคุมบาบัดน้ าเสี ย การดูแลรักษา
สวนสาธารณะ ป้ องกันและบาบัดยาเสพติด การบริ การส่ งเสริ มอนามัย และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ ายอนามัยและสิ่ งแวดล้อม มีหน้ าที่รับผิดชอบ




งานรักษาความสะอาด
งานกาจัดขยะและน้ าเสี ย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

ฝ่ ายส่ งเสริมสุ ขภาพและสาธารณสุ ข มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ




งานอนามัยชุมชน
งานส่ งเสริ มและเผยแพร่
งานป้ องกันยาเสพติด

ฝ่ ายควบคุมโรค มีหน้ าที่รับผิดชอบ




งานสุ ขาภิบาลทัว่ ไป
งานสุ ขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานสุ ขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

ฝ่ ายรักษาความสะอาด มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ



การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรื อขนถ่ายสิ่ งปฏิกูล
การให้บริ การสู บถ่ายสิ่ งปฏิกูล

ฝ่ ายบริการสาธารณสุ ข มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ







งานเผยแพร่ และฝึ กอบรม
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
งานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานสัตวแพทย์
งานบริ การ
งานการเงินและบัญชี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริ หารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริ การและบารุ งสถานศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณี อนั ดีงามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อ
การศึกษา ส่ งเสริ มทานุบารุ งรักษา ไว้ซ่ ึ งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
ท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดาเนิ นชีวติ ส่ งเสริ มสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
ฝ่ ายบริหารการศึกษา มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ






งานบริ หารงานบุคคล
งานบริ หารทัว่ ไป
งานบริ หารการศึกษา
งานวางแผนและสถิติ
งานการเงินและบัญชี

ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ





งานกิจการศาสนา
งานส่ งเสริ มประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
งานกิจการเด็กและเยาวชน
งานกีฬาและนันทนาการ

ฝ่ ายกิจการโรงเรียน มีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ






งานจัดการศึกษา
งานพลศึกษา
งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรี ยน
งานบริ การและบารุ งสถานศึกษา
งานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

