
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบก าหนด
อัตราต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้อง          
กับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง และก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ต าแหน่งงาน ให้รับผิดชอบเพ่ือตอบสนองการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ส่วนราชการในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560         
เมื่อวันที่  27 กันยายน  2560  จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ดังนี้ 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 27-3-
00-1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการโดยเฉพาะเรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควร
เสนอเพ่ือทราบ 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง    
27-3-00-1101-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 27-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  
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และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ก ากับดูแลและอ านวยการการด าเนินงานของงานต่างๆ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วน
ราชการใดใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท า
ทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับ
บัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาต  ต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารทั่วไป 
  -งานสารบรรณ 
  -งานบริหารงานบุคคล 
  -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

 1.2 งานนโยบายและแผน 
   -งานนโยบายและแผน 
  -งานวิชาการ 
  -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
  -งานงบประมาณ 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
   -งานกฎหมายและคดี 
  -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
  -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -งานอ านวยการ 
  -งานป้องกัน 
  -งานฟ้ืนฟู 
 1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -งานสังคมสงเคราะห์ 
  -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน 
 1.6 งานสังคมสงเคราะห์ 
   -งานสงเคราะห์สตรี คนชรา และคนพิการ 
   -งานข้อมูล 
  -งานสุขศึกษา 
  -งานส่งเสริมอาชีพด าเนินการ 
 1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
  -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  -งานอนามัยชุมชน 
 1.9 งานควบคุมโรค 
   -งานการเฝ้าระวัง 
  -งานควบคุมโรคติดต่อและสัตว์น าโรค  

  2. กองคลัง   
     กองคลัง มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 27-3-
04-2102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การ
น าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่าย
ขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การ
ออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงิน 
          -งานการเงิน 
          -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
          -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
          -งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
          -งานการบัญชี 
          -งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
          -งานงบการเงินและงบทดลอง 
          -งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -งานพัฒนารายได้ 
      -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
      -งานพัสดุ 
      -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

  3 กองช่าง   
  กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 27-3-05-
2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม 
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ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
          -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
         -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
          -งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
      -งานประเมินราคา 
      -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -งานออกแบบและบริหารข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      -งานประสานกิจการประปา 
      -งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      -งานระบายน้ า 
      -งานรักษาความสะอาด 
3.4 งานบริการความสะอาด 
      -งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
      -งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
      -งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

   4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 27-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู และพนักงานจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
หลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1   งานบริหารการศึกษา 
        -งานวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 
        -งานติดตามและประเมินผล 
        -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        -งานนิเทศการศึกษา 

  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  -งานกิจกรรมและประเพณ ี
                  -งานกิจการทางศาสนา 
          -งานกีฬาและสันทนาการ 
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  4.3  งานกิจกรรมโรงเรียน 
                  -งานวิชการและสื่อการเรียนการสอน 
                  -งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก 
                  -งานวางแผนการศึกษา 
                  -งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา  
 

 ประกาศ   ณ   วันที่   28  กันยายน   พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


