
 

 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเขื่อน 
เรื่อง  กำหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเขือ่น 

********************** 
  โดยการที่สมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
ใหเหมาะกับภารกิจ ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปจจุบัน  
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล ไดประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการและระดับตำแหนง  
ของพนักงานสวนตำบล จากเดิมใหเปนไปตามขนาดขององคการบริหารสวนตำบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ แกไขใหเปนไปตามประเภทองคการบริหารสวนตำบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง 
และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสราง
สวนราชการและระดับตำแหนงขององคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ไดประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื ่อง หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี ่ยวกับโครงสราง 
สวนราชการและระดับตำแหนงขององคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2563 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๓) และ (๙)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม พศ. 2563 กำหนดให
องคการบริหารสวนตำบลเขื่อน (ขนาดกลาง)  เปนองคการบริหารสวนตำบล ประเภทสามัญ และไดจัดทำ
โครงสรางสวนราชการและระดับตำแหนงพนักงานสวนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ป เปนไปตามเงื่อนไขของ
ประเภทองคการบริการหารสวนตำบลประเภทสามัญ องคการบริหารสวนตำบลเขื่อน จึงกำหนดโครงสรางสวน
ราชการและระดับตำแหนงตามอำนาจหนาที่สวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเขื่อน ดังน้ี 

สวนราชการขององคการบรหิารสวนตำบลเขื่อน  ประกอบดวย 
(๑) สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองชาง (05) 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06) 
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๖) กองสวัสดิการสังคม (11) 
(๗) กองสงเสริมการเกษตร (14) 

  ขอ ๑ สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหมีหนาที ่เก ี ่ยวกับราชการทั ่วไป 
ขององคการบริหารสวนตำบล และราชการที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำหนดและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชในองคการบริหารสวนตำบล
ใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
                     สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล (รหัสหนวยงาน 01) จัดแบงงานภายใน
สวนราชการ ดังนี้ 

 
 

/(1) งาน... 
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(1) งานบริหารทั่วไป 
(2) งานนโยบายและแผน 
(3) งานการเจาหนาที่ 
(4) งานกฎหมายและคดี 
(5) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ขอ ๒ กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนำสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน  
เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ 
การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงาน
ทดลองประจำเดือน ประจำป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย 

กองคลัง  (รหสัหนวยงาน 04) จัดแบงงานภายในสวนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานการคลัง 
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
(4) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  ขอ ๓ กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  
การกอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสราง การควบคุมการกอสราง
และซอมบำรุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  
เก็บรักษา การเบิกจายพัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ำมันเช้ือเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย 
   กองชาง (รหสัหนวยงาน 05) จัดแบงงานภายในสวนราชการ  ดังนี ้

(1) ฝายกอสราง 
(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(3) งานสาธารณูปโภค 

  ขอ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่บริหารงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการวางแผน
งานสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุข การสุขศึกษา การเฝาระวังโรค 
ติดตามและประเมินผลงานบริหารทรัพยากรที่ใชในการดำเนินงานสาธารณสุข งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบล งานประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) งานสุขภาวะประชาชน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 

กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม (รหัสหนวยงาน 06) จัดแบงงานภายใน 
สวนราชการ ดังนี้ 

(1) งานควบคมุและจัดการสิง่แวดลอม 
(2) งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
(3) งานบริการสาธารณสุข 
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   ขอ ๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
เชน  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยงาน
ฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางศึกษา งานกิจการ ศาสนา สงเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น  ๆ 
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (รหัสหนวยงาน 08) การแบงงานภายใน
สวนราชการ ดังนี้ 

(1) งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
(2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(3) งานสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา 

  ขอ 6 กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ชุมชน  การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน งานสงเสริมเครือขายพัฒนาทองถิ่นที่จัดตั้งโดยชุมชนหมูบานหรือ
องคกร หนวยงานขับเคลื ่อนใหจัดตั ้งขึ ้น งานสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการ ใหคำปรึกษาแนะนำหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห การสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

   กองสวสัดิการและสงัคม (รหสัหนวยงาน 11) จัดแบงงานภายในสวนราชการ ดังนี้ 
(1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(2) งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

ขอ 7 กองสงเสริมการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม การพัฒนาและ
การจัดการเพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาแหลงน้ำ  
การพัฒนาระบบชลประทาน การสงเสริมการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดใหแกเกษตรกร 

กองการสงเสรมิการเกษตร (รหัสหนวยงาน 14) จัดแบงงานภายในสวนราชการ ดังนี้ 
- งานสงเสริมการเกษตร 

                             ประกาศ  ณ   วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                                                     

 
(นายอนุสิษฐ  วิเศษสมบัติ) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตำบลเขื่อน 
 


