
   

                                            

 

 

         
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
เรื่อง  การแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล  

......................................... 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการ ใหสอดคลองกับ ประกาศหลักเกณฑดังกลาว  
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย  
และองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคเจ็ด   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 จึงประกาศ 
แบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ดังน้ี 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  เรื่อง  การแบงสวน
ราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
ประกาศใชเปนตนไป 

 3. ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา มกีารแบงสวนราชการภายใน ดังนี ้

       3.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 

   อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวน
ตําบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานธุรการและงานสารบรรณ  
งานการพาณิชย งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร งานการเลือกตั้ง งานกิจการขนสง งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและ
ที่ไดรับมอบหมาย 

(2) งานนิติการ 
  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกฎหมายและคดี งานจัดทํานิติกรรม

สัญญา งานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และอุทธรณ งานดําเนินการทางวินัย งานตราขอบังคับและระเบียบ 
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานการเจาหนาที่ 
   อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 
/(4) งานปองกัน... 
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(4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอํานวยการ งานรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระงับอัคคีภัย งานการชวยเหลือและฟนผูประสบ 
สาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(5) งานสวัสดิการสังคม 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดวยโอกาส งานสงเสริมและพัฒนาอาชพี งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 2. ฝายนโยบายและแผนงาน 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 

    อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ 
งานสงเสริมการเกษตร งานดแูลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและที่
ไดรับมอบหมาย 

(2) งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานงบประมาณ 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและฉบับ
เพิ่มเติม(ถาม)ี งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) งานประชาสัมพันธ 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ  
งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสงเสริมการทองเท่ียว งานบริการและเผยแพรวิชาการ  
งานสถิติขอมูล งานสารสนเทศ งานจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล  
งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) งานตรวจติดตามและประเมินผล 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ งานตรวจสอบและประเมินผล งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3.2 กองคลัง 

 ฝายการเงินและบัญชี 
   (1) งานบริหารงานทั่วไป  

   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ  
งานบริการขอมูล งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

/(2) งานการเงิน... 
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(2) งานการเงินและบัญช ี
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ  
งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือน 
และประจําป งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี   
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานเรงรัดและจัดเก็บรายได 
  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได งานตรวจสอบและประเมินภาษี งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษ ี
คาธรรมเนียม งานนาํสงเงิน งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(4) งานพัสดแุละทรัพยสิน 
   อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม 
งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

     (5) งานแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน 

    อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจัดทําแผนที่ภาษี งานทะเบียน
ทรัพยสิน งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 
 3.3 กองชาง 

 ฝายแบบแผนและกอสราง 
(1) งานบริหารงานท่ัวไป 

    อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ 
งานบริการขอมูล งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(2) งานกอสรางและซอมบํารงุ 
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกอสราง งานตรวจสอบการกอสราง  

งานจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุงประจําป งานควบคุมการกอสราง และซอมบํารุง งานจัดทํา
ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานติดตั้งซอมแซมระบบไฟสองสวางและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(3)งานสาํรวจและออกแบบ 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ  

งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย 

/(4) งานสาธารณูปโภค... 
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                              (4) งานสาธารณูปโภค 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับประปา งานเก่ียวกับชางสุขาภิบาล 

งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานไฟฟาสาธารณะ งานระบายน้ํา งานสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

          (5) งานผังเมือง 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานสํารวจและแผนที่ งานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 

    อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ  
งานศึกษาคนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานยุทธศาสตร
สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
    (2) งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม งานศึกษา คนวา วิจัย 
วิเคราะหกําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม งานประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝา
ระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผน
และจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง งานเฝาระวัง  บําบัด
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(3) งานสงเสริมสุขภาพ 
   อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยชุมชน งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งานการแพทยฉุกเฉิน  
งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานแพทยแผนไทย งาน
สงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีวอนามัย งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย 
งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ํา งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพติด งานหลักประกันสุขภาพ 
งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย 
 (4) งานรักษาความสะอาด 

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและ
พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(5) งานปองกันและควบคุมโรค 
   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานปองกันเฝา
ระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

/3.5 กองการศึกษา... 
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 3.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (1) งานบริหารงานท่ัวไป 
    อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ  
งานบริการขอมูล งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(2) งานบริหารการศึกษา 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา 

การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย งานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด 
งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก งานสงเสริมคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร  
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน งานสงเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
งานสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

(4) งานสงเสริมกีฬา และนันทนาการ 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก

เยาวชน งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.6 หนวยตรวจสอบภายใน 
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 

ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา
พสัดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค  
และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมิน 
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนํา
แนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  

   ประกาศ  ณ  วันที่    6     พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

       นายพรประสิทธิ์ หนูแกว 
               (นายพรประสิทธิ์ หนูแกว) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 



   

                                            

                           โครงสรางการแบงสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  
 
 
 
 
 
 
 

1.สํานักปลดั 
องคการบริหารสวนตําบล (01) 

2. กองคลัง (04) 3. กองชาง(05) 
4.กองสาธารณสขุ 

และสิ่งแวดลอม (06) 
5.กองการศกึษา  

ศาสนาและวฒันธรรม (08) 

หวัหนาสํานกัปลดั 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 
  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
-------------------------------------- 
  (1) งานบริหารงานทั่วไป 
  (2) งานนิติการ 
  (3) งานการเจาหนาที่ 
   (4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (5) งานสวสัดิการสังคม 
1.2 ฝายนโยบายและแผนงาน 
หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
--------------------------------------- 
  (1) งานบริหารงานทั่วไป 
  (2) งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (3) งานงบประมาณ 
  (4) งานประชาสัมพันธ 
  (5) งานตรวจติดตามและประเมินผล 

2.1 ฝายการเงินและบญัช ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
--------------------------------- 

(1) งานบริหารงานทั่วไป  
(2) งานการเงินและบัญช ี
(3) งานเรงรัดและจัดเก็บรายได 
(4) งานพัสดุและทรัพยสิน  
(5) งานแผนที่และทะเบียน

ทรัพยสิน 

3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
---------------------------------- 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานกอสรางและซอมบํารุง 
(3) งานสํารวจและออกแบบ 
(4) งานสาธารณูปโภค 
(5) งานผังเมือง 

4.1 ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

---------------------------------- 
  (1) งานบริหารงานทั่วไป 
  (2) งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
  (3) งานสงเสริมสขุภาพ 
  (4) งานรักษาความสะอาด 
  (5) งานปองกันและควบคุมโรค 

5.1 ฝายสงเสริมการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
--------------------------------- 
(1)  งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานบริหารการศึกษา 
(3)  งานสงเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) งานสงเสริมกีฬา และ

นันทนาการ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

6. หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
(1) งานตรวจสอบภายใน 

 



   

                                            

                              
     โครงสรางกรอบอัตรากําลัง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01) 

 

 

 
 

 

หวัหนาฝายบริหารงานทัว่ไป (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดับตน) 

นายวิทยา ชาฎา 

งานบริหารงานทั่วไป งานนิติการ งานการเจาหนาที่ 
งานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
งานสวัสดิการสังคม 

- เจาพนักงานธุรการ ปง (1) 
น.ส.ปจนหทัย บรรดาพิมพ 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ(2) 
  นางศุภักษร รัตนพลที 
  นายธนากร กุลจารุอําพน 
- พนักงานขับรถยนต (2) 

 นายธนากร ทองโคตร 
 นายปริญญา รักษา 

- ภารโรง(1) 
นายวิรัตน พูลพนัส 

- คนงาน (3) 
  น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา 
  นายวีระ แสงคลัง 
  นายชัยวัฒน ภาคํา 

- นิติกร ปก (1) 
  นายประสิทธิ์    
  อินธิแสง 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
ชก (1) 
นายวรวัฒน  
ชวยไธสง 
 
 

- นักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปก./ชก.(วาง) 

- จพง.ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ชง(1) 
นายลิขิต จันทะโสต ิ

- ผช.จพง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(1) 
นายอําพล ซ้ิมเจริญ 

- พนักงานขับเครื่อง 
  จักรกลขนาดเบา (3) 
   นายพจณร วงคโสภา 
   นายศุภรัตน จันทราสินธุ 
  นายธวัชชัย ซิ้มเจริญ 

- นักพัฒนาชุมชน ปก(1) 
  นายชํานาญ ทวีเดช 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน(2) 
  น.ส.สิรินันท กันมล 
  นางปทมา มั่นคง 
 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

จํานวน 3 - 2 4 - - 2 - 9 6 
 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

นายสมพงษ ออทอลาน 

 

หวัหนาฝายนโยบายและแผนงาน (นกับริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

นายสุรศักดิ ์แหวนวงศ 

งานบริหารงาน 

ทั่วไป 

งาน

วิเคราะห 

นโยบาย

และแผน 

งานงบ 

ประมาณ 

งาน

ประชา 

สัมพันธ 

งาน 

ตรวจติดตาม 

และ

ประเมินผล 

- นักจัดการงาน
ทั่วไป ปก/ชก 
(วาง) 
 

 

 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก (1) 
        นางจิตรวดี อิงแฮม 
- ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 

          น.ส.ศิริณ ีหนูแกว 

 



   

                                            

   

  โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองคลัง (04) 

 

 

 

 

 

หวัหนาฝายการเงินและบญัชี (นกับรหิารงานการคลัง ระดบัตน) 
น.ส.อตินชุ โพธิ์ศร ี

งานบรหิารงานทัว่ไป งานการเงินและบญัช ี งานเรงรัดและจดัเก็บรายได งานพัสดแุละทรัพยสิน งานแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัยสนิ 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ(1) 
นายทวีศักดิ์ หนูแกว 

- พนักงานขับรถยนต (วาง) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (1) 
นางสิรินทร ศิลพร 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ลป. (1) 
นางภัสราภรณ เดชสุภา 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี(1) 
น.ส.ศศินีย ทรัพยโสม 
 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง  (1) 
น.ส.เพ็ญนภา เดชสุภา 

- ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (2) 
น.ส.พิมพิกา รักษา 
น.ส.ปทมาวรรณ เทียมพฒัน 

- คนงาน (1) 
นายสราวุฒ ิประสมนาค 
 

- นักวิชาการพัสด ุปก/ชก(วาง) 
- เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง(วาง) 
- ผช.นักวิชาการพัสด(ุ1) 
  น.ส.สุรัตดา บัวทอง 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง (1) 
น.ส.เพ็ญนภา เดชสุภา 

- นักวิชาการพัสด ุปก/ชก (วาง) 
 

 
 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

จํานวน 2 - 1 1 - - 2 1 5 2 
 

 

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม 



   

                                            

    โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองชาง (05) 

 
 

 

 

 

 

 

หวัหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นกับริหารงานชาง ระดบัตน) 

(วาง) 

งานบริหารงานทั่วไป งานกอสรางและซอมบํารุง งานสํารวจและออกแบบ งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ (1) 

  น.ส.ฐติาภรณ ธรรมลึก 

- พนักงานขับรถยนต(1) 
  นายสุนทร โสทะจันทร 

- วิศวกรโยธา ปก./ชก.(วาง) 

- นายชางโยธา ชง (1)   

  นายบุญหลาย อุนใจ 

- ผูชวยนายชางโยธา (1) 
นายสุพร บุตรตา 

 

- นายชางโยธา ชง (1)   
นายบุญจันทร จารัตน 

- ผช.นายชางเขยีนแบบ(วาง) 
 

- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(1) 
  นายทองคํา ชัยสิทธิ ์
- คนงานเครื่องสูบน้ํา(2) 
  นางวิลัย ศรีทอง 
  นายธีรพล แพนลา 
-พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก(วาง) 
-ผช.นายชางไฟฟา (2) 
  นายมงคล วงษโสภา 
  นายสุรศักดิ์ คาํพี 

- ผช.นายชางสํารวจ (1) 
นายวงศธร จันทรดวง 
 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญการ

พิเศษ 
ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

จํานวน 2 - - 1 - 2 - - 7 4 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน ) 

(วาง) 



   

                                            

 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06) 

 
 

 

 

 

 

หวัหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นกับริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดบัตน) 

(วาง) 

งานบริหารงานทั่วไป งานสงเสริมสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด งานปองกัน 

และควบคุมโรค 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ(1) 

  น.ส.สุกัญญา สดีํา 

-ผช.นักวชิาการสาธารณสขุ(1) 

  น.ส.พฤกษาพันธ วัวลําพอง 

- เจาพนักงานสาธารณสขุ ชง(1) 
นางพิสมัย วงษศรีแกว 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (3) (วาง 1) 
นายมนตรี วังพรม 
นายอนิรุทธิ์ อุนคํา 

- พนักงานประจํารถขยะ (9) (วาง 1)  
  นายโชคชัย ชื่นสีมา 
  นายเอกรัตน ไชยทํา 
  นายนาวิน ประเสริฐธรรม 
  นายสําลวย เนินทราย 
  นายบุญมาก ลือชา 
  นายสมพงษ บุญโชติ 
  นายโสฬส โยงรัมย 
  นายสนชัย เทียมคํา  

- นักวิชาการสาธารณสขุ  
ปก./ชก.(วาง) 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

จํานวน 2 - - 1 - 1 - - 3 11 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน ) 

(วาง) 



   

                                            

            โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 

 
 

 

 

 

 

หวัหนาฝายสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน) 

(วาง) 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(วาง) 
- ผช.เจาพนักงานธุรการ (1) 

นายนันทวัฒน สุระแสงประเสริฐ 
- คนงาน (1) 

นายอุทิศ ซุยเจริญ 

 

- ครู (3) 
 น.ส.วิจิตรา เดชสุภา 
  น.ส.จันทรจิรา สาปอง 
  นางผกามาศ ออทอลาน 
- ผช.ครูผูดูแลเด็ก (1) 

นางอังคณา ลบศรี 
- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 
  น.ส.อัญญาภรณ สาเจริญ / นางสุกัญญา บุญพิทักษ   
- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) (5)  
  นางปรียาภรณ โชชัญยะ / น.ส.หัทยาวดี ขาวขํา 
  น.ส.สุธาทิพย กองขันท  / น.ส.กนกพรรณ วงษลักษมี 
  น.ส.ลลิตา สีดํา 

   

- นักวิชาการศึกษา ปก (1) 
น.ส.พีรยา ศาลางาม 
 

- ผูชวยนักวิชาการศึกษา   (1) 
น.ส.ธัญญลักษณ ลีพรมกัง 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ชํานาญ
การ 

ปฏิบัติการ อาวุโส 
ชํานาญ

งาน 
ปฏิบัติงาน 

คร ู
คร ู

ผดด 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จาง

ทั่วไป 
วิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ 

วิทยฐานะ 
ชํานาญการ 

- 

จํานวน 2 - - 1 - - 1 - 1 2 - - 5 6 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

(วาง) 



   

                                            

 

    โครงสรางกรอบอัตรากําลัง หนวยตรวจสอบภายใน (12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน 

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก(1) 

   น.ส.จารุวรรณ ทุยไธสง 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ตน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

จํานวน - - - 1 - - - - - - 

 

 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(1) 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง ) 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 




