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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง   การกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

*************************************** 
 

  อาศัยความตามมาตรา 13 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 
26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือ
วันท่ี 22 เมษายน 2563 มีมติกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงดังนี้ 
  ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  เรื่อง การกําหนด
โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
  ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป ซ่ึงมีการกําหนด
โครงสรางแบงสวนราชการภายใจและการจัดระเบียบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจึงประกาศกําหนดสวนราชการดังนี้ 
  1.สํานักปลัด มีภารกิจหนาท่ีดาน งานบริหารท่ัวไป , งานบริหารงานบุคคล , งานกิจการสภา อบต. 
, งานนโยบายและแผน , งานกฎหมายและคดี , งานสังคมสงเคราะห , งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน , งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
  2.กองคลัง มีภารกิจหนาท่ีดาน งานการเงิน , งานบัญชี , งานพัฒนาจัดเก็บรายได , งานแผนท่ีภาษี 
, งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
  3.กองชาง มีภารกิจหนาท่ีดาน งานกอสราง , งานออกแบบและควบคุมอาคาร , งานประสาน
สาธารณูปโภค , งานธุรการ  
  4. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม มีภารกิจหนาท่ีดาน งานอนามัยและสิ่งแวดลอม , งานสงเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข , งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ , งานรักษาความสะอาด ,งานบริหารท่ัวไป  
  5.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจหนาท่ีดาน งานบริหารการศึกษา , งานสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , งานกีฬาและนันทนาการ  

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 

         
       (นายสุเทพ  ทองธรรมชาต)ิ 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง   ปรับปรุงกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
*************************************** 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 
  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  จึงประกาศปรับปรุงการกําหนดโครงสรางสวนราชการการ
แบงสวนราชการและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563 ปรับปรุงครั้งท่ี 5 ดังนี้ 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)  
เลขท่ีตําแหนง 66-3-00-1101-001    จํานวน 1 อัตรา 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 66-3-00-1101-002   จํานวน 1 อัตรา 
สํานักปลัด 01 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใด ในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยแบงสวนราชการภายในออกเปนงานดานตาง ๆ ดังนี ้
    งานบริหารท่ัวไป , ธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

1. งานสารบรรณขององคการบรหิารสวนตําบล 
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและ

อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
3. งานเลขานุการ  
4. งานสาธารณกุศลขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอความ

รวมมือ 
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5. งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
6. งานรัฐพิธี  
7. งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
8. งานจัดทําคําสั่งและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 
9. งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 
10. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
2. งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
3. งานการแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พนักงานและลูกจาง 
5. งานปรับปรงุประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
6. งานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําป 
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 
8. งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาตอ 

การขอรับทุนการศึกษา 
9. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง การใหบําเหน็จ ความชอบเปนกรณี

พิเศษ 
10. งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจาง 
11. งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน ๆ 
12. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    งานกิจการสภา มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานระเบียบขอบังคับการประชุม 
2. งานการประชุมสภา 
3. งานอํานวยการและประสานงาน 
4. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานนโยบายและแผน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานรวบรวมวิเคราะห และใหบริการขอมูลสถิติ ท่ีจําเปนตองนํามาใชในการวางแผน

และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
2. งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหนวยงาน

หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
3. งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความ

พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
4. งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได-รายจายขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต 
5. งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือสนองหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
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6. งานประสานงานกับหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอ
บริการสาธารณูปการในเขตองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานใกลเคียง
เก่ียวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และประเมินผลงานตามแผน 

7. งานท่ีประเมินผล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาว 
8. งานจัดทํางบประมาณ 
9. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานกฏหมายและคดี มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณา

ตรวจรางขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
2. งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตาม

กฎหมาย 
3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ เก่ียวกับวินัย และการรองทุกขหรืออุทธรณ 
4. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานสังคมสงเคราะห มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรท่ีพ่ึง 
2. สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  
3. งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพลภาพ 
4. งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
5. งานสงเสริมและสนับสนุนองคกรสังคมสงเคราะหเอกชน 
6. งานสงเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท 
7. งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห 
8. งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับบริการ 
9. งานสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน     
10. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
2. งานจัดระเบียบชุมชน 
3. งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริหาร

แกชุมชน 
4. งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน 
5. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
6. งานสงเสริมสวัสดิการองคกรชุมชน          
7. งานสงเสริมอาชีพประชาชน  
8. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. ประสานงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
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2. งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมท้ังดําเนินการ
ดานกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัยอ่ืน เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

3. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 

4. งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 
6. งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยแตละสวนราชการมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สํานักปลัด 

   สายงานประเภทอํานวยการทองถิ่น 
   ระดับความตองการ สายอํานวยการทองถิ่น  ระดับตน  1  ตําแหนง 
   อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด)  
เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-2101-001   จํานวน 1 อัตรา 

สายงานประเภทวิชาการ 
   ระดับความตองการ สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 3 ตําแหนง 
   อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  จํานวน 3 ตําแหนง 

1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-3102-001  
       จํานวน 1 อัตรา 

2. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-3103-001 
       จํานวน 1 อัตรา 

3. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   เลขท่ีตําแหนง 66-03-01-3101-001  
       จํานวน 1 อัตรา 

4. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-3801-001 
วาง   จํานวน 1 อัตรา 

สายงานประเภทท่ัวไป 
    ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 ตําแหนง 
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน    จํานวน 1 ตําแหนง 

1. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-4101-001 
       จํานวน 1 อัตรา  

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ี
มิไดกําหนดใหเปนของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 

  1.1 งานบริหารท่ัวไป 
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   1.1.1) งานธุรการ งานสารบรรณ 
   1.1.2) งานเลือกตั้ง 
   1.1.3) งานทะเบียนขอมูล 
  1.2 งานบริหารงานบคุคล 
   1.2.1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
   1.2.2) งานบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ 
   1.2.3) งานทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
   1.2.4) งานพัฒนาบุคลากร 
  1.3 งานกิจการสภา อบต. 
   1.3.1) งานระเบียบขอบังคับการประชุม 
   1.3.2) งานการประชมุ 
   1.3.3) งานอํานวยการและประสานงาน 
  1.4 งานนโยบายและแผน 
   1.4.1) งานนโยบายและแผน 
   1.4.2) งานวิชาการ 
   1.4.3) งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
   1.4.4) งานงบประมาณ 
  1.5 งานกฎหมายและคดี 
   1.5.1) งานกฎหมายและคดี 
   1.5.2) งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ 
   1.5.3) งานขอบัญญัติและระเบียบ 
  1.6 งานสังคมสงเคราะห 
   1.6.1) งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูพิการ 
   1.6.2) งานสงเสริมสุขภาพ 
   1.6.3) งานขอมูล 
  1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
   1.7.1) งานศูนยเยาวชน 
   1.7.2) งานฝกอบรมและพัฒนาสตรี 
   1.7.3) สงเสริมและพัฒนาสตรี 
   1.7.4) งานฝกอบรมอาชีพ 
   1.7.5) งานพัฒนาศักยภาพกลุม 
   1.7.6) งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ 
  1.8 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.8.1) งานอํานวยการ 
   1.8.2) งานฟนฟู 
   1.8.3) งานปองกัน 
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  2. กองคลัง 
   สายงานประเภท อํานวยการทองถ่ิน 
    ระดับความตองการ อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1  ตําแหนง 
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  -วาง- 
    อัตรากําลังวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 

1. นักบริหารงานคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง)  
เลขท่ีตําแหนง 66-3-04-2102-001   จํานวน 1 อัตรา 

สายงานประเภท วิชาการ 
 ระดับความตองการ สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  1 ตําแหนง  

    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน  1  ตําแหนง 
1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-04-5201-001   

จํานวน 1 อัตรา 
สายงานประเภท ท่ัวไป 

    ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1ตําแหนง  
1. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง66-3-04-5201-001  

จํานวน 1 อัตรา                                   
      มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรายรับ-จายทุกประเภท งานเก่ียวกับการเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินการฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การ
เบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีและนําสง รายงานเงินคงเหลือประจํา การรับและจายขาด
เงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสราง และทรัพยสินตรวจสอบของ
จังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การเรงรัดใบสําคัญ และเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การเรงรัดจัดเก็บ
รายได การพัฒนารายได การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แบงสวน
ราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ       
  2.1 งานการเงิน 
   2.1.1) งานการเงิน 
   2.1.2) งานรับเงินเบิกจายเงิน 
   2.1.3) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   2.1.4) งานเก็บรักษาเงิน 
  2.2 งานบัญช ี
   2.2.1) งานการบัญชี 
   2.2.2) งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
   2.2.3) งานงบการเงินและงบทดลอง 
   2.2.4) งานแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.3.1) งานภาษีอากร คาธรรมเนียม และคาเชา 
   2.3.2) งานพัฒนารายได 
   2.3.3) งานควบคุมกิจการคา และคาปรับ 
   2.3.4) งานทะเบียนควบคุม และเรงรัดรายได 
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  2.4 งานแผนท่ีภาษี 
  2.5 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
   2.5.1) งานทะเบียนทรัพยสิน  
   2.5.2) งานพัสดุ 
   2.5.3) งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
  3. กองชาง 
   สายงานประเภท อํานวยการทองถ่ิน 
    ระดับความตองการ สายงานประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน  

จํานวน 1 ตําแหนง 
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1. นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง)  
เลขท่ีตําแหนง 66-3-06-2103-001   จํานวน 1 อัตรา 

ประเภทสายงานท่ัวไป 
 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 2  

ตําแหนง 1. นายชางโยธาชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง  66-3-06-4701-001   
จํานวน 1 อัตรา 

2. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขท่ีตําแหนง 66-3-05-4101-002   
จํานวน 1 อัตรา 

      มีหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใชจายเงินของ อบต. การอนุมัติเพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุง ซอม และจัดทําทะเบียนสิ่งกอสรางท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ อบต. การใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบกอสราง การ
สาธารณูปโภค การผังเมือง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ  
  3.1 งานกอสราง 
   3.1.1) งานกอสรางและบูรณะถนน 
   3.1.2) งานกอสรางสะพาน เข่ือน ทดน้ํา 
   3.1.3) งานขอมูลกอสราง 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.2.1) งานประเมินราคา 
   3.2.2) งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
   3.2.3) งานออกแบบและบริการขอมูล 
   3.2.4) งานสํารวจและแผนท่ี 
  3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
   3.3.1) งานประสานกิจการประปา 
   3..3.2) งานไฟฟาสาธารณะ 
   3.3.3) งานระบายน้ํา 
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  3.4 งานธุรการ 
   3.4.1) งานสารบรรณ 
   3.4.2) งานทะเบียนขอมูล 
  4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   สายงานประเภท อํานวยการทองถ่ิน 
    ระดับความตองการ อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 1 ตําแหนง 
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน    -ไมมี- 
    อัตรากําลังวาง      จํานวน  1   ตําแหนง 

1. นักบริหารงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับตน (ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  เลขท่ีตําแหนง 66-3-08-2107-001   

จํานวน 1 อัตรา 
สายงานประเภทวิชาการ 

   ระดับความตองการ สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 ตําแหนง 
   อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  จํานวน 1 ตําแหนง 

1. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   เลขท่ีตําแหนง 66-3-06-3101-002  
       จํานวน 1 อัตรา 

มีหนาท่ีเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย  
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานท่ีตองใชความรู ความชํานาญงานเฉพาะดาน ซ่ึงมี
ลักษณะหนาท่ีรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.กําหนด และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบง
สวนราชการภายในออกเปน 5 งาน คือ  
  4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
   4.1.1) งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
   4.1.2) งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   4.1.3) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  4.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   4.2.1) งานอนามัยชุมชน 
   4.2.2) งานปองกันยาเสพติด 
   4.2.3) งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
  4.3 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   4.3.1) ควบคุมโรคติดตอ งานระบาดวิทยาและเฝาระวัง 
   4.3.2) งานปองกันและควบคุมโรคเอดส 
   4.3.3) งานควบคุมปองกันแมลงและพาหนะนําโรค 
  4.4 งานรักษาความสะอาด 
   4.4.1) งานรักษาความสะอาด 
   4.4.2ป งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 
   4.4.3) งานสงเสริมและเผยแพร 
  4.5 งานบริหารท่ัวไป , ธุรการ 
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   4.5.1) งานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบล 
   4.5.2 งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและ 

         อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
   4.5.3) งานเลขานุการ 
   4.5.4) งานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตาง ๆ  

ท่ีขอความรวมมือ 
   4.5.5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
   4.5.6) งานรัฐพิธ ี
   4.5.7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 
   4.5.8) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 
   4.5.9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   สายงานประเภท อํานวยการทองถ่ิน 
    ระดับความตองการ อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 1 ตําแหนง 
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  -ไมมี- 
    อัตรากําลังวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 

2. นักบริหารงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับตน (ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  เลขท่ีตําแหนง 66-3-08-2107-001   

จํานวน 1 อัตรา 
สายงานประเภท วิชาการ 
 ระดับความตองการ สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  

จํานวน 3 ตําแหนง  
    อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 ตําแหนง 

1. นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
2. ครชูํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 663082222493จํานวน 1 อัตรา 
3. ครชูํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 663082222494จํานวน 1 อัตรา 
4. ครู อันดับ ค.ศ.1 เลขท่ีตําแหนง 663082222495จํานวน 1 อัตรา 

      มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ควบคุมดูแลตรวจสอบสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา สถาบันศาสนา สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ 
  5.1 งานบริหารการศึกษา 
   5.1.1) งานขอมูล 
   5.1.2) งานประสานกิจกรรม 
   5.1.3) งานสงเสริมการศึกษา 
  5.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.2.1) งานสงเสริมกิจกรรมศาสนา 
   5.2.2) งานสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
   5.2.3) งานศูนยวัฒนธรรม 
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   5.2.4) งานกีฬา 
   5.2.5) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  5.3 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   5.3.1) งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
   5.3.2) งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
   5.3.3) งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   5.3.4) งานติดตามและประเมินผล 
  5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                                                            
( นายสุเทพ   ทองธรรมชาติ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


