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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง   การกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

………………………………………….……….. 
 

  ดวยคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการ
และระดับตําแหนงของพนักงานสวนตําบลจากเดิมใหเปนไปตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล คือ         
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แกไขให เปนไปตามประเภทองคการบริหารสวนตําบล คือ         
ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 กําหนดใหองคการบริหาร         
สวนตําบลจรเขใหญ (ขนาดกลาง) เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ และไดจัดทําโครงสราง         
สวนราชการและระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบลในแผนอัตรากําลัง 3 ป เปนไปตามเง่ือนไขของประเภท
องคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญแลว  
        

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
(นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง   ปรับปรุงกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

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

 

อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ (ขนาด
กลาง) เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ และไดจัดทําโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนง
พนักงานสวนตําบลในแผนอัตรากําลัง 3 ป เปนไปตามเง่ือนไขของประเภทองคการบริหารสวนตําบลประเภท
สามัญ นั้น 
  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  จึงประกาศปรับปรุงการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
การแบงสวนราชการและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 ดังนี้ 

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

สํานักปลัด 01 
  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และ
ราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใด ในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะรวมท้ัง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยแบงสวนราชการภายในออกเปนงาน
ดานตาง ๆ ดังนี ้
  งานบริหารท่ัวไป , ธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

1. งานสารบรรณขององคการบรหิารสวนตําบล 
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ 
3. งานเลขานุการ  
4. งานสาธารณกุศลขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอความรวมมือ 
5. งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
6. งานรัฐพิธี  
7. งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
8. งานจัดทําคําสั่งและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 
9. งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 
10. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 งานบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
2. งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
3. งานการแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

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

ขอรับทุนการศึกษา 
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 ท่ีจําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและ

การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
2. งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหนวยงานหรือ

องคกรท่ีเก่ียวของ 
3. งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียง

ของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
4. งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได-รายจายขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต 
5. งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือสนองหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
6. งานประสานงานกับหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอ

บริการสาธารณูปการในเขตองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานใกลเคียงเก่ียวกับ
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และประเมินผลงานตามแผน 

7. งานท่ีประเมินผล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาว 
8. งานจัดทํางบประมาณ 
9. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 งานกฎหมายและคดี มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจ

รางขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
2. งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
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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 เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริหารแก

ชุมชน 
4. งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน 
5. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
6. งานสงเสริมสวัสดิการองคกรชุมชน          
7. งานสงเสริมอาชีพประชาชน  
8. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. ประสานงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
2. งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมท้ังดําเนินการดาน

กฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณ
ภัยอ่ืน เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

3. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 

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

กองคลัง 04 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
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ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยแบงสวนราชการภายในกองคลังออกเปนภารกิจ งานตาง ๆ ดังนี้ 
  งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

1. งานการเงิน 
2. งานรับเงินเบิกจายเงิน 
3. งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
4. งานเก็บรักษาเงิน 
งานบัญชี 
1. งานการบัญชี 
2. งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
3. งานงบการเงินและงบทดลอง 
4. งานแสดงฐานะทางการเงิน 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
1. งานภาษีอากร คาธรรมเนียม และคาเชา 
2. งานพัฒนารายได 
3. งานควบคุมกิจการคา และคาปรับ 
4. งานทะเบียนควบคุม และเรงรัดรายได 
งานแผนท่ีภาษี 

  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
1. งานทะเบียนทรัพยสนิ 
2. งานพัสดุ 
3. งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ 

กองชาง 05 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมแซมบํารุง การควบคุมการกอสราง
และซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบง
สวนราชการภายในกองชาง ออกเปนภารกิจ และงานตาง ๆ ดังนี ้
  งานกอสราง 

1. งานกอสรางและบูรณะถนน 
2. งานกอสรางสะพาน เข่ือน ทดน้ํา 
3. งานขอมูลกอสราง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
1. งานประเมินราคา 
2. งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
3. งานออกแบบและบริการขอมูล 
4. งานสํารวจและแผนท่ี 
งานประสานสาธารณูปโภค 
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1. งานประสานกิจการประปา 
2. งานไฟฟาสาธารณะ 
3. งานระบายน้าํ 
งานธุรการ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานทะเบียนขอมูล 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 06 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย การปองกันและรักษาโรค การรักษา 

ความสะอาด การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วางแผนประสาน คุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน รวมท้ังการจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดํารงไวซ่ึงสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
ดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน ดังนี้ 
  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

1. งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1. งานอนามัยชุมชน 
2. งานปองกันและบําบัดยาเสพติด 
3. งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1. ควบคุมดูแลโรคติดตอ งานระบาดวิทยาและเฝาระวัง 
2. งานปองกันและควบคุมโรคเอดส 
3. งานควบคุมและปองกันแมลงและพาหนะนําโรค 
งานบริหารท่ัวไป , ธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
1. งานสารบรรณขององคการบรหิารสวนตําบล 
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ 
3. งานเลขานุการ  
4. งานสาธารณกุศลขององคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอความรวมมือ 
5. งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
6. งานรัฐพิธี  
7. งานจัดทําคําสั่งและประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 
8. งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 
9. งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 08 
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษา สงเสริม ทํานุบํารุงและรักษาไว ซ่ึงศิลปะประเพณี 
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ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของทองถ่ิน วัฒนธรรมดานตาง ๆ สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา การสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเท่ียว แบงสวนราชการภายในออกเปน ดังนี ้
  งานบริหารการศึกษา 

1. งานขอมูล 
2. งานประสานกิจกรรม 
3. งานสงเสริมการศึกษา 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. งานสงเสริมกิจกรรมศาสนา 
2. งานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
3. งานศูนยวัฒนธรรม 
4. งานกีฬา 
5. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1. งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
2. งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
3. งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. งานติดตามและประเมินผล 
งานกีฬาและนันทนาการ 
1. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ ท้ังกีฬาสุขภาพและอนามัย กีฬาเพ่ือการแขงขัน และ

กีฬาพ้ืนฐาน 

หนวยตรวจสอบภายใน 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงิน 

ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีงานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษางานตรวจสอบ 
ทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
และท่ีไดรับมอบหมาย 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
( นายสุเทพ   ทองธรรมชาติ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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