
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
เร่ือง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64-2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) พ.ศ. 2564 
************************ 

  ตามท่ี ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งท่ี 8/๒๕64 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม  2564                  
มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   แจ้งตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ท่ี ขก ๐๐23.2/ว 22920 ลงวันท่ี  10 กันยายน 2564    

อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 วรรคท้าย  ประกอบมาตรา  15   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งท่ี 8/๒๕64                  
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม  2564  จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี   ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การปริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64-2566                   
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
  ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน  2564  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ดังนี้ 

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และราชการท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ   งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหาร ฯ                   
งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าท่ี งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานรัฐพิธี 
งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตาม
ข้อบังคับ  งานป้องกันสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่น ๆ                
ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  ๖ งาน  คือ 

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป  มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำ
ทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหารฯ  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  งานทะเบียน
ยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าท่ี  งานการประชุม งานรัฐพิธี  งานกิจการสภา อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย     

๑.๒.งานนโยบายและแผน มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีและ ๕ ปีงานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณงานสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และรวบรวม
ข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

/..๑.๓ งานกฎหมาย...... 
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  ๑.๓ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการ
ทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง                    
งานข้อบังคับตำบล  งานเลือกตั้ง  งานกิจการสภา อบต.  รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 ๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานอำนวยการ  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือฟื้นฟู  งานกู้ภัย งานรักษาความปลอดภัย รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๕  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานสังคมสังเคราะห์ งานพัฒนา
สังคม   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน 
งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งาน
พัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๖ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิชาการสุขาภิบาล                     
งานรักษาพยาบาล  งานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน   งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   งานวิชาการควบคุมโรค 
รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒.  กองคลัง  มีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ 
การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบและแสดงฐานะ
การเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  
รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานทะเบียนพาณิชย์ การจัดหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
รวมถึงงานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓ งาน  คือ 

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  การตรวจเงิน  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การหกัภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษา
เงิน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท                      
งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย รวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆงานจัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ทรัพย์สิน  หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  
งานภาษีอากร งานแผนท่ีภาษี งานทะเบียนพาณิช ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน 
งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งานควบคุม
กิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนท่ีภาษี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  รวมถึงงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๓.  กองช่าง   มีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานสำรวจ  ออกแบบเขียนแบบถนน  อาคาร
สะพาน  แหล่งน้ำ  ฯลฯ  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  งานผังเมือง  
งานซ่อมบำรุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา  จัดทำ
ทะเบียนส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  งาน  คือ 

         /..๓.๑  งานก่อสร้าง... 



 
- ๓ - 

 
  ๓.๑   งานก่อสร้าง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณของกองช่าง งานขออนุญาต
ก่อสร้าง งานขออนุญาตขุดดินถมดิน งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ  งานข้อมูล
ก่อสร้าง    งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  งานระบบข้อมูลและแผนท่ี
เส้นทางคมนาคม  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวิศวกรรม  
งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจ
และแผนท่ี  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟู เมือง งานประสาน
สาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานระบายน้ำ  รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

  ๔  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ  งานนิเทศ
การศึกษา   งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล  งานบริการและบำรุง
สถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็ก
และเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  งานรัฐพิธี รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๒  งาน  คือ 
  ๔.๑   งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงาน
การศึกษาปฐมวัย   งานส่งเสริมการศึกษา  งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี งานรัฐพิธี 
รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานส่งเสริม
การศึกษาส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและ
สันทนาการ  รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  5. หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  งานตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร การรับการจ่ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  งานตรวจสอบงานสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ 
และติดจามผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนด 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ใน
การใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ  ท่ีเกีย่วข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ประกาศ  ณ   วันท่ี   16  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
         (นายภูผา   ผาปริญญา) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
 
 
 
 
 


