ภาคผนวก ค
ประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
*********************************************************
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ข้อ 18 และข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 จึงประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ในรอบปี 2558- 2560 ดังนี้
1. สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่าง
ข้ อ บั ง คั บ งานประชุ ม สภา อบต. งานประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร การจั ด ท าทะเบี ย นสมาชิ ก อบต.
คณะกรรมการบริหาร การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ
อบต. การดาเนิน การเกี่ยวกับ การอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฎิบัติห น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่ายคือ
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานนโยบายและแผน
- งานกิจการสภา อบต.
1.2 ฝ่ายอานวยการ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการเกษตร
- งานกฎหมายและคดี
2. กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรายรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงินการฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่ง รายงานเงินคงเหลือประจา
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และ
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จัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม
ต่างๆและปฎิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่ำง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อ
ดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบารุง ซ่อม และจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. การให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง การ
สาธารณูปโภค การผังเมือง งานควบคุมอาคารการดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ แบ่งนออกเป็น 5 งาน คือ
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
3.5 งานประปา
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การ
สุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตาบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การ
จัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์
จาหน่ายเนื้อสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
4.1 ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.3 ฝ่ายรักษาความสะอาด
5. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ควบคุมดูแลตรวจสอบสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ของสถานศึกษา สถาบันศาสนา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมา
5.3 งานกิจการโรงเรียน
5.4 งานกีฬา และสันทนาการ
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ส่วนราชการแต่ละส่วนบริหารงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
เรื่อง ประกำศใช้แผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
**********************************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ระยะเวลาที่กาหนดมีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลและเพื่ อ เป็ น แนวทาง ในการดาเนิน การวางแผนการใช้อัตรากาลั ง การพั ฒ นาบุ คลากรให้
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม
2545 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2557 จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการทั้งสิ้น 5 ส่วนราชการ คือ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
***********************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย ได้รายงานขอความเห็นชอบกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต.จังหวัด
สุพรรณบุรี) บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี) ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย กาหนด
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8๒๕60 ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย จึง
ประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
กรอบอัตรำกำลัง ๓ ปี ระหว่ำงปี ๒๕๕8 – ๒๕60
ตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่ง จำนวน
หมำยเหตุ
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.8)
00-0101-001
๑
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7)
00-0102-001
๑
สำนักงำนปลัด อบต.
1.นักบริหารงานทั่วไป 7
01-0101-001
๑
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 6
01-0101-002
1
3. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ 6
01-0101-003
1
4 บุคลากร ๓-๕/๖ว
01-0208-001
๑
5. จนท.วิเคราะห์ฯ 3-5/6ว
01-0201-001
1
6. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
01-0704-001
1
7. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
01-0704-002
1
8. นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว
01-0708-001
1
9. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 2-4/5
01-0222-001
๑
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
01-0211-001
1
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
11. ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
1

ตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่ง
12. ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
13. คนงานทั่วไป
14. พนักงานขับรถยนต์
15. นักการภารโรง
16. นักการ
17. พนักงานสูบน้า
กองคลัง
1.นักบริหารงานคลัง 7
04-0103-001
2.นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
04-0307-001
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
04-0310-001
4. นักวิชาการคลัง 3-5/6ว
04-0304-001
5. นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว
04-0311-001
6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
04-0309-001
7เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 04-0306-001
8. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1-3/4
04-0308-001
9. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
04-0313-001
10.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4
04-0312-001
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
11. ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
12. ผช.จนท.การเงินฯ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
13. คนงานทั่วไป
กองช่ำง
1. นักบริหารงานช่าง 7
05-0104-001
2. วิศวกรโยธา 3-5/6ว
05-0515-001
3. ช่างโยธา 1-3/4
05-0502-001
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
4. ผช.ช่างโยธา
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
5. คนงานทั่วไป
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1.นักบริหารงานการศึกษา 7
08-0108-001

จำนวน
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
2. นักวิชาการศึกษา3-5/6ว
3.. ครู คศ.1
4. ครู คศ.1
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
5. ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6. ผู้ดูแลเด็ก
7. คนงานทั่วไป
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 7
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

เลขที่ตำแหน่ง
08-0805-001
72-2-0122
72-2-0123

จำนวน
1
1
1

-

3
1
1

06-0105-001

1

06-0422-001

1
1
3

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย

หมำยเหตุ

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ที่
/2557
เรื่อง กำรจัดคนลงสู่ตำแหน่งตำมประกำศกำหนดตำแหน่ง
-----------------------------อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จึงจัดให้พนักงานส่วนตาบลลงสู่ตาแหน่งกรอบอัตรากาลังใหม่
จานวน 36 อัตรา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย

