
 
 
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
        บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2563  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก0023.2/ว25214  
ลงวันที่  29 กันยายน 2563 
 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ   เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้      
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐5-3-00-1101-๐๐๑ 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซึ่งตกลงกัน
ไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่ง
การโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)    เลขที่ต าแหน่ง  ๐5-3-00-
1101-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รอง
จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการ
มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
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 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 5และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
 
  1.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนนิงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๙) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๐) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๑๑) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๑๒) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๑๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๕) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (๑๖) การพัฒนาบุคลากร 
   (๑๗) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ  
   (๑๘) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๑๙) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
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   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินคดี ฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๕) เรื่องอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (2) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (3) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (4) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (5) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (6) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (7) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (8) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (9) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑0) การส่งเสริมอาชีพ 
   (๑1) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (12) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
 
  1.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-
2102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
ต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 
  2.๑ งานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๕) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม 
และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค า
ร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี   
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   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนภายในก าหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การซื้อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             
 
 3. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-2103-
001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
 
  3.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
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   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       
  3.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
   (๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
   (1) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   (2)  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานประปา 
   (3)  การระบายน้ า  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  การบ ารงรักษาคูคลองท่อระบายน้ าท าการ
ส ารวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า  ท าการส ารวจพื้นที่ 
   (4)  การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ  แผนโครงการล้างท่อ
ระบายน้ าและแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์กี่ยวกับการระบายน้ าและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน้ า  สร้างฝายทดน้ า  สร้างท านบ เป็นต้น 
   (5)  งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การขุดดิน-ถมดิน  ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอด
ถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ 
   (6)  เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-06-2104-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกัน
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วยงานภายใน   ดังนี้ 
 
  4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการ
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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   (๓) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะ
มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๔) การอาชีวอนามัย 
   (๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๖) สุสานและฌาปนสถาน 
   (๗) การคุ้มครองผู้บริโภค 
   (๘) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
   (๙) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวางแผน ค้นคว้า การให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนทีรับผิดชอบ 
   (๒) การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
   (๓) การป้องกันโรคติดต่อ 
   (๔) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
   (๕) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
   (๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
   (๗) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (8) การรักษาความสะอาดถนน และท่ีสาธารณะ 
   (10) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (11) การจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนน 
   (12) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (13) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (14) การดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
   (15) การสร้างจิตส านึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ 
   (16) การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 
   (๑7) การน าขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์ 
   (๑8) การจัดการขยะอันตราย 
   (๑9) การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
   (20) การเก็บขนขยะติดเชื้อ 
   (21) การบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ 
   (22) การดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   (23) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
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  5.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  5.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียน 
   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่
ต าแหน่ง ๐5-3-12-3205-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบ
การเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
   (นายสมัย  หลินศรี) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง



  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ส าโรง ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ  ต้น) 

           หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบั ตน้) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดบั ตน้) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  

ระดับ ต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษาฯ  

ระดับ ต้น) 

1..งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3.  งานกฎหมายและคด ี
4.  งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
5. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

1. งานการเงิน 
2.  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
3.  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

 
 

1. งานก่อสร้าง 
2.  งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
3.  งานประสานสาธารณปูโภค 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2.  งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

  

1. งานบริหารการศึกษา 
2.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ  ต้น) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักงานปลัด  

 
.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-- 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 3 - - 1 - - 1 5 12 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(คุณวุฒิ)(1) 
- นักการ(ทั่วไป(1) 
- คนงาน(ท่ัวไป)(1) 
- พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)(1) 
 
 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ปก.(1) 
 
 

งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร ชก.(1) 
 
 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน ชก.(1) 
 
 

งานปัองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชง.(1) 
- พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)(2) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
-- 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 1 - - 1 - 4 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงิน 
 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)(1) 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

- 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.(1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - 1 - - 2 1 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น (ว่าง) 

งานก่อสร้าง 
 

- นายช่างโยธา ชง.(1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา(คุณวุฒิ)(1) 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง (ว่าง) 
- คนงาน(ท่ัวไป)(1) 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)(1) 
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                           โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - 1 - - - 1 2 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชง.(1) 
- คนงาน(ท่ัวไป)(1) 
 
 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

- 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ

การ 
ช า 

นาญ
การ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - 1 - - - 2 - - 1 1 7 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)  

งานบริหารการศึกษา 
 

- นักวิชาการศึกษา ปก.(1) 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง 
 

งานบริหารการศึกษา 
- คร(ู1)(ว่าง) 
- ครู(2) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1) 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลังหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - - - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1) (ว่าง) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

*********************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น(ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  
 

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการ
ประชุมครั้งที่  9/๒๕63  เมื่อวันที่  24  กันยายน  ๒๕63  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕66   ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ ขก ๐๐23.๒/ว25214 ลงวันที่ 29  กันยายน 2563 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐  แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ดังต่อไปนี้ 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
๑ ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-001 ต้น ๑  
๒ รองปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-002 ต้น ๑  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

3 หน.ส านักปลัด อบต. (นบห.งานทั่วไป) 05-3-01-2101-001 ต้น ๑  
 งานบริหารทั่วไป     

4 นักทรัพยากรบุคคล 05-3-01-3102-001 ชก. ๑  
 งานนโยบายและแผน     

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-3-01-3103-001 ปก. 1  
 งานกฎหมายและคดี     

6 นิติกร 05-3-01-3105-001 ชก. ๑  
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      

7 นักพัฒนาชุมชน 05-3-01-3801-001 ชก. ๑  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 05-3-01-4805-001 ชง. ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 งานบริหารทั่วไป     

9 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(คุณวุฒิ) 01-ภ-001  ๑  
 พนักงานจ้างท่ัวไป     
 งานบริหารทั่วไป     

10 นักการ(ทั่วไป) 01-ท-001 - 1  
11 คนงาน(ท่ัวไป) 01-ท-002 - 1  
12 พนักงานขับรถยนต์(ท่ัวไป) 01-ท-003 - 1  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
13 พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป) 01-ท-004 - 1  
14 พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป) 01-ท-005 - 1  

 กองคลัง     
๑5 ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง) 05-3-04-2102-001 ต้น ๑  

 งานการเงิน     
๑6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05-3-04-4201-001 ชง. ๑  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
 - - - - - 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     

17 เจ้าพนักงานพัสดุ 05-3-04-4203-001 ปง. ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 งานการเงิน     

18 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(คุณวุฒิ) 

04-ภ-002 - 1  

 กองช่าง     
19 ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง ) 05-3-05-2103-001 ต้น - ว่างเดิม 

 งานก่อสร้าง     
20 นายช่างโยธา 05-3-05-4701-001 ชง. ๑  
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

21 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-05-4101-003 ปง./ชง. - ว่างเดิม 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 งานก่อสร้าง     

22 ผู้ช่วยนายช่างโยธา(คุณวุฒิ) 05-ภ-003 - 1  
 งานประสานสาธารณูปโภค     

23 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ) 05-ภ-004 - 1 - 
 พนักงานจ้างท่ัวไป     
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

24 คนงาน(ท่ัวไป) 05-ท-006 -   
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

๒5 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม(นบห.งานสาธารณสุขฯ) 

05-3-06-2104-001 ต้น - ว่างเดิม 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
๒6 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 05-3-06-4601-001 ชง. ๑  

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข     
 - - - - - 
 พนักงานจ้างท่ัวไป     
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     

27 คนงาน(ท่ัวไป) 06-ท-007 - 1  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

28 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(นบห.งานการศึกษา) 

05-3-08-2107-001 ต้น ๑  

 งานบริหารการศึกษา     
29 นักวิชาการศึกษา 05-3-08-3803-001 ปก. ๑  

 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    

30 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-08-4101-002 ปง. ๑  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง     

31 คร ู 05-3-08-6600-707  - - ว่างเดิม 
32 คร ู 05-3-08-6600-708 คศ.1 1  
33 คร ู 05-3-08-6600-709 คศ.1  1  
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

34 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 08-อ-001 - 1  
 พนักงานจ้างทั่วไป     

35 ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 08-อ-002 - 1  
 หน่วยตรวจสอบภายใน     
 งานตรวจสอบภายใน     

36 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 05-3-12-3205-001 ปก./ชก. - ว่างเดิม 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563      
 

 
 

   
 (นายสมัย  หลินศรี) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕66 

********************************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล ๓ ปี (๒๕64-๒๕66) จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
  

   บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2563  เม่ือวันที่ 24  กันยายน  2563  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕66 เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก0023.2/ว25214 ลงวันที่ 29 กันยายน  2563      
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๓,๑๔,๑๘,๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ 
ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลง
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕66  มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕66     
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3    
   
 
 

               (นายสมัย  หลินศรี) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ที่   250  / ๒๕63 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66 
************************************ 

  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   ได้ขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่ง ตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  
 

 บัดนี้    คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)       ในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2563   เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จัดบุคลากรลงสู่
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นที่ ขก0023.2/ว25214 ลงวันที่ 29 กันยายน  2563      
 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔2 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  7 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
     (นายสมัย  หลินศรี) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 

 
  



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ที่   250  / ๒๕63 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66 
************************************ 

  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   ได้ขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  
 

 บัดนี้    คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)       ในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2563   เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จัดบุคลากรลงสู่
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นที่ ขก0023.2/ว25214 ลงวันที่ 29 กันยายน  2563      
 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔2 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  7 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
     (นายสมัย  หลินศรี) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 


