
  
 

 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

....................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘      
ข้อ 11 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ 4/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน ๒๕๖3 จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ ่ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ”่ 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
  ข้อ 4 ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลกลางใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 
  ข้อ 5 ให้มีต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 

5.1 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
5.๒ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น        

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจ
ก าหนดให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมได้อีกจ านวน 1 อัตรา รวมแล้ว ไม่เกินจ านวน 2 อัตรา โดยอาจ
ปรับปรุงเป็นระดับกลางได้จ านวน 1 อัตรา ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

5.๓ ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจปรับปรุงเป็นระดับกลางได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

5.๔ การก าหนดต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ 6 ให้มีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
6.1 พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ทั้งนี้ จะเป็นระดับใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
6.2 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ต าแหน่งสายงานการสอน ทั้งนี้ จะเป็นระดับใด

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ข้อ 7 ให้มีส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ ่ประกอบด้วย 

7.๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่

มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ 
 
 

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ... 
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ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

7.๑.๑  ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานบริหารงานบุคคล 
(๓) งานเลือกตั้ง 
(๔) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๕) งานตรวจสอบภายใน 
(๖) งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

7.๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน    
(๑) งานนโยบายและแผนพัฒนา 
(๒) งานวิชาการ 
(๓) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
(๔) งานงบประมาณ 
(๕) งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์   

7.๑.๓  ฝ่ายกฎหมายและคดี 
(๑) งานกฎหมายและนิติกรรม 
(๒) งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
(๓) งานระเบียบการคลัง 
(๔) งานข้อบัญญัติ อบต. 

7.๑.๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑) งานอ านวยการ 
(๒) งานป้องกัน 
(๓) งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
(๔) งานดับเพลิง และกู้ภัย 

7.๑.๕ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
(๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
(๔) งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

7.๒ กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน 
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

7.๒.๑ ฝ่ายการเงิน 
(๑) งานรับเงินเบิกจา่ยเงิน 
(๒) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
(๓) งานเก็บรักษาเงิน 
 

                                                                                     7.๒.๒ ฝ่ายบัญชี... 
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7.๒.๒ ฝ่ายบัญช ี
(๑) งานการบัญชี 
(๒) งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
(๓) งานงบการเงินและงบทดลอง 
(๔) งานแสดงฐานะทางการเงิน 

7.๒.๓ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(๑) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
(๒) งานพัฒนารายได้ 
(๓) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
(๔) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
(๕) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

7.๒.๔ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(๑) งานพัสดุ 
(๒) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ  

7.๓ กองช่าง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

7.๓.๑ ฝ่ายก่อสร้าง 
(๑) งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
(๒) งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
(๓) งานสาธารณูปโภค 
(๔) งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

7.๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(๑) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
(๒) งานวิศวกรรม 
(๓) งานประเมินราคา 

                                             (๔) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
(๕) งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
(๖) งานออกแบบ 

7.๓.๓ ฝ่ายผังเมือง 
(๑) งานวางระบบผังเมือง 
(๒) งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

7.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานแผนงานและวิชาการ งาน

นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานระบบสารสนเทศ งานวิจัยและประเมินผลการศึกษา  

 

งานการศึกษานอกระบบ… 
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งานการศึกษานอกระบบ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายชุมชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไป งานธุรการ  
งานการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบ งานพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี 
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

7.๔.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(๑) งานแผนงานและวิชาการ 
(๒) งานการศึกษาปฐมวัย 
(๓) งานนิเทศการศึกษา 

7.๔.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๑) งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
(๒) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(๔) งานกีฬาและสันทนาการ 
(๕) งานบริหารทั่วไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

                  (นายวิลาศ  ไชยดี) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 


