ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
***************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ รายงานขอความเห็นชอบ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ขอนแก่น
บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านลาน ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ซึ่ง
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทราบแล้ว ตามหนังสืออาเภอบ้านไผ่ ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๕/๑๒๔๙ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่ง
ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานจึงประกาศ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
เพื่อรองรับอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยการกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
เป็น ผู้บั งคับบั ญชาพนั กงานส่วนตาบล ลู กจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบล มีห น้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่องซึ่งตกลงกัน
ไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่ง
การโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒
เป็ น ผู้บั งคับบั ญชาพนั กงานส่ วนตาบล ลู กจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ว นตาบล รองจากปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็น
อานาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้กาหนดในเรื่องการมอบ

อานาจไว้เป็นอย่างอื่น และปลัดองค์การบริหารส่ว นตาบลได้มอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน

๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้า งและ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การดาเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วั สดุอุปกรณ์การติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ
(๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบล
(๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
(๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(๖) การดาเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) การจัดทาคาสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) การดาเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๙) สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน
(๑๐) ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทากิจกรรมในด้านต่าง ๆ
(๑๑) แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
(๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
(๑๓) ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
(๑๔) ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
(๑๕) อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๖) การดาเนินงานนโยบายต่าง ๆ ด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล
(๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
(๑๘) การส่งเสริมอาชีพ
(๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ
(๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ที่พึ่ง
(๒๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๒๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(๒๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๒๔) การจัดทาทะเบียนประวัติ และบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง

(๒๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๒๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๒๗) การขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(๒๘) การพัฒนาบุคลากร
(๒๙) การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานและลู ก จ้ า ง การให้ บ าเหน็ จ ความชอบเป็ น
กรณีพิเศษ
(๓๐) การทาประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓๑) การลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
(๓๒) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการกาหนดนโยบาย
(๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
(๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การดาเนินคดี ฟูองร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
(๔) การจัดทานิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
(๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย
(๔) การควบคุมกาจัดหรือทาลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่
(๕) การทาแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย

(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๑๒) การจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๓) การฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๑๔) การดาเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดาเนินการด้าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๑๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การสารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน
(๒) การดาเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
(๓) การแสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
(๔) การดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ในท้องถิ่นของตน
(๕) การร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
(๖) การให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๗) การอานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลื อ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน
(๘) การติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ
(๙) การให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การปรับปรุง บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช
(๒) การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและ
ยางพารา
(๓) การสาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช
(๔) การให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่
เจ้าหน้าที่เกษตรกร
(๕) การประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและ
วิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี
(๖) การช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและ
ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง

(๗) การดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
(๘) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) สารวจสภาพท้องที่ ปัญหาสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
(๒) การส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการอนามัยแม่และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก
(๓) การให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียม
นักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
(๔) ให้คาแนะนา สาธิตการรักษาร่างกายให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การปูองกัน
อุบัติเหตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน
(๕) การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
(๖) การให้บริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล
งานควบคุมโรค
(๗) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง

มีผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย
การรับ การนาส่ งเงิน การเก็บรั กษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตาบลและ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่เกีย่ วกับ
(๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท
(๒) การจัดทาเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
(๔) การจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(๕) การจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ
(๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่ อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
จัดหารายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกาหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่น

(๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
(๖) การจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(๗) การตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ คาร้องภายใน
กาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี
(๘) การจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายใน
กาหนด
(๙) การจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่น
ภายในกาหนด
(๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่
ยื่นแบบฯ และไม่ชาระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๑๑) การดาเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การซื้อและการจ้าง
(๒) การซ่อมและบารุงรักษา
(๓) การจัดทาทะเบียนพัสดุ
(๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
(๖) การจัดทาบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์
(๗) การจัดทาประกาศประกวดราคา
(๘) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ
(๑๐) การจาหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี
(๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง

มีผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
เป็ นผู้ บังคับ บัญชาพนั กงานส่ว นตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีห น้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ
ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจั กรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามั นเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม
(๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๓) การให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๕) การส ารวจหาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเพื่ อ ค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอี ย ดทางด้ า น
วิศวกรรม
(๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
(๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
(๒) การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(๓) การซ่อมบารุงถนน สะพาน ทางเท้า
(๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(๕) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบารุงรักษาทางและสะพาน
(๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง ๐๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมี
หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ การบริ ห ารการศึก ษาและพั ฒ นาการศึก ษา ทั้ งการศึก ษาในระบบการศึ กษา
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธ ยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้
๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(๓) งานประสานงานการดาเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานสารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(๕) ดาเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจาปีทุกประเภท
(๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
(๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๘) การฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

(๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม
(๑๑) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
(๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
(๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
(๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
(๘) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีนักวิชาการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลั กฐานการบั ญชี งานตรวจสอบพัส ดุและการเก็บรัก ษา งานตรวจสอบทรั พย์สิ นและการทาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
*********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รายงานขอความเห็นชอบ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ขอนแก่น
บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ซึ่ง
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทราบแล้ว ตามหนังสืออาเภอบ้านไผ่ ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๕/๑๒๔๙ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่ง
ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกาหนดตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
ที่

สังกัด/ตาแหน่งและสายงาน

เลขที่ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

จานวน (อัตรา)

1

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)

05-3-00-1101-001

กลาง

๑

2

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)

05-3-00-1101-002

ต้น

๑

05-3-01-2101-001

ต้น

๑

05-3-01-3102-001

ชก.

สานักปลัด อบต.
3

หน.สานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)
งานบริหารทั่วไป

4

นักทรัพยากรบุคคล

5

ผู้ช่วยบุคลากร

01-ภ-001

-

๑
๑

6

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

01-ภ-002

-

๑

7

พนักงานขับรถยนต์

01-ภ-003

-

๑

8

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

01-ภ-004

-

๑

9

นักการ

01-ท-001

-

๑

10 คนงาน

01-ท-002

-

๑

11 พนักงานขับรถยนต์

01-ท-003

-

๑

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
12 นักพัฒนาชุมชน

05-3-01-3801-001

ชก.

๑

01-ภ-006

-

๑

01-ภ-008

-

๑

-

-

05-3-01-4805-001

ปง.

๑

01-ภ-007

-

๑

05-3-01-3105-001

ชก.

๑

05-3-01-3103-001

ปก/ชก.

๑

01-ภ-005

๑

05-3-04-2102-001

ต้น

๑

21 นวช.การเงินและบัญชี

05-3-04-3201-001

ชก.

๑

22 จพง.ธุรการ

05-3-04-4101-002

ชง

๑

23 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

04-ภ-009

-

๑

24 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

04-ภ-010

-

๑

05-3-04-4204-001

ปง.

๑

04-ภ-011

-

๑

05-3-04-4203-001

ปง/ชง

๑

04-ภ-012

-

๑

05-3-05-2103-001

ต้น

๑

05-3-05-4701-001

ชง.

13 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
งานส่งเสริมการเกษตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
งานกฎหมายและคดี
17 นิติกร
งานนโยบายและแผน
18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองคลัง
20 ผู้อานวยการกองคลัง (นบห.การคลัง)
งานการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
25 จพง.จัดเก็บรายได้
26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
27 จพง.พัสดุ
28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง
29 ผู้อานวยการกองช่าง (นบห.ช่าง)
งานก่อสร้าง
30 นายช่างโยธา
31 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

๑
๑

32 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-

๑

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
33 นายช่างเขียนแบบ (ลจ.ประจา)

05-ล-001

-

๑

05-3-08-2107-001

ต้น

๑

05-3-08-4101-001

ชง.

๑

-

-

36 ครู คศ.1

40-2-0216

-

๑

37 ครู คศ.1

40-2-0442

-

๑

38 ผู้ดูแลเด็ก

08-อ-001

-

๑

39 ผู้ดูแลเด็ก

08-ภ-015

-

๑

40 ผู้ดูแลเด็ก

08-ภ-016

-

๑

05-3-12-3205-001

ปก/ชก

๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34 ผอ.กองการศึกษาฯ(นบห.การศึกษา)
งานบริหารการศึกษา
35 เจ้าพนักงานธุรการ
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
ศพด.อบต.บ้านลาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
41 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม

41

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

