
    

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๕  ข้อ ๒๒๖ ข้อ ๒๒๗ ข้อ ๒๒๙  ข้อ ๒๓๐  และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ประกอบกับมติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  ในการ
ประชุมครั้งที่  9/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕60 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ อัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในส่วนราชการต่างๆ ได้ ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จึงประกาศก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน เป็น 4 ส่วน
ราชการ  ดังนี้ 
 ๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 2 ฝ่าย  ดังนี้ 

๑.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
๑.๑.๑ งานธุรการ และงานสารบรรณกลาง 
๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล   
๑.๑.๓ งานข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
๑.๑.๔ งานกิจการสภา 
๑.๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
1.1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

๑.๒  ฝ่ายนโยบายและแผน   
๑.๒.๑ งานนิติการ 
๑.๒.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๒.๓ งานบริหารงบประมาณ 
1.2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑.๒.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.2.6 งานตรวจสอบภายใน 

   
             /2. กองคลัง... 

 
 

 



-๒- 

 ๒.  กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
จัดเก็บรายได้ และงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย  ดังนี้   

๒.๑  ฝ่ายการเงิน     
 ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี 
 ๒.๑.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 ๒.๑.๓ งานการตรวจสอบภายใน 

  ๒.๒  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
   ๒.๒.๑ งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ 
   ๒.๒.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 ๓.  กองช่าง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง รวมถึงการส ารวจ ออกแบบ และควบคุมอาคาร 
และงานผังเมือง งานค านวณราคาปริมาณงานการก่อสร้าง  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานแผนการปฏิบัติการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ า  ส ารวจ
ออกแบบและจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานรวบรวมจัดเก็บข้อมูลประวัติ
โครงการต่างๆ  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  ควบคุม
เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ น้ ามันเชื้อเพลิง  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
รักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษ  ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้ 
  ๓.๑  ฝ่ายก่อสร้าง   
   ๓.๑.๑ งานก่อสร้าง 
   ๓.๑.๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
   ๓.๑.๓ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม       
  ๓.๒  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร    
   ๓.๒.๑ งานส ารวจและออกแบบ 
   ๓.๒.๒ งานควบคุมอาคารและผังเมือง   

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การ
วางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่
การศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน 4 งาน ดังนี้ 
   4.๑ งานบริหารการศึกษา 
   4.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4.๓ งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.๔ งานรัฐพิธี  กีฬา  นันทนาการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

( นายพิศิษฐ  กัณหารี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน



แผนผังก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
แนบท้ายประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (๑) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักปลดั อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด (๑) 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง (๑) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง (๑)  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

-ฝ่ายบริหารทั่วไป  

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (๑) 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

-ฝ่ายการเงิน  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน (๑) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
-ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ (๑)  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 
 

-ฝ่ายก่อสร้าง  

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (๑) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
-ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคมุอาคาร (๑) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และฒนธรรม (๑)  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 



                                     โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป คร ู ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง รวม  

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส คศ.๑ ครูผู้ช่วย ภำรกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 3 - - - - - - - - 5 5 14 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. (๑) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง) 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑) 
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ายนโยบายและแผน (๑) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง) 

1. งานธุรการ และงานสารบรรณกลาง 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
4. งานกิจการสภา 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-นักทรัพยากรบุคล (ชก.) (๑) 
-นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง) 
-นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง) 
 

1. งานนิติการ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานตรวจสอบภายใน 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑) 
-นิติกร (ชก.) (๑) 
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง./ชง.) (๑) (ว่าง) 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (2) 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) (ว่าง) 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
-นักการภารโรง (๑) (ว่าง) 
-คนงานทั่วไป (๑) 
-ยาม (๒) 
-พนักงานขับรถยนต์ (2) (ว่าง 1) 
-พนักงานขับรถดับเพลิง (1) 



      โครงสร้างของกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป คร ู ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง รวม  

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส คศ.๑ ครูผู้ช่วย ภำรกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 2 - - - - - - - - 3 - 7 

ผู้อ านวยการกองคลัง (๑) 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 

  

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๑) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง) 

 

ฝ่ายการเงิน (๑) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง) 

 
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
3. งานการตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑) 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(๑) 
-ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบญัชี (1) (ว่าง) 

1. งานจัดหาพสัดุครุภณัฑ ์
2. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
-นักวิชาการพัสดุ (ปก.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 



    โครงสร้างของกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป คร ู ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง รวม  

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส คศ.๑ ครูผู้ช่วย ภำรกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 - - - - - - - 1 - - - 1 6 6 16 

ผู้อ านวยการกองช่าง (๑) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

ฝ่ายก่อสร้าง (๑) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง) 

 

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (๑) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานประสานสาธารณูปโภค 
3. งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
-นายชา่งโยธา (ชง.) (1)  
-นายชา่งโยธา (ปง./ชง.) (1) (ว่าง ) 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับรถยนต์ (๑) (ถ่ายโอนฯ จาก ร.พ.ช.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (๑)   -พนักงานขับรถดบัเพลิง (๑) 
-ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า  (2)   -พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (๑) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (มทีักษะ) (๑)  -คนงานประจ ารถขยะ (4) 
-คนงานประจ ารถขยะ (มีทกัษะ) (2) 

    

 

  

  

1. งานส ารวจและออกแบบ 
2. งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
-วิศวกรโยธำ (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง) 

  



โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป คร ู ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง รวม  

ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส คศ.๑ ครูผู้ช่วย ภำรกิจ ทั่วไป 

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

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๑) 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง) 

 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. งานการตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) (ว่าง) 
-ครู (คศ.๑) (1) 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (๑) (ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑)  
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๑) (ว่าง) 

 


