
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด 

เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบรหิารและปฏิบัติงานของ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 

---------------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่(ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) 

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  

30  ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2558  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558  ได้มีมติให้ประกาศ เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2558  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2558 ประกอบกับ ข้อ 16 (5) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  และ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นชอบการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็ก เป็นขนาด

กลาง  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่องประกาศก าหนดกองหรือ

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศก าหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  

ลงวันที่   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  และตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน

ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ

วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2559   เพื่อให้มมีาตรฐานสอดคล้องกันจึงขอประกาศโครงสร้างราชการองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกาด  และภารกิจหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ธุรการ สารบรรณ   การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบัญญัติ  การจัดท าทะเบียนสมาชิก  

องค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการบริหารการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วน

ต าบลและลูกจา้ง  การบริหาร   งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับ

การอนุญาตต่างๆ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด   แบ่งส่วนราชการภายใน

ออกเป็น  ๑๑  งาน  คือ 

 ๑.๑  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานสารบรรณ 



 ๒ 

 

  -  งานบริหารงานบุคคล 

  -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

 ๑.๒  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานนโยบาย  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  -  งานวิชาการ 

  -  งานสารสนเทศ  และระบบคอมพิวเตอร์ 

  -  งานงบประมาณ 

 ๑.๓  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานกฎหมาย  และนิตกิรรม 

  -  งานร้องเรียนรองทุกข์  และอุทธรณ์ 

  -  งานข้อบัญญัติ  และระเบียบ 

-   งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

-  งานตรวจสอบภายใน  

 ๑.๔  งานตรวจสอบภายใน 

  - งานวางระบบควบคุมภายใน 

  - งานรายงานควบคุมภายใน 

๑.๕  งานป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย     

  -  งานอ านวยการ 

  -  งานป้องกันและบรรเทา 

  -  งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

  -  งานกู้ภัย 

 ๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 

  -  งานการประชุม 

  -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 

  -  งานอ านวยการและประสานงาน 

  ๑.๗ งานรักษาความสะอาด 

  - งานรักษาความสะอาด 

  - งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 

  -งานส่งเสริมและเผยแพร่การรักษาความสะอาด 

  - งานควบคุมมลพิษ 

 ๑.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  - งานศกึษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม 

  - งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ 



 ๓ 

 

  -  งานศกึษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

  - งานอนามัยชุมชน 

  - งานป้องกันยาเสพติด 

  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

  - งานส่งเสริมสุขภาพ 

  - งานเฝา้ระวัง 

  - งานโรคเอดส์ 

 ๑.๑๐  งานสวัสดิการสังคม 

  - งานสังคมสงเคราะห์ 

  - งานศูนย์เยาวชน 

  - งานการกีฬาและนันทนาการ  

  - งานข้อมูลและสถิติ 

  - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผูพ้ิการ 

 ๑.๑๑  งานส่งเสริมการเกษตร 

  - งานวิชาการเกษตร 

  - งานศกึษาและวิจัยด้านเกษตรและปศุสัตว์ 

  - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดของพืชผลทางการเกษตร 

  - งานส่งเสริมการเกษตร 

  - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

  - งานเทคโนโลยีการเกษตร 
 

  ๒.  กองคลัง   มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงิน

ทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  

รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและ

น าส่ง  รายการเงินคงเหลือประจ าการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  

การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ  และเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บ

รายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน คือ 

 ๒.๑  ฝา่ยการเงินและบัญชี    มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงนิ 

  -  งานจัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

  -  งานเก็บรักษาเงิน 



 ๔ 

 

  -  งานการบัญชี 

  -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

  -  งานงบการเงินและงบทดลอง 

  -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

  -  งานการเงิน 

 ๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหนา้ที่รับผดิชอบ 

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

  -  งานส่งเสริมและพัฒนารายได้ 

  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้   

  -  งานส่งเสริมสหกรณ์ 

  -  งานข้อมูลและสถิติ 

  -  งานประชาสัมพันธ์ 

 ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหนา้ที่รับผดิชอบ 

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

  -  งานพัสดุ 

  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 

  ๓.  กองช่าง   มีภาระหนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้

จา่ยเงินของ  อบต.  การอนุมัติเพื่อด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบ ารุง  

ซ่อมและจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ

การจัดท าโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ

ภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ 

 ๓.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

  -  งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 

  -  งานข้อมูลสถิติการก่อสร้าง 

 ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหนา้ที่รับผดิชอบ 

  -  งานออกแบบและประเมินราคา 

  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่รับผิดชอบ 

  -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 

  -  งานกิจการประปา 

  -  งานระบายน้ า 



 ๕ 

 

  -  งานประสานโทรศัพท์ 

๓.๔  งานผังเมอืงมีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานส ารวจและแผนที่ 

  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

  -  งานควบคุมทางผังเมอืง 
 

  ๔.   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน  

ส่งเสริม   ด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.บ้านกาด เช่น  

ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน   อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเล่น ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ  กิจกรรมของเด็กและเยาวชน  

ด าเนินงานด้านการศาสนา  การบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของ

ท้องถิ่น  แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 

 ๔.๑   งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานบริหารวิชาการ 

  -  งานส่งเสริมการศกึษา 

  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  -  งานข้อมูล 

 ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๔.๓   งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผดิชอบ 

  -  งานโรงเรียน 
 

  การบริหารงานของแต่ละส่วนราชการให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บริหาร

สูงสุดและมีหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนบริหารงาน  ทั้งนี้ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด 
 

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่  วันที่  1  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 18 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

 

(นายณพลเดช  ปันเรือน)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 


