
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น 

ที่ 008/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่ง(ระบบแท่ง) 

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

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ได้ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2558 ประกอบกับ

มติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี  ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบ

การจัดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามบัญชีจัดท า

ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

จ านวน 11 ราย 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 15  ประกอบ มาตรา 26 วรรคท้าย  แหง่พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี   

ในการประชุม ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2558  จงึแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  ให้ด ารง

ต าแหน่งใหม่ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่ 1  มกราคม  2559  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  5 เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2559 

 

  

      

              (นายทรงศิลป์    หันประดษิฐ์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 



 
ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดงเย็น 

เรื่อง  ประกำศโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ 18  และข้อ 232  แหง้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ลงวันที่ 11  พฤศจิกายน  2545  ประกอบกับกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2558  และมติกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ในการ

ประชุมครั้งที่  12/2558  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2558  จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

 1. ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

      มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ  งานธุรการ  

งานสารบรรณ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผูบ้ริหาร  งานพิมพด์ีด  งาน

อินเตอร์เน็ตต าบล  งานการเจ้าหน้าที่  งานแระชุม  งานข้อบัญญัติต าบล  งานนิติกร  งานรัฐพิธี  งาน

ประชาสัมพันธ์  งานจัดท าแผนพัฒนาต าบลงานการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งานขอ

อนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม  งานพัฒนา

ชุมชน  งานจัดระเบียบชุมน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  งานพัฒนาสตรี

และเยาวชน  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  งานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย  แนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มกีารแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6 ดังนี้ 

  



 1.1   งานบริหารงานทั่วไป 

   -งานการหน้าที่ 

   - งานสารบรรณ 

   - งานเลือกตั้งและขอ้มูล 

   -  งานมวลชนสัมพันธ์ 

   - งานสนับสนุนการเกษตร 

 1.2.    งานนโยบายและแผน 

   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

   - งานงบประมาณ 

   - งานข้อบัญญัติ 

 1.3   งานกฎหมายและคดี 

   - งานกฎหมายและนติิกรรม 

   - งานด าเนนิการทางคดีและศาลปกครอง 

   - งานรอ้งเรียนรอ้งทุกข์และอุทธรณ์ 

 1.4    งานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย 

   - งานอ านวยการ 

   - งานป้องกัน 

   - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

   - งานกู้ภัย 

   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 1.5   งานสวัสดิการสังคม 

   - งานสวัสดิการและพัฒนาชน 

   - งานสังคมสงเคราะห์ 

   - งานส่งเสริมการอาชีพและข้อมูลอาชีพ 

 1.6  งานตรวจสอบภายใน 

   - งานตรวจสอบภายใน 

   - งานติดตามประเมินผล 

 



 2.  กองคลัง 

       มีอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  และทะเบียนรับ-จา่ยทุกประเภท  

งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจา่ยเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  การน าส่งเงนิ  การฝากเงนิ  การตรวจเงิน  อบต.

ราบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆการเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ง

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  การจัด

กาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การ

เร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนา

รายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการ

ออกเป็น 4 งาน 

 2.1  งานการเงนิ 

           - งานรับเงนิ – เบิกจ่ายเงนิ 

        - งานจัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงนิ 

         - งานเก็บรักษาเงิน 

 2.2.   งานบัญชี 

   - งานการบัญชี 

   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงนิ 

   - งานงบการเงินและงบทดลอง 

   - งานแสดฐานทางการเงนิ 

 2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 

   - งานพัฒนารายได้ 

   - งานควบคุมกิจการการค้าและค่าปรับ 

   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑแ์ละยานพาหนะ 

 

 



 3. กองช่ำง 

       มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดส ารวจ  ออกแบบ  การจัดข้อมูล  

ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการ

ก่อสร้าง  งานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน

เครื่องกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  

การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับและที่ได้รับมอบหมาย  โดย

แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  4  งาน  ดังนี้ 

  3.1   งานก่อสร้าง 

   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

   - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพเิศษ 

   - งานระบบข้อทูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

   - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

        3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

   - งานวิศวกรรม 

   - งานประเมินราคา 

   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

   - งานออกแบบ 

  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

   - งานประสานสาธารณูปโภค 

   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

   - งานระบายน้ า 

   - งานจัดและตกแต่งสถานที่ 

  3.4  งานผังเมอืง 

   - งานส ารวจและแผ่ 

   - งานวางผังพัฒนาเมอืง 

   - งานควบคุมทางผังเมอืง 

 



  4. กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

        มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนวการวัดผล  ประเมินผล  หารพัฒนาต าราเรียน   การ

วางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการส ารวจเก็บข้อมูลสถิติ

การศึกษา  เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัด

การศึกษา  การเผยแพร่การศกึษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น  4  งาน  

ดังนี้ 

  4.1  งานบริหารการศึกษา 

   - งานบริหารงานทั่วไป 

   - งานแผนงานและวิชาการ 

   - งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล 

   - งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  4.2  งานเสริมการศกึษา 

   - งานส่งเสริมการศึกษา 

   - งานการศึกษาปฐมวัย 

   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.3  งานกีฬาและนันทนาการ 

   - งานกีฬาและนันทนาการ 

   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

  4.4 งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและเพณี 

   - งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแตว่ันที่ 1  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 
 

(นายทรงศิลป์  หันประดษิฐ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 


