
 
 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

เรื่อง   กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 

 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  ประกาศกําหนด
โครงสรางสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ดังนี้ 
 

1. สํานักปลัด  
  2.  กองคลัง   
  3.  กองชาง   
  4.  กองการศึกษา   
  5.  กองสวัสดิการสังคม  
  6.  กองสงเสริมการเกษตร 
  

       โดยกําหนดหนาท่ีดังนี้ 
  1.  สํานักปลัด  
       ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และ
ราชการท่ีมิไดกําหนดเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  2.  กองคลัง   
       มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับ – จาย  การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  เงินบําเหน็จ  
บํานาญ  เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจายเงิน  งานทํางบทดลองประจําเดือน  
ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุ ของ อบต. และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  3.  กองชาง   
       ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ ตรวจสอบ  การกอสราง  งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง  การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  
งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร  การ
ควบคุม  การบํารุงรักษาและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

  4.  กองการศึกษา  
       ใหมีหนาท่ีสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  รวมท้ังการจัดการศึกษา  สงเสริมการกีฬา  สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  รวมท้ังการฝกอบรมการประกอบอาชีพและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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  5. กองสวัสดิการสังคม   
 ใหมีหนาท่ีปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม ไดแกใหคําปรึกษา แนะนํา แกเด็กและเยาวชนซ่ึงมี

ปญหาในดานตางๆ   การสงเคราะหผู พิการ ทุพพลภาพ ผูสูงอายุและผูป วยเอดส การสงเคราะห
ผูประสบภัย  การสนับสนุนดูแลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  การสนับสนุนสงเสริมการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน การสํารวจขอมูลชุมชน  การฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
การสงเสริมอาชีพเสริมสรางรายไดแกประชาชน การเสริมสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายองคกร
ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การดําเนินการพัฒนาชุมชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม  การสนับสนุน สงเสริม ควบคุม ดูแลเงินทุนโครงการเงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนตําบลข้ีเหล็ก  การสนับสนุนสงเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย   

 

  6.  กองสงเสริมการเกษตร  
     ให�มีหน�าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทางสัตว�แพทย�ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ทางการศึกษา ค�นคว�า  ทดลอง  และวิเคราะห�วิจัยทางการเกษตร เช�น การเพาะปลูก  การปรับปรุงพันธ�ุ  การ

ขยายพันธ�ุ การคัดพันธ�ุ  ต�านทานโรค และศัตรูพืช  การวิเคราะห�ดิน การจัดการและรักษามาตรฐานพันธ�ุพืช

การศึกษาวิเคราะห�วิจัยเพ่ือควบคุมพันธ�ุพืช วัตถุมีพิษและป�ุยเคมี การให�คําปรึกษาแนะนํา  ปรึกษาในด�านการ

เลี้ยงและรักษาสัตว�  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนการช�วยดูแลอุปกรณ�เครื่องมือ  เครื่องใช�ในการปฏิบัติการใน

ห�องทดลอง การดําเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ�  การเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�ด�านการเกษตรต�างๆ 

กําหนดนโยบายวางแผนงานการดําเนินงานวิชาการเกษตรตามแผนการวัดและการประเมินผลการดําเนินงาน

การเกษตร  การจัดสวน สอนและอบรมด�านวิชาการเกษตร  จัดประชุม การเผยแพร�กิจการการเกษตร  แนะ

แนววิชาการเกษตร และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย  
     

      จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
    
 
 
 

(ลงชื่อ)      สุภาพ    สวสัดิ์พาณิชย 
 

               ( นางสาวสุภาพ    สวัสดิ์พาณิชย ) 
                                                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
                                                     ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 



 

                                                         

                                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)  
 

1. ฝายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง) ระดบัตน   

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
 

สํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป)  

ระดับตน 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ระดับตน 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ระดับตน 
 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา)

ระดับตน 
 
 

กองสงเสรมิการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

ระดับตน 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม)   ระดับตน 



 

                                                      

                                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)  

 

สํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป)  

ระดับตน 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ระดับตน 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ระดับตน 
 

1. นักจดัการงานทั่วไป / ปก. – ชก. 
2. นกัทรัพยากรบคุคล / ปก. – ชก. 
3. นกัวิเคราะหนโยบายและแผน  
    / ปก.–ชก. 
4. นติกิร / ปก. – ชก. 
5. เจาพนกังานสาธารณสุข /ปง. - ชง. 
6. เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสา  
    ธารณภัย /ปง. - ชง. 
7. นกัวิเคราะหนโยบายและแผน 
   (ลกูจางประจํา) 
8. พนกังานสบูน้ํา (ลป.ถายโอน 
    จากกรมชลประทาน)   
9. นกัการภารโรง   
   (พนกังานจางตามภารกจิ)  
10. ผูชวยจพง.ปองกันและ  
     บรรเทาสาธารณภยั 
     (พนกังานจางตามภารกจิ) 
 
 

1. นักบริหารงานการคลัง / ตน   
    (หน.ฝายการเงิน)  
 2.นกัวิชาการเงินและบญัชี 
     / ปก. – ชก. 
3. นกัวิชาการจดัเกบ็รายได  
    / ปก. – ชก. 
4.  ผูชวยจพง.การเงินและบญัชี     
    (พนกังานจางตามภารกิจ)   
5. ผูชวยจพง.จดัเกบ็รายได   
   (พนกังานจางตามภารกจิ)   
6. ผูชวยจพง.พัสดุ  
    (พนกังานจางตามภารกิจ) 
 
        
 

1. ผูชวยนายชางโยธา 
    (พนกังานจางตามภารกิจ)  
2. ผูชวยนายชางไฟฟา             
    (พนกังานจางตามภารกิจ) 
3. ผูชวยนายชางสํารวจ  
   (พนกังานจางตามภารกจิ)  
 

 
 

1. นักวิชาการศกึษา/ปก. – ชก. 
2.  ครู คศ. 1 (3) 
3.  ผูดแูลเดก็ 
    (พนกังานจางตามภารกิจ) 
4. ผูชวยจพง.ธุรการ       
    (พนกังานจางตามภารกิจ)  
 

กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา)

ระดับตน 
 
 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

กองสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

ระดับตน 

1. เจาพนกังานธุรการ /ปง.- ชง. 
2.  ผูชวยนกัวิชาการเกษตร       
     (พนกังานจางตามภารกจิ)  
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม)   ระดับตน 

1. นักพัฒนาชุมชน / ปก. – ชก. 
2.  ผูชวยจพง.พัฒนาชุมชน        
     (พนกังานจางตามภารกจิ)  
 


	เรื่อง   กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

