
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

…………………………………………………… 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือประเภทสามัญ ประเภท
สามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562  
 

  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง (ขนาด
กลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท
สามัญแล้ว 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

เรื่อง ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
.......................................................... 

  โดยการที่สมควรปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน  
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ 
พนักงานส่วนต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๓) และ (๙)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งตามอ านาจหน้าที่ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ดังนี้ 

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ประกอบด้วย 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
2. กองคลัง (04) 
3. กองช่าง (05) 
ข้อ ๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก าหนดและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     - ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (รหัสหน่วยงาน 01) จัดแบ่งงานภายในส่วน 
ราชการ ดังนี้ 

(1) งานนโยบายและแผน 
(2) งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
(3) งานการเจ้าหน้าที่ 
(4) งานบริหารงานทั่วไป 

   (5) งานธุรการ 
/....ข้อ (6) งานการศึกษา.... 
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   (6) งานการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (8) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ
บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างานทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

     - กองคลัง  (รหัสหน่วยงาน 04) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

  ข้อ ๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  
การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

   - กองช่าง (รหัสหน่วยงาน 05) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ  ดังนี้ 
(1) งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
(2) งานสาธารณูปโภค 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 



๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามญั 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 กองคลัง 

 
กองช่าง 

 

1. นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
3. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.) 
4. นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา       

สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
7. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 
8. ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)  
9. ผู้ดูแลเด็ก(1) 
10.พนักงานขับรถยนต์ (2) 
11. คนสวน (1) 
12. คนงานทั่วไป (4) 

 

1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)     
4. คนงานทั่วไป (1) 

 

1. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
2. คนงานทั่วไป (1) 

 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 



 
โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                            
   
 

ประเภท
ต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครูผูดู้แลเด็ก 
คศ.1 

พนักงานจ้าง 

(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทัว่ไป 
จ านวน(คน) - - - 1 3 - 1 - 1 5 3 

ว่าง - 1 - - 1 - - - - 1 

หัวหน้าส านักปลดั 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเคราะห ์

งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 
 
 - นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)                                                            

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 
 - คนสวน (1) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 - คนงานท่ัวไป (2) 
   (ประจ ารถขยะ) 
 - คนงานท่ัวไป(แม่บ้าน )(1) 
- คนงานท่ัวไป(1) 
 

งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป 

 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
                                              

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  (ปก./ชก.) 
 

งานการศึกษาและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ 1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  (ปง./ชง) 
                                              

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- นักจัดการงานท่ัวไป (ชก)                                              



โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ประเภท
ต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน(คน)  - - - - - - 2 - - - 
ว่าง - 1 - 1 1 - - - 1 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

งานการเงินและบัญชี 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ชก.) 
 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง)  
   

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- คนงานท่ัวไป(1) 
 



โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท
ต ำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน(คน) - - - 1 - - - - - 1 
วำ่ง - 1 - - - - 1 - - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
- คนงานทั่วไป (1) 
-   


