
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 
เรื่อง  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที ่1 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2545 ประกอบกับความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 
2564 ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ          
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564      และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  ในการประชุมครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่                    
23 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการปรับปรุง           
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ทุ่งต่อ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จึงขอประกาศปรับปรุง          
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที ่1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 
  1. เปลี่ยนชื่อส่วนราชการจาก “ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล” เป็น “ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล” 
  2. ก าหนดส่วนราชการหลักเพ่ิม จ านวน 1 ส่วนราชการ คือ หน่วยตรวจสอบภายใน             
ซึ่งเป็นส่วนราชการทีม่ีฐานะต่ ากว่ากองหรือเทียบเทา่กอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพ่ิม จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านา การ จ านวน 1 อัตรา 
  4. ปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการที่เป็นส่วนราชการหลัก โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกอง ส านัก ก าหนดงานภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
และการก าหนดส่วนราชการหลักในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  

หมาย
เหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. (01) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสัง่ 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
-งานเลือกตั้ง 
-งานบันทึกข้อมูล 
1.2 งานบริหารงานบุคคล 
-งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

 

1. ส านักปลัด อบต.(01) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสัง่ 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
-งานเลือกตั้ง 
-งานบันทึกข้อมูล 
-งานกิจการสภา 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานการเจ้าหน้าท่ี 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

หมาย
เหตุ 

-งานทะเบียนประวตั ิ
1.3 งานนโยบายและแผน 
-งานจัดท านโยบายและแผน 
-งานวิจัย ประสานงาน 
-งานติดตามและประเมินผล 
-งานงบประมาณ 
1.4 งานกฎหมาย คดี และการพาณิชย์ 
-งานข้อบั  ัติและระเบียบ 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
1.5 งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 
-งานอ านวยการ 
-งานป้องกันและฟื้นฟู 
1.6 งานพัฒนาชุมชน  
-งานส่งเสริมอาชีพ 
-งานสวัสดิการสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ เด็ก สตร ี
ผู้ด้อยโอกาส 
-งานสังคมสงเคราะห ์
1.7 งานกิจการสภา 
 -งานการประชุม 
งานสารบรรณ 
-งานกฎหมาย 
1.8 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานข้อมูลการศึกษา 
-งานหลักสูตรการศึกษา 
-งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
-งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
1.9 งานสาธารณสุข 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานสุขศึกษา 
-งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
2. กองคลัง  (04) 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
-การเงินและบ ัช ี
-งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานเก็บรักษาเงิน 
-ทะเบียนการคมุบั ชีและเบิกจ่ายเงิน 
-งบการเงินและงบทดลอง 
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

งานสิทธิและสวัสดิการ 
-งานทะเบียนประวตั ิ
-งานบรรจุและแต่งตั้ง  
-งานสรรหาและการเลือกสรร 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานวิจัย ประสานงาน 
-งานติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
-งานงบประมาณและเงินอุดหนุน 
1.4 งานนิติการ 
-งานข้อบั  ัติและระเบียบ 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
-งานนิติกรรมและสั  า 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอ านวยการ 
-งานป้องกันและฟื้นฟู 
-งานฝึกอบรมและซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
1.6 งานสวัสดิการสังคม  
-งานส่งเสริมอาชีพ 
-งานสวัสดิการสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ เด็ก สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส 
-งานสังคมสงเคราะห ์
1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานข้อมูลการศึกษา 
-งานหลักสูตรการศึกษา 
-งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
-งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
1.8 งานบริหารงานสาธารณสุข 
-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานสุขศึกษา 
-งานป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคตดิต่อ 
-งานจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. กองคลัง  (04) 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
-การเงินและบ ัชี 
-งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกา 
-งานเก็บรักษาเงิน 
-ทะเบียนการคมุบั ชีและเบิกจ่ายเงิน 
-งบการเงินและงบทดลอง 
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 



 


