
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

.................................................... 
 

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ข้อ 11 ในระยะแรกให้องค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดจัดท าประกาศก าหนดประเภทและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับเดิม ให้ก าหนดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ก าหนดประเภท
และระดับต าแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เรื่อง การก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ก าหนดให้เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟขนาดใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลประเภทสามัญ  

ประกาศ   ณ   วันที่   9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
 
 

 
(นายนาวิน  มูลมงคล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2563 

 
 

โครงสร้างเดิม อบต.หินเหล็กไฟ 
ขนาดใหญ ่

โครงสร้างใหม่ อบต.หินเหล็กไฟ 
ประเภทสามัญ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
     1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          1) งานบริหารทั่วไป 
          2) งานบริหารงานบุคคล 
          3) งานกิจการสภา 
          4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.2 ฝ่ายนโยบายและแผน 
          1) งานนโยบายและแผน 
          2) งานกฎหมายและคดี 
          3) งานงบประมาณ 
          4) งานประชาสัมพันธ์ 
 

2. ส านักงานปลัด อบต. 
     1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          1) งานบริหารทั่วไป 
          2) งานบริหารงานบุคคล 
          3) งานกิจการสภา 
          4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.2 ฝ่ายนโยบายและแผน 
          1) งานนโยบายและแผน 
          2) งานกฎหมายและคดี 
          3) งานงบประมาณ 
          4) งานประชาสัมพันธ์ 

2. กองคลัง 
     2.1 ฝ่ายการเงิน 
          1) งานการเงิน 
          2) งานบัญชี 
     2.2 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          1) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
          2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          3) งานทะเบียนพาณิชย์ 
 

2. กองคลัง 
     2.1 ฝ่ายการเงิน 
          1) งานการเงิน 
          2) งานบัญชี 

3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4) งานธุรการและทะเบียนพาณิชย์ 

     2.2 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          1) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          2) งานติดตามและเร่งรัด 
          3) งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
     3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
          1) งานก่อสร้าง 
          2) งานประสานสาธารณูปโภค 
     3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
          1) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          2) งานผังเมือง 
 

3. กองช่าง 
     3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
          1) งานก่อสร้าง 
          2) งานประสานสาธารณูปโภค 
     3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
          1) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          2) งานผังเมือง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     4.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
          1) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
          2) งานควบคุมโรค 
          3) งานบริการสาธารณสุข 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     4.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
          1) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
          2) งานควบคุมโรค 
          3) งานบริการสาธารณสุข 



 
โครงสร้างเดิม อบต.หินเหล็กไฟ 

ขนาดใหญ่ 
โครงสร้างใหม่ อบต.หินเหล็กไฟ 

ประเภทสามัญ 
     4.2 ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          2) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          3) งานรักษาความสะอาด 
 

     4.2 ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          1) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          2) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          3) งานรักษาความสะอาด 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
          1) งานบริหารการศึกษา 
          2) งานกิจการโรงเรียน 
     5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
          1) งานบริหารการศึกษา 
          2) งานกิจการโรงเรียน 
     5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. กองสวัสดิการสังคม 
     6.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
          1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
          2) งานสังคมสงเคราะห์ 
     6.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
          1) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

6. กองสวัสดิการสังคม 
     6.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
          1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
          2) งานสังคมสงเคราะห์ 
     6.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
          1) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

7. กองส่งเสริมการเกษตร 
     7.1 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
          1) งานส่งเสริมการเกษตร 
          2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
          3) งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7. กองส่งเสริมการเกษตร 
     7.1 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
          1) งานส่งเสริมการเกษตร 
          2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
          3) งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
     - งานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายการปฏิบัติงานทุก
ส่วนราชการภายใน อบต. 
     - งานประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 
 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
     - งานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายการปฏิบัติงานทุก
ส่วนราชการภายใน อบต. 
     - งานประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 

 
 
 
 

(นายนาวิน  มูลมงคล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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