
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ

กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
------------------------------ 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2563  
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าว 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จึงประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้  

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประกาศใช้เป็นต้นไป 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีส่วนราชการดังนี้ 
3.1 ส านักปลัด  
3.2 กองคลัง 

3.3 กองช่าง 

3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.6 กองสวัสดิการสังคม 

3.7 กองส่งเสริมการเกษตร 

3.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  4. ให้ส่วนราชการ ข้อ 3.1 - 3.7 มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่วนราชการ ข้อ 3.8 มีฐานะต่ ากว่ากอง 
ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประกาศ   ณ   วันที่   8   มนีาคม   พ.ศ.  2564 
 
 

 
    (นายนาวิน   มูลมงคล) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

 

 



โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)  (1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (113) 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน (1) 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)) 
- งานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)  (1) 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (19) 
2. ฝ่ายนโยบายและแผน (7) 

      
 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป กลาง) 

(1) 
 

1. ส านักปลัด อบต. (27) 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง กลาง) 

(1) 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง (8) 
2. ฝ่ายพัฒนารายได ้(7) 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 

กลาง)  (1) 

1. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (6) 
2. ฝ่ายควบคุมอาคาร (3) 
      

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (8) 
2. ฝ่ายควบคุมและจัดการ 
    คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม (10) 

4. กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม (19) 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ต้น)  (1) 

5. กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (26) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา 

ต้น) (1) 
 

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา (23) 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม (2) 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
และสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ต้น) (1) 

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (3) 
2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 
    อาชพี (2)     

6. กองสวัสดิการสังคม (6) 7. กองส่งเสริมการเกษตร (6) 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร ต้น) 
(1) 

1. ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร  (5) 

2. กองคลัง (16) 
      
 
 

3. กองช่าง (10) 
 
 



 
โครงสร้างส านักปลัด อบต. 

 

ส านักปลัด อบต. (27) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ) (1) 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (19) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้)  

 
ฝ่ายนโยบายและแผน (7) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป  (7) 
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (2) 
- นักการภารโรง (1) 
- ยาม (1) 
- คนงาน  (1) 

2. งานการเจ้าหน้าท่ี  (2) 
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

3. งานกิจการสภา  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (8) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ปง./ชง.) (3) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับเคลื่อนจักรขนาดเบา  

(รถบรรทุกน้ า) (1) 
- คนงาน  (1) 
 

1. งานนโยบายและแผน  (2) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

2. งานนิติการ  (2) 
- นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

3. งานงบประมาณ  (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 

4. งานประชาสัมพันธ์  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ (1) 



 
โครงสร้างของกองคลัง 

 

กองคลัง (16) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) (1) 

 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง (8)     ฝ่ายพัฒนารายได้ (7) 

           
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานพัฒนารายได้  (4) 
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (2) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(2) 

2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (1) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(1) 

3. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  (2) 
-  คนงาน (๒) 

 
 

1. งานบริหารงานคลัง  (3) 
- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

2. งานการเงินและบัญชี  (2) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน  (2) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (2) 

4. งานบริหารงานทั่วไป  (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 

 



 
โครงสร้างของกองช่าง 

 

กองช่าง (10) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1) 

 

 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (6) 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  

(นักบริหารงานช่าง ต้น) (1) 
    ฝ่ายควบคุมอาคาร (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานควบคุมการก่อสร้าง  (3) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1) 

2. งานสาธารณูปโภค (2) 
- นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)  (1) 
- พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา  
  (รถกระเช้า) (1) 

 
 

1. งานควบคุมอาคาร  (2) 
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1) 

2. งานผังเมือง  (1) 
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) 



 
โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (19) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) 

 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (8)     ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (10) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. งานบริหารงานสาธารณสุข  (2) 
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 
- คนงาน (1) 

2. งานส่งเสริมสาธารณสขุ (2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

3. งานป้องกันและควบคุมโรค [6]  (4) 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (1) 
- คนงาน (3) 

 
 
 
 

 

1. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม [2] (1) 
-  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1) 

2. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม [2] (1) 
-  คนงาน (1) 

3. งานรักษาความสะอาด [8] (8) 
-  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) (2) 
-  คนงานประจ ารถขยะ (ผู้มีทักษะ) (5) 
-  คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (1) 

 
 
 

 



 
โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (26) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา (23)     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 

1. งานบริหารการศกึษา  (2) 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

2. งานกิจการโรงเรียน  (21) 
- เจ้าพนักงานการคลัง (ปง./ชง.) (1) 
- ครู (5) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (5) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (8) 
- คนงาน (1) 

 
 

 

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (2) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 
 



 
โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม 

 

กองสวัสดิการสังคม (6) 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ต้น) (1) 

 

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (3)     ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (2) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. งานสังคมสงเคราะห ์ (2) 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

2. งานบริหารงานทั่วไป  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 
 

 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  (2) 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 

 
 



 
โครงสร้างของกองส่งเสริมการเกษตร 

 

กองส่งเสริมการเกษตร (6) 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ต้น) (1) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (5) 

1. งานส่งเสริมการเกษตร [3]  (3) 
- นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 
- คนงาน (1) 

2. งานส่งเสริมปศุสัตว์  [2] (1) 
- คนงาน (1) 

3. งานบริหารงานทั่วไป [1]  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 
 



 
โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน (1) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 


