
   
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งพนักงาน   ส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จึงประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เป็น
ระยะเวลาสามปี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
 

 
              (นายเสนอ  ไชยสงคราม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
เรื่อง   ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑5  มาตรา  17 (9) มาตรา 25 วรรคท้าย และ
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  25  มกราคม  2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร  
ครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2563  เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  แล้ว  จึงประกาศ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  9  งาน  ดังนี้  

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
1.8 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

2. กองคลัง 
             ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ
ตรวจเงินการหักภาษีเงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย  การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน 
หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานรายได้และรายจ่าย
ต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงานแผนที่ภาษี  งานอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย  3  งาน  ดังนี้ 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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3. กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูล  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย  
งานแผนที่      งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง  งานด้านไฟฟ้า  งานประสาน
สาธารณูปโภค  งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน  ดังนี้ 
  3.1  งานก่อสร้างและงานออกแบบ  
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

3.4  งานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕63   

 

                   

 

      
(นายเสนอ  ไชยสงคราม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


