
 
 
 
 
 

                       
 
 

                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

     ****************************** 

 ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)  ได้ประกาศ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดองค์การ
บริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 
คือ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล         
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๖๓ นั้น  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ                 
(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 25๖๓ ก าหนดให้องค์การ   
บริหารส่วนต าบลหัวทะเล (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้าง   
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเง่ือนไขของประเภทองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามัญแล้ว 

 

         ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓     
 

     
          (นายวีรภาส    ตันติปัญจพร) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

 

 

 

 

 



การปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ลงวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓     

โครงสร้างเดิม อบต.หัวทะเล 
ขนาดกลาง 

โครงสร้างเดิม อบต.หัวทะเล 
ประเภทสามัญ 

ต าแหน่งโครงสร้าง 
ใหม่ อบต.หัวทะเล 

ประเภทสามัญ 
ประเภท ระดับ จ านวน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น กลาง ๑ 
๑. ส านักงานปลัด  
    1.1 งานบริหารทั่วไป 
    1.2 งานบริหารงานบุคคล 
    1.3 งานนโยบายและแผน 
    1.4 งานกฎหมายและคดี 
    1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 

๑. ส านักงานปลัด  
    1.1 งานบริหารทั่วไป 
    1.2 งานบริหารงานบุคคล 
    1.3 งานนโยบายและแผน 
    1.4 งานกฎหมายและคดี 
    1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 

หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 

๒. กองคลัง 
    ๒.1 งานการเงิน 
    2.2 งานบัญชี 
    2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๒. กองคลัง 
    ๒.1 งานการเงิน 
    2.2 งานบัญชี 
    2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 

3. กองช่าง 
    3.1 งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
    3.1 งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 



โครงสร้างเดิม อบต.หัวทะเล 
ขนาดกลาง 

โครงสร้างเดิม อบต.หัวทะเล 
ประเภทสามัญ 

ต าแหน่งโครงสร้าง 
ใหม่ อบต.หัวทะเล 

ประเภทสามัญ 
ประเภท ระดับ จ านวน 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    4.3 งานรักษาความสะอาด 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    4.3 งานรักษาความสะอาด 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ      
          วัฒนธรรม 
    ๕.๓ งานศูนย์เด็กเล็ก 

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ      
          วัฒนธรรม 
    ๕.๓ งานศูนย์เด็กเล็ก 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 

6. กองสวัสดิการสังคม 
    6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
    6.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

6. กองสวัสดิการสังคม 
    6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
    6.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น ๑ 

 
 
 
 

             (ลงชื่อ)......................................................... 
(นายวีรภาส    ตันติปัญจพร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 



โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ประเภทสามัญ 
 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 
 
 

 
 
 

 
๑. ส านักงานปลัด ๒. กองคลัง 

 
3. กองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6. กองสวัสดิการสังคม 

 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  
ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  
ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา  
ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

๒.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสาน
สาธารณูปโภค 

4.1 งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
4.3 งานรักษาความสะอาด 

5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕.๓ งานศูนย์เด็กเล็ก 

6.1 งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
6.2 งานสังคมสงเคราะห์
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 


