














































































































 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

(ครั้งที ่ 2) 
********************** 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และแก้ไขปรับปรุงกอง สำนัก หรือส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดมหาสารคาม  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งที่  2  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม               
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

            (ลงชื่อ)   
                    (นายวิชัย  จำปาทิ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล

............................. 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน 
ในสภาพปัจจุบัน 

เพ่ือให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนด
กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างกอง สำนัก หรือส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ดังนี้ 
      ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ประกอบด้วย 

(๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองช่าง (05) 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๖) กองสวัสดิการสังคม (11) 
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
(๘) กองส่งเสริมการเกษตร (14) 

 
 
 
 

/ข้อ 1 สำนัก... 
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  ข้อ ๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลรักษาบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงาน
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
                     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 

(1) งานการเจ้าหน้าที่ 
(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานนิติการ 
(5) งานบริหารงานทั่วไป 
 

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การนำส่งเงิน 
การจัดเก็บรักษษเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำ
บัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  
และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการ
คลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี  
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ 
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองคลัง  มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี  
(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(3) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 

/ข้อ 3 กองช่าง... 
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  ข้อ ๓ กองช่าง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณการราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่ อมบำรุง 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง งานการคควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผน  
การปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับ                
การช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   กองช่าง  มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 
    (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง  

(2) งานสาธารณูปโภค 
 

  ข้อ ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา 
งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล  
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด 
งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสาร
เสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ 
และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง  ๆ งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 

 
 

/ข้อ 5 กองการศึกษา... 
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   ข้อ ๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ               

งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา                   
งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ     
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา 
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 
 (1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ข้อ 6 กองสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยเพร่
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 
งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   กองสวัสดิการและสังคม  มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 

(1) งานพัฒนาชุมชน 
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

  ข้อ 7 หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    

 
 
 



 

/ข้อ 8 กองส่งเสริม... 
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ข้อ 8 กองส่งเสริมการเกษตร  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ
เกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริม
การเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิต
การปลูกพืช การปราบศัตรูพืช  การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การจัดและ
รักษารมาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร งานส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณื
การเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์ งานตรวจสอบ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการบำบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์
และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบำรังพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ 
เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ำเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์                 
งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ                 
การกำกับบตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน  งานส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ  ป่าไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยรีคระบาด
สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
เกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แ ก่
เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการส่งเสริมการเกษตร มีการกำหนดงานภายใน ดังนี้ 
(1) งานส่งเสริมการเกษตร 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

                  
                (นายวิชัย  จำปาทิ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง  กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

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

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงกอง สำนัก หรือส่วนราชการอ่ืน  เพ่ือให้ เป็นไปตาม           
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 
2564  

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศ
กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 226 วรรคสอง (2) และ (3) ซึ่งถือว่าเป็น 
ส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
 (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 (2) กองคลัง 
 (3) กองช่าง 
 (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        (6) กองสวัสดิการสังคม 
 (7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (8) กองส่งเสริมการเกษตร 
 ให้ส่วนราชการตาม (1) - (6) และ (8) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก และ (7) เป็นส่วนราชการ
ที่มีฐานะต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2564 

               
                (นายวิชัย  จำปาทิ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 


