ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
--------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจั งหวัดปัตตานี เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกาหนดอัตรา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจ ขององค์การบริ หารส่ว นตาบลแต่ล ะแห่ ง และกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตาแหน่งงาน ให้
รับผิดชอบเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประกอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2558 – 2560 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส่วนราชการในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงอาศัยอานาจตาม
ความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี ในการประชุมครั้ง 9/2560 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ดังนี้
1. สานักงานปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และราชการที่มิได้กาหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดใดองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล งานด้านธุ รการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทาร่างข้อบัญญัติตาบล การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงาน
บุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ด าเนิน การเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีโครงสร้าง
งานในสานักงานปลัด ดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานนิติการ
1.4 งานบริหารงานบุคคล
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-22. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียน รับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล
การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุ ม เก็ บ รั กษา การเบิ กจ่ ายวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ามั นเชื้อ เพลิ ง และงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตารา
เรียน การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และงานธุรการ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมให้มีการ
จัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ งานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสารวจข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการสังคม งานสารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กและ
เยาวชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม งานให้คาปรึกษา
แนะนา ในด้านการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-35.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560

(นายสุไลมาน กูแม)
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564– 2566
--------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจั งหวัดปัตตานี เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบ
กาหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสังกัด ในห้วงระยะเวลา
3 ปี ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละแมะนา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะโละแมะนา มีแผนพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อ เนื่ อง จึ ง อาศั ย อ านาจตามความนั ย มาตรา 15 และ 25 วรรคท้ าย แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ ... สิงหาคม 2563 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เรื่อง แผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2563

(นาย................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

