
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6

ปรับปรุงครั้งที่ 1
*********************************

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล และแก้ไขกอง สํานัก หรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการ
บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 4
มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)
(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)

นายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง กําหนดกอง สํานัก ส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงกอง สํานัก หรือส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึง
ประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการ ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ตามข้อ 226 วรรคสอง (2) และ (3) ซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่วนราชการท่ีมีความจําเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 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) เป็น

ส่วนราชการท่ีมีฐานะต่ํากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ข้ึนตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)
(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)

นายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล

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

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เหมาะสมกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณของงานใน
สภาพปัจจุบัน

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เร่ือง
กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี
2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการกําหนดโครงสร้างกอง สํานัก หรือ ส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว ดังนี้

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว ประกอบด้วย
(1) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (01)
(2) กองคลัง (04)
(3) กองช่าง (05)
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
(5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
(6) กองสวัสดิการสังคม (11)
(7) หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
(8) กองส่งเสริมการเกษตร (14)

ข้อ 1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกต้ัง งานคุ้มครองดูแลรักษาบํารุง
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สํานัก หรือส่วน
ราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล



-2-
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานการเจ้าหน้าท่ี
(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) งานนิติการ
(5) งานบริหารงานท่ัวไป

ข้อ 2 กองคลัง มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การนําส่งเงิน การ
จัดเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบภายในสําคัญ ฏีกาทุกประเภท งานจัดทําบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งาน
จัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณและเงินงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงิน
ต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุก
ประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานการเงินและบัญชี
(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน
(3) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ข้อ 3 กองช่าง มีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งนํ้า งานติดต้ังซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง
งานจัดทําประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําประวัติการใช้เคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช่าง สุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเคร่ืองจักรกล
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ํามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง
(2) งานสาธารณูปโภค

ข้อ 4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทําแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งาน
วิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
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ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธ
ศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความ
สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและ
บําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กําหนดมาตรการและแผน
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางนํ้า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ
ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานบริหารงานสาธารณสุข

ข้อ 5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งาน
ศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬา
และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริม
สวัสดิการสังคมภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่ได้จัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ข้อ 6 กองสวัสดิการสังคม มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์และเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทําร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งาน
บริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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กองสวัสดิการและสังคม มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้

(1) งานพัฒนาชุมชน
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ข้อ 7 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งาน
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คําแนะนําแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย

ข้อ 8 กองส่งเสริมการเกษตร มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานวิชาการ
เกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริม
การเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิต
การปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธ์ุพืช การจัดและ
รักษามาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ําและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
งานเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์
และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและกําจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบํารุงพันธุ์ ขยายพันธุ์
สัตว์ เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหานํ้าเช้ือเพื่อใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ งาน
ตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
กํากับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจําหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ําธรรมชาติ ป่าไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชา
การเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้
แก่เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย

กองการส่งเสริมการเกษตร มีการกําหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้
(1) งานส่งเสริมการเกษตร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)
(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)

นายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวแก้ว


