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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  การกําหนดสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ.  ๒๕๖3 
………………………….. 

อาศัยความตามมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล    
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ลงวันท่ี  
๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนง   ขององคการ
บริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2562  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  การกําหนด
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2563  
และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  ๒3  
กันยายน  ๒๕๖3  จึงประกาศกําหนดสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล   
ภูหลวง  ตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ดังนี ้

 ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง การกําหนดสวนราชการ
และอํานาจหนาท่ีของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖3 
 ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  เปนตนไป 

ขอ  ๓  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ  โดยมี        
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง)  เปนผูบริหารสูงสุดของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินฝายประจํา 

ขอ  ๔  ใหแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ออกเปน  ๕  สํานัก/กอง  และกําหนด
ระดับตําแหนงหัวหนาสวนราชการ  ดังนี้ 

๔.๑  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (๐๑)  โดยมี  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหาร  
สวนตําบล  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน)  เปนหัวหนาสวนราชการ  มีงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 

(๑)  งานบริหารงานท่ัวไป   
(๒)  งานกิจการสภา 
(๓)  งานการเจาหนาท่ี  
(๔)  งานนโยบายและแผน   
(๕)  งานกฎหมายและคดี 
(๖)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗)  งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห 

๔.๒  กองคลัง  (๐๔)  โดยมี  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน)   เปน
หัวหนาสวนราชการ  มีงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 

(๑)  งานการเงิน 
(๒)  งานบัญชี 
(๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
(๔)  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

/๔.๓  กองชาง..... 
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๔.๓  กองชาง  (๐๕)  โดยมี  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน)  เปนหัวหนา

สวนราชการ  มีงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 
(๑)  งานออกแบบ  ควบคุมและกอสราง 
(๒)  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 

๔.๔  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (๐๘)  โดยมี  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน)  เปนหัวหนาสวนราชการ  มีงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 

(๑)  งานบริหารการศึกษา 
(๒)  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

๔.๕  กองสงเสริมการเกษตร  (๑๔)  โดยมี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  (นักบริหาร-
งานการเกษตร  ระดับตน)  เปนหัวหนาสวนราชการ  มีงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 

(๑)  งานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ 
(2)  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

ขอ  ๕  กําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ดังนี้ 
๕.๑  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไปของ

องคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาท่ี
ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑)  ปฏบิัติงานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบล 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําขอบังคับตําบลและขอบญัญัติงบประมาณ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและติดตามประเมินผล 
(๔) ดําเนินงานเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  และเผยแพรขาวสารการปฏิบัติงาน 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและงานสัญญา งานเก่ียวกับความ

รับผิดชอบทางแพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืน  รวมท้ังการใหคําปรึกษา  วินิจฉัย  และตีความขอ
กฎหมาย 

(๗) การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข  อันเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 

(๘) ชวยปฏิบัติงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๙) ดําเนินงานเก่ียวกับงานการเจาหนาท่ี  ดานการจัดระบบงาน  การบริหารทรัพยากร

บุคคลและสวัสดิการ  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  บําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ระบบขอมูลบุคลากรแหงชาติ  ระบบทะเบียนบุคลากร  อปท.  พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล  และการพัฒนาบุคลากร 

(๑๐)   ดําเนินการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล 
(๑๑)   ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานสังคมสงเคราะห 
(๑๒)   ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน  สนับสนุนกลุมใหเขมแข็ง   

การจัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ  การติดตามประเมินผล  รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของชุมชน  การพัฒนา
ชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑๓)   ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง/การดําเนินงาน/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เด็ก  
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ  สตรี  แมบาน  อสม.  และการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

(๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

/๕.๒  กองคลัง.... 
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๕.๒  กองคลัง  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
(๑)  ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเบิกจายเงิน  การรับ - จายเงิน  การกูและ   การยืม

เงินสะสม  การตัดเงินป  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  การเงิน   การบัญชี  
การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  และยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒)  วางระบบการตรวจสอบระบบการเงิน  การบัญชีและการพัสดุ 
(๓)  ตรวจสอบ  วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  การบัญชีและ

การพัสดุ 
(๔)  พัฒนาระบบงานงบประมาณ  ระบบการเงินและบัญชี 
(5)  การจัดเก็บรายได  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  คาธรรมเนียม  การจดทะเบียนพาณิชย  

และเงินกองทุนตาง ๆ 
(6)  การจัดทําและปรับปรุงขอมูลระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(7)  ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๕.๓  กองชาง  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑)  ดําเนินงานเก่ียวกับงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบแปลนถนน  อาคาร  สะพาน    

แหลงน้ํา  หรืองานกอสรางอ่ืน ๆ 
(๒)  ดําเนินงานเก่ียวกับงานการประมาณการคาใชจายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  

งานกอสราง  ซอมบํารุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหลงน้ํา  ระบบปาปา  งานควบคุมงานกอสรางอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการผังเมืองขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔)  ดําเนินงานเก่ียวกับงานสาธารณูปโภค 
(5)  ดําเนินการจัดทําและกํากับดูแลระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(6)  ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

๕.๔  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
(๒)  การจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดูแลควบคุม

การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล  และกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓)  การสงเสริมใหความรู  รวมท้ังฝกอบรมและใหการศึกษาในทุก ๆ ดานแกประชาชน 
(๔)  การสงเสริมศาสนา  รวมท้ังการดูแลศาสนาใหคงอยูและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
(๕)  การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และจรรโลงไว ซ่ึงศิลปะ  

วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
(๖)  การสงเสริมและสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ  
(๗)  ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
 
 

 
/5.5 กองสงเสริม... 
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๕.๕  กองสงเสริมการเกษตร  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
 (๑)  ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร  การฝกอบรมการเกษตร  กลุมอาชีพ  

แนะนําสงเสริมการผลิต  การตลาด  การจําหนาย  การแปรรูป  การบรรจุหีบหอ  รวมท้ังการจัดวางระบบการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  การแบงโซนนิ่ง  การปลูกพืช  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  การชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัยธรรมชาติ  รวมท้ังการสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการผลิต  และสงเสริม  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

(๒)  ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการปศุสัตว  ควบคุมโรคระบาด  ฝกอบรมใหความรู  
สงเสริมแนะนําเพ่ือลดตนทุนการเลี้ยงสัตวและเพ่ิมผลผลิต 

(๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน  สนับสนุนกลุมใหเขมแข็ง  การ
จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ  การติดตามประเมินผล  รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของชุมชน  การพัฒนาชุมชน
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

(๔)  ดําเนินการเก่ียวกับงานดานอนามัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน  รวมท้ังการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 

(๕)  ดําเนินการเก่ียวกับ  การสงเสริมสุขภาพ  การออกกําลังกาย  และดานสาธารณสุข 
(๖)  ดําเนินงานเก่ียวกับงานรักษาความสะอาดและขยะมูลฝอยในชุมชน 
(๗)  ดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรค  งานบรกิารสาธารณสุข  (สปสช.)  และการ

ฝกอบรมดานสาธารณสุข 
(๘)  ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓0  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

   
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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