ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
-------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตำบลจั งหวัดนครราชสี มา (ก.อบต.จ.นม.) เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ คคลขององค์การบริห ารส่ วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุล าคม 2545 องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึงกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดังนี้
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริห ารส่ วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้ เป็น หน้าที่ของกอง หรือส่ วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1.1 งานบริหารงานบุคคล
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานเทศกิจ
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรคติดต่อ
2. กองคลัง
ทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน
งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษา
แนะนำ การทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
การคลัง เก็บรักษาทรัพย์สิ นที่มีค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
/2.1 งานการเงิน...

-22.1
2.2
2.3
2.4

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งาน
ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
4. กองการศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มี ห น้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ยวกั บ การจั ด
การศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การ
สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา
ส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
4.1 งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
5. กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งาน
วิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค งานด้าน
ธุรการ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
5.1 งานส่งเสริมการเกษตร
5.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์
6. กองสวัสดิ การสังคม มีห น้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการส่ ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การพัฒ นาและส่ งเสริม การประกอบอาชีพ ของประชาชนในท้ องถิ่ น การฝึ กอบรม การส่ งเสริม อาชีพ ให้
ประชาชนมีงานทำและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
6.1 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
6.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
/7.หน่วยตรวจสอบ...

-37. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็ บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ด.ต.
(เริงศักดิ์ เข็มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

