
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

**************************** 
อาศัยอ านาจตามความความในมาตรา ๑๗(๙) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  
และประกาศกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่   12/๒๕58  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  ๒๕58  และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่  12/2558  ในการประชุมครั้งที่ 13/2558  เมื่อ
วันที่  30  ธันวาคม  2558   เกี่ยวกับการก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้ 

 

๑. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการงานธุรการ สารบรรณ 
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการบริหาร การด าเนินการตามานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งเป็นสายงานได้  9  สายงาน  ดังนี้   
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสารบรรณ ด้านอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงานเลือกตั้ง กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ 
ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ ด้านงบประมาณ 
  1.3 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานกฎหมายและนิติกรรม ด้านการ
ด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  ด้านร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์ ด้านระเบียบการคลัง ด้านข้อบัญญัติ อบต. 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอ านวยการ ด้านป้องกัน  
ด้านช่วยเหลือฟ้ืนฟู ด้านกู้ภัย 

1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสาน
และฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านอนามัยชุมชน ด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ด้านสุขศึกษา ด้านควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า ด้านป้องกันยาเสพย์ติด 
  1.7 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้
พิการ งานส่งเสริมสุขภาพ  และงานข้อมูลของเด็ก สตรี  คนชรา  และผู้พิการ 
  1.8 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานการฝึกอบรมอาชีพ  
งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ผู้น าชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน และงานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการ   
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  1.9 งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี ด้าน
ส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช ด้านป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช ด้านเพาะช าและปุ๋ยเคมี ด้านส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้านบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต 
 

๒. กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ - จ่าย เงินทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต . รวบรวมสถิติเงิน
ได้ ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง รายงานคงเหลือประจ า  
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ และเงินยืม
ค้างช าระการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งเป็นสายงานได้  4  สายงาน  ดังนี้    

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน ด้านจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ด้านเก็บรักษาเงิน 

๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบัญชี ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ด้านงบการเงิน
และทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าเช่า ด้านพัฒนารายได้ ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ 
แผนที่ภาษี ด้านพัสดุ ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

 

๓. กองช่ำง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
บ ารุงซ่อมและจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นสายงานได้  4  สายงาน  ดังนี้    

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านก่อสร้างและบูรณะถนน ด้านก่อสร้างบูรณะสภาพ
และโครงการพิเศษ ด้านระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ด้านบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสถาปัตยกรรม และด้านมัณฑ
ศิลป์ ด้านวิศวกรรม ด้านประเมินราคา ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด้านบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ ด้าน
ออกแบบ  

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านประสารสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจร ด้านระบายน้ า ด้านจัดตกแต่งสถานที่ 

๓.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส ารวจและแผนที่ และด้านวางผังพัฒนาเมือง  ด้าน
ควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  ๔. กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การ
วางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรักษารวมรวบข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่
การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งเป็นสายงานได้  3  สายงาน  ดังนี้    
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๔.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านบริหารวิชาการ ด้านนิเทศการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านลูกเสือและยุวะกาชาด ด้านห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน

กิจการศาสนา ด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจการเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาและนันทนาการ 
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านทดสอบ

ประเมินผลและและตรวจวัดผลโรงเรียน ด้านบริการและบ ารุงศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

(ลงชื่อ) 
      (นายสมบูรณ์  พิพัฒน์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


