
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

---------------- 
  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปและประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูเขาทอง ให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ที่ก าหนดขึ้น
ใหม ่
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่3/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง เรื่อง  ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดขนาดเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลาง 

  ข้อ ๔ ส่วนราชการภายใน แบ่งเป็น ๕ ส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การ 

จัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
การด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        ๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - สารบรรณ 
     - บริหารงานบุคคล 
     - เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
     - ตรวจสอบภายใน 
        ๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

/นโยบาย..... 
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     - นโยบายและแผนพัฒนา 
     - วิชาการ 
     - ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
     - งบประมาณ 
        ๑.๓ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - กฎหมายและคดี 
     - ร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
     - ข้อบัญญัติ  และระเบียบ 
        ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - อ านวยการ 
     - ป้องกัน 
     - ช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
        ๑.๕ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ระเบียบข้อบังคับประชุม 
     - การประชุม 
     - อ านวยการและประสานงาน 
    - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
         ๑.๖ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
         ๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         ๑.๘ งานรักษาความสะอาด 
        ๑.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
         ๑.๑0 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

   (๒) กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ า  
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การ
ประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        ๒.๑ งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - การเงิน 
     - รับเงิน  
      - เบิกจ่ายเงิน 
     - จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     - เก็บรักษาเงิน 
         ๒.๒ งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - การบัญชี 

/ทะเบียน..... 
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     - ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
     - งบการเงินและงบทดลอง 
     - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
        ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     - พัฒนารายได้ 
     - ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     - ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
        ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     - พัสดุ 
     - ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

   (๓) กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. 
การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุง ซ่อม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า โครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ 
อบต.และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
        ๓.๑ งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ก่อสร้างและบูรณะถนน 
     - ระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
     - ข้อมูลการก่อสร้าง 
        ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ประเมินราคา 
     - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
     - ออกแบบและบริการข้อมูล 
         ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ประสานกิจการประปา 
     - ไฟฟ้าสาธารณะ 
     - ระบายน้ า 
        ๓.๔ งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     - ส ารวจและแผนที่ 
     - วางผังพัฒนาเมือง 
     - ควบคุมทางผังเมือง 
     - จัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

 
/(4) กองการศึกษา..... 

 



 
-4- 

 

   (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไว้ซึ่ง
ศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
        ๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
      -   แผนและวิชาการ 
      -   การศึกษาปฐมวัย 
      -   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      -   ประเพณี  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
      -   การกีฬาและนันทนาการ 
      -   การศึกษานอกระบบ 
       -   บริหารทั่วไป 
        4.3  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

   (๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน
สังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  และงานกิจการสตรีและคนชรา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
        5.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน   
      - ด้านสวัสดิการสังคม 

 - ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
 - ด้านพัฒนาชุมชน 
 - ด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

      - ด้านสวนสาธารณะ 
         5.๒ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
      - ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
      - คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
      - ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
         5.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ 
      - ด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
      - ด้านการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
      - ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 

/ข้อ 5 ต าแหน่งพนักงาน..... 
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  ข้อ ๕ ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย 
   (๑) ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
   (๒) ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น 
   (๓) ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายใน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็น
ต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

   (๔) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย เป็นต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

  ข้อ ๖ ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  ได้แก่  ต าแหน่งประเภททั่วไป ก าหนดเป็นระดับปฏิบัติงานและ
ระดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ก าหนดเป็นระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 

  ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ อาจก าหนดได้เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ ๗ โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภูเขาทอง ตามแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ ๘ ประกาศก าหนดขนาด โครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง ที่ได้ประกาศไปแล้วและบังคับใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีผลบังคับต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

     (ลงชื่อ)       หงษ ์ยศบุญ  
       (นายหงษ์  ยศบุญ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 
 
 


