อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูถ
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด อำนำจหน้ำที่
(ก) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) กำกับ ดูแล และสนับสนุน กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนท้องถิ่นอำเภอและสำนักงำนท้องถิ่นกิ่งอำเภอ
(ค) อำนวยกำร ประสำน ปฏิบัติงำน และสนับสนุนงำนอันเป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้ำน
กำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ง) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
1. งำนบริหำรทั่วไป
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปของสำนักงำน ประกอบด้วยงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำร
ประชุม กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดเวรดูแลสถำนที่ทำงำน งำนเลขำนุกำรหัวหน้ำสำนักงำนท้องถิ่น
จังหวัด ตลอดจนงำนอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนใด
2. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด กำรขออนุญำตลำในกรณี
ต่ำงๆ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอรับบำเหน็จบำนำญและกำรขออนุญำต
เดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรยกเว้นกำรดำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำน
ท้องถิ่นจังหวัด
2. กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น
มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในฐำนะเลขำนุกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เช่น กำรตรวจสอบกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกำร
แต่งตั้ง โยกย้ำย พนักงำนและลูกจ้ำงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กำรจัดทำทะเบียนประวัติสมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำง
องค์กรปกครองท้องถิ่น
3. กำรประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)และ
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ
ทั้งในและนอกเขตจังหวัด รวมทั้งกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (ก.จ.จ.)
4. กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในและคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)

5. ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) กำรแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติ
6. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นบุคลำกรทำง
กำรศึกษำท้องถิ่น สมำชิกสภำและผู้บริหำรท้องถิ่น
7. ให้คำปรึกษำแนะนำทำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนและลูกจ้ำงสถำนธนำนุบำล กำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (ยกเว้นกำรดำเนินกำรทำงวินัยของพนักงำนและลูกจ้ำงสถำนธนำ
นุบำล) กำรออกหนังสือรับรองบุคคลสมำชิกสภำท้องถิ่น กำรออกบัตรประจำตัวของสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นและกำรลำต่ำงๆ ของผู้บริหำรท้องถิ่น
2. กำรพิจำรณำ กำรตรวจสอบและกลั่นกรองร่ำงแผนพัฒนำระยะปำนกลำง (3 ปี)และแผนพัฒนำ
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร ข้อมูลและให้คำปรึกษำแนะนำใน
ด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำกำรประสำนแผนพัฒนำและกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กำรรวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศท้องถิ่น เช่นข้อมูลบุคคล (สมำชิกสภำ/
ผู้บริหำร) ข้อมูลด้ำนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
อินเตอร์เน็ตตำบลรวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหำดไทยและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
4. ดำเนินกำรประสำนและให้กำรสนับสนุนกำรถ่ำยโอนกิจกรรมบริกำรสำธำรณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. กำรประสำนงำนโครงกำรเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรดำเนินกำรด้ำนเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรพัฒนำรำยได้ท้องถิ่น เช่น ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย กำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและกำรจัดสรรภำษีและรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรจัดหำประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ประสำนกำรดำเนินกำรและจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
และอำเภอ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติ
รำชกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
7. ให้กำรสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกำรเร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินภำรกิจตำม
แผนงำน/โครงกำรหรือภำรกิจใดๆ ที่มีควำมสำคัญต่อผลสำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำทบทวนและหำข้อสรุป
เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังในกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

8. ให้ควำมช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษำของท้องถิ่นจังหวัดในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกร
ในสังกัดดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกันเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำลและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. กลุ่มงำนกฎหมำยระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
1. ให้คำปรึกษำแนะนำตอบข้อหำรือด้ำนระเบียบกฎหมำยท้องถิ่น กำรดำเนินกำรขออนุมัติยกเว้นกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบและกำรขอจำหน่ำยหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนำจของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดตลอดจนกำรพิจำรณำผู้ละทิ้งงำนจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตรวจสอบร่ำงข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำรตรวจสอบร่ำงข้อบัญญัติ ร่ำงเทศบัญญัติร่ำงข้อบังคับ
เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเช่น พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข เป็นต้น
3. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำร
เปลี่ยนแปลงเขตกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรเปลี่ยนชื่อ กำรเปลี่ยนดวงตรำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำรกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทำกิจกำรนอกเขต หรือทำ
กิจกรรมร่วมกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมสภำท้องถิ่นรวมทั้งข้อหำรือระเบียบกฎหมำย ข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่นหรือกำรยุบสภำท้องถิ่น
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิก หรือผู้บริหำรองค์กรปกครองท้องถิ่น
6. ประสำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีแพ่ง คดีอำญำ กรณีข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องหำว่ำกระทำผิดคดีอำญำหรือคดีแพ่ง
7. ประสำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพำทอันเนื่องมำจำกกำรกระทำ
หรือละเว้นกำรกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรกรม่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ประสำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีละเมิด กรณีข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดควำมเสียหำย หรือกระทำละเมิดต่อ
บุคคลภำยนอก หรือหน่วยงำนของรัฐ ตำมพระรำบบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่พ.ศ.
2539 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
9. ประสำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมผลทำงแพ่งและทำงอำญำของพนักงำน ลูกจ้ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดกำรทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทำงกำรเงิน และรำยงำนผลให้กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นทรำบ
10. ประสำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญำ
11. กำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540

12. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ ร้องเรียนข้ำรำชกำรสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร พนักงำนท้องถิ่นและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกำรดำเนินกำรทำง
วินัย กำรร้องเรียนกล่ำวโทษผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น กำรแต่งตั้ง หรือถอดถอน ผู้บริหำร
และสมำชิกสภำท้องถิ่น
13. กำรประสำนกับคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) และ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร หรือ พนักงำนส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำง
วินัยของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
5. กลุ่มงำนกำรเงินบัญชีและกำรตรวจสอบ
1. กำรดำเนินกำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
และอำเภอ และของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนตำมโครงกำรถ่ำยโอนบุคลำกร งำนกำรเงินที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำร เงิน ฌปค.หรือ เงินภำษี งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน
ทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และกำรขอ
ขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อกับกำรเงินของสถำนธนำนุบำลกำรรับรองลำยมือชื่อผู้
เบิกเงินจำกคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรรำยงำนทำงด้ำนกำรเงินตำมหนังสือสั่ง
กำร ระเบียบและกฎหมำยกำหนด
2. กำรจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กำรจัดสรร ควบคุมงบประมำณ กำรรำยงำนและงบเดือน กำรของบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
3. กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด และอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. ตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องตำมรำยงำนกำร
ตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชีกำร
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและกรมส่วนเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทรำบ
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมข้อเสนอแนะของสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลกำรดำเนินกำรรำยงำน
ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทรำบ พร้อมทั้งรำยงำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
6. ติดตำมผลกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง
รำยงำนให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นทรำบ
7. ติดตำมผลกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 และ
รำยงำนให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นทรำบ
8. ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำหนดแนวทำงและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนดและปฏิบัติงำน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

