มาตรา 7 (2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่

อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
อานาจหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
*************************************************
อานาจหน้าที่ สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำร
ทั่วไปขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลและรำชกำรที่ มิได้กำหนดให้ เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโดยเฉพำะ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กำรจัดทำทะเบียนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คณะกรรมกำรบริหำรฯ งำนพิมพ์ดีด งำนอินเตอร์เน็ตตำบล งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรประชุม งำนกำร
ข้อบัญญัติตำบล งำนนิติกำร งำนรัฐพิธี งำนประชำสัมพันธ์ งำนจัดทำแผนพัฒนำตำบล งำนกำรจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมำณประจำปี งำนขออนุมัติดำเนินกำรตำมข้อบัญญัติ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม งำนนิเทศกำรศึกษำ งำนทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงำน
บริกำรและบำรุงสถำนศึกษำ งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนส่งเสริมกิจกำรศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน งำนกีฬำและสันทนำกำร งำนสวัสดิกำรสังคม งำนพัฒนำชุมชน งำนจัดระเบียบ
ชุมชน งำนสังคมสังเครำะห์ งำนส่งเสริมอำชีพและข้อมูลแรงงำน งำนพัฒนำสตรีและเยำวชน งำนสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและสตรี งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 6 งำน คือ











1. งานบริหารทั่วไป มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนธุรกำร
สำรบรรณ
กำรจัดทำทะเบียนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะผู้บริหำร อบต.
งำนทะเบียนยำนพำหนะ
งำนพิมพ์ดีด
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
งำนกำรประชุม
งำนรัฐพิธี
งำนกิจกำรสภำ อบต.
งำนเลือกตั้ง













งำนตรวจสอบภำยใน
งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
งำนรักษำควำมปลอดภัยและควำมสะอำดสำนักงำน
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
2. งานนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนวิชำกำร
งำนนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
งำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำตำบล 3 ปี
งำนกำรข้อบัญญัติตำบลด้ำนงบประมำณ
งำนสำรสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และงำนอินเตอร์เน็ตตำบล
งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติทำงเทคนิคและวิชำกำรทุกประเภท
งำนประชำสัมพันธ์







3. งานกฎหมายและคดี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนกฎหมำยและนิติกรรม
งำนดำเนินกำรทำงคดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
งำนศำลปกครอง งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
งำนระเบียบงำนคลัง
งำนข้อบัญญัติตำบล






4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนอำนวยกำร
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
งำนช่วยเหลือฟื้นฟู
งำนกู้ภัย
5. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังนี้









งำนบริหำรงำนวิชำกำร
งำนนิเทศกำรศึกษำ
งำนทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
งำนจัดกำรศึกษำ
งำนทดสอบและประเมินตรวจวัดผล
งำนบริกำรและบำรุงสถำนศึกษำ
งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนส่งเสริมกิจกำรทำงศำสนำ
งำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

 งำนกิจกำรเด็กเยำวชน
 งำนกีฬำและสันทนำกำร









6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนสวัสดิกำรสังคม
งำนพัฒนำชุมชน
งำนจัดระเบียบชุมชน
งำนสังคมสงเครำะห์
งำนพิทักษ์เด็กและสตรี
งำนส่งเสริมอำชีพและข้อมูลแรงงำน
งำนพัฒนำสตรีและเยำวชน
งำนสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

********************************
อานาจหน้าที่กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำใหม่ มีอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ งำนสำรวจ ออกแบบ
เขียนแบบถนน อำคำร สะพำน แหล่งน้ำ ฯลฯ งำนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร งำนควบคุมอำคำร
งำนก่ อ สร้ ำ ง งำนผั ง เมื อ ง งำนซ่ อ มบ ำรุ ง ทำงอำคำร สะพำน แหล่ ง น้ ำ งำนควบคุ ม งำนก่ อ สร้ ำ ง
งำนซ่อม บำรุงกิจกำรประปำ จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ลำใหม่ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกแบบเป็น 3 งำน คือ





1. งานก่อสร้าง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนก่อสร้ำงถนนและบูรณถนน
งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ
งำนจัดระบบข้อมูลและแผนที่คมนำคม
งำนบำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังนี้





งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
งำนวิศวกรรม
งำนประมำณรำคำค่ำใช้จ่ำยโครงกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
งำนควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำร







งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์
งำนสำรวจและแผนที่
งำนวำงผังเมือง
งำนควบคุมทำงผังเมือง
งำนจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง






3. งานประสานสาธารณูปโภค มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนประสำนงำนสำธำรณูปโภคและงำนกิจกำรประปำ
งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร
งำนระบำยน้ำ
งำนจัดตกแต่งสถำนที่

********************************
อานาจหน้าที่กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
กองคลั ง องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลล ำใหม่ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรเงิ น
กำรเบิกจ่ำย กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรตรวจเงิน กำรหักภำษีเงินได้ กำรนำส่งภำษี กำรตัดโอน
เงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่ำง ๆ กำรรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน งำนขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและ
ขอขยำยเวลำเบิกจ่ำย งำนจัดทำงบและแสดงฐำนะกำรเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงกำร เงิน สะสม
งำนจัดทำบัญชีทุกประเภท งำนทะเบียนคุมเงินรำยได้รำยจ่ำย งำนจัดเก็บรำยได้และพัฒนำรำยได้ กำรจัดหำ
ผลประโยชน์ งำนสิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สิน งำนจัด ทำ/ตรวจสอบบัญชีและกำรรับเงินในกิจกำรประปำ และ
งำนจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย โดยแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในออกเป็น 4 งำน คือ
1. งานการเงิน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 กำรเงิน กำรเบิกจ่ำย กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรตรวจเงิน
 กำรจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
 กำรหักภำษีเงินได้และนำส่งภำษี
 กำรตัดโอนเงินเดือน
 งำนขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยำยเวลำเบิกจ่ำย
 รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน






2. งานบัญชี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนจัดทำบัญชีทุกประเภท
งำนทะเบียนคุมเงินรำยได้ – รำยจ่ำย
รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่ำง ๆ
งำนจัดทำงบและแสดงฐำนะกำรเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงกำรเงินสะสม









3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนจัดเก็บรำยได้และพัฒนำรำยได้
งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกสิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สิน
งำนจัด/ตรวจสอบบัญชี
กำรรับเงินในกิจกำรประปำ
งำนจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งำนควบคุมกิจกำรกำรค้ำและค่ำปรับ
งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้






4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี
งำนพัสดุ
งำนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหนะ

********************************
อานาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่
มีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรควบคุมโรค กำรสุขำภิบำลอื่น ๆ ตำมแผนกำร
สำธำรณสุข และข้อบังคับตำบล กำรวำงแผนกำรสำธำรณสุข กำรประมวล ผลและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติที่
เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุข งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรให้บริกำรสำธำรณสุขและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 6 งำน คือ
1. งานบริหารสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 งำนบริหำรงำนสำธำรณสุข
 งำนแผนสำธำรณสุข
 งำนข้อมูลข่ำวสำร






2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนสุขำภิบำลทั่วไป
งำนสุขำภิบำลโรงงำน
งำนสุขำภิบำลอำหำรและสถำนประกอบกำร
งำนอำชีวอนำมัย







3. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนอนำมัยชุมชน
งำนสำธำรณสุขมูลฐำน
งำนสุขศึกษำ
งำนควบคุมมำตรฐำนอำหำรน้ำ
งำนป้องกันยำเสพติด








4. งานรักษาความสะอาด มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนควบคุมสิ่งปฏิกูลล
งำนรักษำควำมสะอำดขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล
งำนกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
5 งานควบคุมโรค มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งำนเฝ้ำระวังโรคระบำด
งำนระบำดวิทยำ
งำนป้องกันและระงับโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค
6. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังนี้





งำนส่งเสริมและเผยแพร่
งำนควบคุมมลพิษ
งำนศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งำนติดตำมตรวจสอบ

********************************

