
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   

------------------------------ 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้ประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ไว้ ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
กองคลัง และกองช่าง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมีการถ่าย
โอนภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๔๕ เกี่ยวกับการก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่    
๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงขอก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จากเดิมที่ได้ก าหนด ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ 
  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. กองคลัง 
  ๓. กองช่าง 
    จึงขอก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ การจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในพ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ และเพ่ือเป็นการรองรับการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จะด าเนินการตามงานทางด้านการ
ให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือต้องการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงขอก าหนดส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จากโครงสร้างส่วนราชการ ๓ ส่วน เป็น ๔ ส่วนราชการ และ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ คือ 

๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
ธุรการ สารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติ งานประชุมสภา การจัดท าทะเบียน
สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา  
 



      - ๒- 

การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา                 
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา                                   
งานการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพ การเกษตร การพัฒนาเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ งาน คือ 

๑.๑  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานกิจการสภา 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียน 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟ ู

๑.๕  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๖  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 

๒.  กองคลัง มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุก 
ประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน 
อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและ
น าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ า การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ  



      - ๓- 

การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้           
การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ 

๒.๑  งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

๓.  กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ และจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ  
อบต. การอนุมัติเพ่ือด าเนินงานตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุง ซ่อม และจัดท า
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ
และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม
ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ 

๓.๑  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล    
 



-๔- 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานประสานกิจกรรมประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

๓.๔  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง     

๔.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การ 
สุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา 
การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการ
ฆ่าสัตว์ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๖ งาน คือ 

๔.๑  งานบริหารสาธารณสุข 
- งานบริหารงานสาธารณสุข 
- งานแผนงานสาธารณสุข 
- งานข้อมูลข่าวสาร 

๔.๒  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ 
- งานอาชีวอนามัย 

๔.๓  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานสุขศึกษา 
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
- งานป้องกันยาเสพติด 

๔.๔  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

๔.๕  งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานเฝ้าระวังโรคระบาด 
- งานระบาดวิทยา 
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ และสัตว์น าโรค 

 



    -๕-      

๔.๖  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- งานติดตามตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๕   เดือน    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
  

          (นายสะมะแอ  ยุนุ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 
 


