ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบล และกิจ การอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตํา บล (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2563
ลงวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563 และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า ปาง
เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2563 ลงวันที่
27 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ กําหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปและมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกําหนด
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สํานัก หรือส่วนราชการอื่นภายในกรอบที่กําหนด ดังนี้
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานราชการทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้า งประจํา และพนักงานจ้า ง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒ นาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์
งานส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน
การเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กําหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง สํานัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตําบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการบริหารส่วนตําบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ
การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนําส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงินงานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียน
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คุ ม เงิ น รายได้ แ ละรายจ่ า ยต่ า งๆ งานควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งานทํ า งบทดลองประจํ า เดื อ นและประจํ า ปี
งานเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัด หา งานทะเบีย นคุม งานการจําหน่า ย พัส ดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ต่าง ๆ
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภทงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ ด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทํา
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ํา งานติดตั้งซ่อมบํารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุงประจําปีงาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทํา
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทํา
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี งานการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
งานตรวจสอบการทํ า ประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล งานตรวจสอบติ ด ตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่
หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(นายชวนิต จันทรสุรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

