ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
เรือ่ ง
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
สร ุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ วิธีการดาเนินงาน และ
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
อาเภอส ุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ
วิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
……………………………………….…..
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ.2540 ที่ จ ะให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง และรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในส่ ว นราชการในองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลมูโนะ อันจะนามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนาไปเพื่อแสดงความคิดเห็น และรักษาสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึง
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ เห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินการดาเนินงาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับ
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ดังต่อไปนี้
1. การจัดโครงสร้าง องค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลมูโ นะ มีฐ านะเป็นนิติบุ คคลและเป็นราชการบริห ารส่ วนท้องถิ่น ได้จัด
โครงสร้างการจัดองค์กรในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
จานวนหมู่บ้านละสองคน (จานวน 5 หมู่บ้าน) ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลมูโนะ
2) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มูโนะ ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
3) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะมอบหมาย
4) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ มีหน้าที่ดาเนินการประชุมและดาเนินกิจการอื่น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
5) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมูโนะปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะมอบหมาย
6) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
6.2) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมู โ นะ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

-26.3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลมูโนะให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
7) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
8) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะซึ่ง
มิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมูโนะคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
9) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
9.๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริห ารส่ ว นตาบลให้เป็ น ไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ
9.๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
9.๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
9.๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9.๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
9.๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ จัดโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะมอบหมาย
2) พนักงานส่วนตาบลมูโนะ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ รองปลัดองค์
การบริหารส่วนตาบลมูโนะ หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ และพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง
ต่างๆ
3) พนักงานจ้าง ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
4. องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ จัดโครงสร้างและองค์กรในการดาเนินงานของส่วนราชการ แบ่งเป็น
6 ส่วน ดังต่อไปนี้
1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6) กองสวัสดิการสังคม

-31) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมูโนะ แบ่งเป็น ๘ งาน ได้แก่
1. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานเทศกิจ
๖. งานกิจการสภา
๗. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. งานส่งเสริมการเกษตร
2) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดรองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะออกเป็น ๑ ฝุาย คือ
2.1) ฝุายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการเงิน งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน งานจัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงิน และงานเก็บรักษาเงิน
การแบ่ ง งานและหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบภายในส่ ว นราชการของกองคลั ง องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลมูโนะ แบ่งเป็น ๔ งาน ได้แก่
๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3) กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ส ารวจ ออกแบบ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทาง
ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และงานซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวมรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ แบ่งเป็น ๔ งาน ได้แก่
๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

-44) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนวการวัดผลการประเมินผลการพัฒนาตาราเรีย น
การวางแผนการศึ กษาของมาตรฐานสถานศึ ก ษาการจั ด บริ ก ารส่ ง เสริ มการศึ ก ษาการใช้ เทคโนโลยีท างการศึ ก ษา
การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิ ติการศึกษาเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในของกองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลมูโนะ ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่
1. งานบริหารงานศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ เรื่องสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมโรคติดต่องานสุขาภิบาล ควบคุม
และจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เผยแพร่
วิชาการด้านสาธารณสุขฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา
ตลอดจนสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ
ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่
๑. งานบริหารงานสาธารณสุข
๒. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6) กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คม
สงเคราะห์ ส่ งเสริ มสวัส ดิการเบี้ ย ยั งชีพเด็ก เยาวชน ผู้ พิการ ผู้ สู งอายุ ผู้ ปุว ยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ เด็กที่ยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ งานให้คาปรึกษา แนะนา ด้านสวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาอาชีพ
การเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้
ยากไร้ งานส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมชมรมผู้ สู งอายุ กิ จกรรมกลุ่ ม ผู้ ปุ ว ยเอดส์ งานส่ ง เสริ มและให้ คาปรึก ษา
การฌาปณกิจ สงเคราะห์ งานส่ งเสริ มและให้ คาปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่ งเสริมและ
สนับ สนุ น ศูน ย์ พัฒ นาครอบครั วตาบลและหมู่บ้ าน งานส่ งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่และสิ ทธิส ตรี งานส่ งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผน
งานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการทารายงานและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดฝึกอบรมและให้ คาปรึกษาแ นะนา
ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ
กาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน
การแบ่งส่ว นราชการภายในกองสวัส ดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ ออกเป็น
๒ งาน ได้แก่
๑. งานสังคมสงเคราะห์
๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-54. อานาจหน้าที่ที่สาคัญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบล พ.ศ.2537 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบล
พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะกาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
1.2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
1.4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
1.5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
1.6) การสาธารณูปการ
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
2.2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
2.4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
2.5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2.7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3.3) การผังเมือง
3.4) จัดให้มีที่จอดรถ
3.5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3.6) การควบคุมอาคาร
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
4.2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
4.3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
4.4) ให้มีตลาด
4.5) การท่องเที่ยว
4.6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช
4.7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
4.8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน

-65) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
5.1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สวนสาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6.2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3) การจัดการศึกษา
6.4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1) สนับ สนุนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ น ในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
อานาจหน้าที่ของ อบต.
7.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
7.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
7.4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่ เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นด้วยกัน
5. การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6. ภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะจะดาเนินการ มีดังต่อไปนี้
1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะจะดาเนินการ มีดังต่อไปนี้
1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

-78. วิธีการดาเนินงานเรื่องการรับข้ อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ การบริการข้อมูล
ข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1) รับเรื่องคาขอข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผู้เขียนต้องระบุรายละเอียด
ให้ชัดเจน ดังนี้
1.1) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ผู้ ข อข้ อ มู ล อาทิ ชื่ อ ที่ อ ยู่ สถานที่ ติ ด ต่ อ หมายเลข
โทรศัพท์ (ถ้ามี) และวันที่ขอข้อมูล
1.2) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล อาทิ ชื่ อ เอกสารที่ พ อเข้ า ใจ วิ ธี ก ารได้ ข้ อ มู ล
(เช่น คัดลอกทาสาเนาหรือต้องการสาเนาที่มีการรับรองความถูกต้อง)
1.3) เหตุผลความจาเป็นในการขอข้อมูล
2) กรณีที่เป็นข้อมูลทั่วไปสามารถให้บริการได้ทันที หากเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ต่อไป
3) จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ E-mail โทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง
เป็นต้น
9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน ได้แก่
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ อาคารเลขที่ ๔๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลมูโนะ อาเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐ โทรศัพท์0-7๓๖๒-๑๐๒๐-๓ โทรสาร 0-7๓๖๒-๑๐๒๐-๓
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(นายรอปา อีซอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมูโนะ

