ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว พ.ศ. ๒๕60

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และหนวยงานของ
รัฐ องคก ารบริ ห ารส วนตํ าบลทา หาดยาวในฐานะของหน ว ยงานราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
และวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ตาม
ความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอไปนี้
๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร
สวนตําบลทาหาดยาว เปนไปตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว มีโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
๒.๑) สภาองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทาหาดยาว ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน 20 คน โดยมีประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทาหาดยาว จํานวน ๑ คน และรองประธานสภา จํานวน ๑ คน ซึ่งนายอําเภอโพนทราย
แตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาหาด
ยาว มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
๓) ควบคุมการปฏิบัติง านของนายกองคก ารบริห ารสวนตําบลทาหาดยาว ใหเ ปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
๒.๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ
๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัตเิ กี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

-๒๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบล
๖) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว
๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย
และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๓) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว จํานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดย
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ซึ่งมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว มีหนาที่เปนผู
ชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ตามที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย
๒.๔) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว และมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาหาด
ยาว มีหนาที่ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว มอบหมาย
๒.๕) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว แบงสวนราชการ ดังนี้
๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบงานดาน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภา
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒) กองคลัง รับผิดชอบงานดาน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓) กองชาง รับผิดชอบงานดาน
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบงานดาน
- งานปองกันและควบคุมโรค
- งานอนามัยและสิง่ แวดลอม

-3- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
5) กองการศึกษา รับผิดชอบงานดาน
- งานการศึกษา
- งานประเพณีทองถิ่น
- งานกีฬาสันทนาการและเยาวชน
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
6) กองสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานดาน
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานขอมูลวิชาการ
- งานแหลงน้ําทางการเกษตร
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด
- งานปศุสัตว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
7) กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานดาน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานดานขอมูล
๓. สรุปอํานาจหนาที่ทสี่ ําคัญขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
๓.๑) หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกลู
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงู อายุ และ ผูพกิ าร
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีท่ างราชการมอบหมาย
๓.๒) หนาที่อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้

-๔(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒) การทองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
๓.๓) อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว

-๕(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๔. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาหาด
ยาว ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
กรณีเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ประชาชนสามารถติดตอ
ขอรับบริการไดที่อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๗ หมูที่ ๔ ตําบลทาหาด
ยาว อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด
๕. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับสวนราชการภายใน
องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว สามารถติดตอไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหาร
สวนตําบลทาหาดยาว ตั้งอยูเลขที่ หมูที่ 9 ตําบลทาหาดยาว อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 45240
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล โทรศัพท. 043-611748
โทรสาร. 043-611748 เว็บไซต www.thahadyaw.go.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ธนานุวัฒน กมล
(นายธนานุวัฒน กมล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว

องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว

สภา อบต.

คณะผูบริหาร

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.

รองประธานสภา

เลขานุการนายก

เลขานุการสภา

รองนายก อบต.
รองนายก อบต.

สมาชิกสภา

สํานักงาน
ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองการศึกษา กองสงเสริมการเกษตรกองสวัสดิการสังคม

