ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการและหนวยงานของรัฐ
องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงในฐานะของหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอ ตามความ ในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ
(๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอไปนี้
๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวน
ตําบลสวนหลวง เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑) สภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสวนหลวง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน ๒๖ คน โดยมีประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน และรองประธานสภา จํานวน ๑ คน ซึ่งนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติแตงตั้งจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
๒.๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ
ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล
๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

๒

๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว
๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๓) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแตงตั้ง
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ซึ่งมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีหนาที่เปน
ผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย
๒.๔) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงและมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมี
หนาที่ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมอบหมาย
๒.๕) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงแบงสวนราชการ ดังนี้
๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบงานดาน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานการเจาหนาที่
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสงเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
-งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม
-งานรักษาความสะอาด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒) กองคลัง รับผิดชอบงานดาน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๓) กองชาง รับผิดชอบงานดาน
- งานกอสราง อาคาร ถนน
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานผลิตน้ําประปา
- งานแหลงน้ํา
- งานอาคารสถานที่
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

๓
๓. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
๓.๑) หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกรจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและ ผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
๓.๒) หนาที่อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้
(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) อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว

๔
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(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
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๔. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนในทองถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานใน
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งให คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

๕
กรณีเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงประชาชนสามารถติดตอขอรับ
ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ตั้งอยู หมูที่ ๔ ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครศรีธรรมราช
๕. สถานที่ ติดตอเพื่อขอรับขอมูล ขาวสารหรือคําแนะนํา ในการติดตอกับ สวนราชการภายในองคการ
บริหารสวนตําบลสวนหลวง สามารถติดตอไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง
ตั้ ง อยู ห มู ที่ ๔ ตํ า บลสวนหลวง อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ๘๐๑๙๐ โทรสาร.
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายบุญยืน ประทุมมาศ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง

