
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการและหนวยงานของรัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงในฐานะของหนวยงานราชการบริหารสวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ และวิธีการดําเนินงาน
สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบอ ตามความ ในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ 
(๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอไปนี้ 

๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวน 
ตําบลสวนหลวง เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน ดังนี้ 
๒.๑) สภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลสวนหลวง ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน ๒๖ คน โดยมีประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน และรองประธานสภา จํานวน ๑ คน ซ่ึงนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติแตงตั้งจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้ 

๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการ 
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม 
กฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

๒.๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ
ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายก 

องคการบริหารสวนตําบล 
๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 



๒ 
๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาม 

กฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 
๒.๓) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๒ คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง 

โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ซ่ึงมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมีหนาท่ีเปน 
ผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย 

๒.๔) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการ 
แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงและมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมี
หนาท่ีตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงมอบหมาย 

๒.๕) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงแบงสวนราชการ ดังนี้ 
   ๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบงานดาน 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานสงเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม  
-งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม 
-งานรักษาความสะอาด 
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒) กองคลัง รับผิดชอบงานดาน 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓) กองชาง รับผิดชอบงานดาน 
- งานกอสราง อาคาร ถนน 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานผลิตน้ําประปา 
- งานแหลงน้ํา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 



๓ 

๓. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
๓.๑) หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกรจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและ ผูพิการ 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
๓.๒) หนาท่ีอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา 

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
(๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
(๑๒) การทองเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 
๓.๓) อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเท่ียว 



๔ 
 

(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 
๔. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 

การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ 
ประชาชนในทองถ่ินเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้โดยมีผูรับผิดชอบผลของงานใน
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 
 



๕ 
 

กรณีเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหลวงประชาชนสามารถติดตอขอรับ 
ไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ตั้งอยู หมูท่ี ๔ ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๕. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับสวนราชการภายในองคการ
บริหารสวนตําบลสวนหลวง สามารถติดตอไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 
ตั้ งอยูหมู ท่ี  ๔ ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐ โทรสาร .                 
๐-๗๕-๔๖๖-๘๐๐ เว็บไซต www.abtsuanluang.go.th/ เฟสบุค : อบต.สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ/ID line : 
๐๙๘๐๑๓๙๔๙๑ 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี   ๓   เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
  
 
 (นายบุญยืน  ประทุมมาศ) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 


