
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผ้ึง 

เรื่อง  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  สรปุอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงาน 
  และสถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 

 

  เพ่ือให้การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ (๑), (๒) และ (๓)  และให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  จึงได้ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน,  
สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงาน,  และสถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือคําแนะนําในการ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

  ๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  ดังนี้ (ภาคผนวก ก) 
      ๑.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
       ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน ๕ หน่วยงาน คือ 
   ๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๒) กองคลัง 
   ๓) กองช่าง 
   ๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๕) กองสวัสดิการสังคม 
 
  ๒. สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงาน 
      ๒.๑ สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญ 
   ๒.๑.๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
            ๑) มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
            ๒) มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้ 
               ๒.๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
       ๒.๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ัง
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
       ๒.๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
       ๒.๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๒.๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        ๒.๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

   ๒.๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๒.๘) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถ่ิน 

    ๒.๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร 



-๒- 
 ๓) อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    ๓.๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
    ๓.๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

         ๓.๔) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ  

    ๓.๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
    ๓.๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
    ๓.๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
    ๓.๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
    ๓.๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
    ๓.๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
    ๓.๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์  
    ๓.๑๒) การท่องเท่ียว  
    ๓.๑๓) การผังเมือง  

   ๒.๑.๒) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  ดังนี้ 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
๗) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๙) การจัดการศึกษา 
๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถ่ิน 
๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘) การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 



-๓- 
 

๑๙) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  
๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย     

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
๒๔) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน  ทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๕) การผังเมือง  
๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
๒๘) การควบคุมอาคาร  
๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 
 
      ๒.๑ วิธีการดําเนินงาน 
   ๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
       ดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การจัดทํา
ร่างข้อบังคับ  งานประชุมสภาฯ  การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหาร  งานเลือกต้ัง  การดําเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คําปรึกษาหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  การบริหาร 
งานบุคคล การดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  แบ่งส่วนงานออกเป็น  ๖ งาน  
ได้แก่  งานบริหารงานท่ัวไป,  งานนโยบายและแผน,  งานกฎหมายและคดี,  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  
งานส่งเสริมการเกษตร  และงานสาธารณสุข 

   ๒) กองคลัง 
       ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งานการเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ  
การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนําส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจํา  การรับและ
จ่ายขาดเงินสะสม  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  การเร่งรัดใบสําคัญ 
และเงินยืมค้างชําระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาต
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  แบ่งส่วนงานออกเป็น  ๔ งาน  ได้แก่  งานการเงิน,  
งานบัญชี,  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้,  และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 



-๔- 
 
   ๓) กองช่าง 
       ดําเนินงานเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใช้จ่ายเงิน การอนุมัติเพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้   งานบํารุงซ่อมแซม   และจัดทําทะเบียนสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ  การให้คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําโครงการและการออกแบบก่อสร้าง  งานควบคุมอาคาร  
การดูและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   แบ่งงานออกเป็น  ๔ งาน  ได้แก่  งานก่อสร้าง,  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร,  งานผังเมือง,  และงานประสานสาธารณูปโภค 

   ๔) ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์  วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  การประเมินผล  การพัฒนาตําราเรียน  การวางแผนการศึกษาของ
มาตรฐานการสถานศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  
การวางโครงการสํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น  ๔ งาน  ได้แก่  งานบริหารการศึกษา,  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม,  งานกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน,  และงานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

   ๕) กองสวัสดิการสังคม 
       ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การให้คําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม  และแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  แบ่งส่วนงานออกเป็น  ๓ งาน  
ได้แก่  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน,  งานสังคมสงเคราะห์,  และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
  ๓. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงาน 
      สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  เลขท่ี  ๑๑๑  หมู่ ๑๒  
ตําบลต้นผึ้ง  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐  โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๑๖ ๗๒๔๕ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 

( นายวีระศักด์ิ  จันทรเกต ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง 
 
 
 
 
 

 


