โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงขอ สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๒.๑) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จานวน ๒๐ คน โดยมีประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จานวน ๑ คน และรองประธานสภา จานวน ๑ คน ซึ่งนายอาเภอคอนสาร
แต่งตัง้ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
พระ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
๒.๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

-2๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัตเิ กี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
กฎหมาย และเป็นผูบ้ ังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมาย
๒.๔) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แต่งตัง้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระมอบหมาย
๒.๕) สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รับผิดชอบงานด้าน
๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
-งานตรวจสอบภายใน
-งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานงบประมาณ
๑.๓ ฝ่ายกฎหมายและคดี
-งานกฎหมายและนิตกิ รรม

-3-งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบัญญัติ อบต.
๑.๔ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
-งานอานวยงาน
-งานป้องกัน
-งานช่วยเหลือฟื้นฟู
-งานดับเพลิงและกู้ภัย
๑.๕ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานส่งเสริมการท่องเทียว
-งานบริการนักท่องเที่ยว
-งานพัฒนาการท่องเที่ยว
๒) กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน
๑.๑ ฝ่ายการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
๑.๒ ฝ่ายบัญชี
-งานการบัญชี
-งานระเบียบคุมการเบิกจ่าย
-งบงบการเงินและงบทะรอง
-งานแสดงฐานะทางการเงิน
๑.๓ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานระเบียบควบคุมและเร่งรัดรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี
๑.๔ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ

-4- งานระเบียบเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
๓) กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน
๑.๑ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
-งานสาธารณูปโภค
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๑.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางการคมนาคม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
-งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานแผนและวิชาการ
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานนิเทศและประกันสุภาพการศึกษา
๑.๒ ฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
-งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
-งานกีฬานันทนาการ
-งานบริหารทั่วไป
๕. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
๑.๑ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๑.๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
- งานปัญหาแรงงานในพื้นที่

-5๑.๓ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสตรี
-งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
-งานพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูป้ ระสบปัญหาความยากจน

สรุปอานาจหน้าที่ท่สี าคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
๓.๑) หน้าที่ตอ้ งทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และ ผูพ้ ิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ทางราชการมอบหมาย
๓.๒) หน้าที่อาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มแี ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มตี ลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
๓.๓) อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

-2(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ ้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ขอท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดนิ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร

-3(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๔. วิธีดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
พระ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้
โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วธิ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การ
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