
 
 
                                                     
                                                                               

               
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

.............................................................. 
 

              ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่ง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา ๗ (๑) – (๓) ที่มีผลใช้บังคับอยู่ ได้แก่ โครงสร้างและการจัดการ
องค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมี
สิทธิ (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ...” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน จึงสมควรประกาศ
โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ดังนี้ 
                ๑. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ประกอบด้วย ๑ ส านัก ๔ กองราชการ                
                       ๑.๑ ส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติ การจัดท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการบริหารด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่
ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และงานอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ แบ่งส่วน
ราชการภายนอกออกเป็น ๕ ฝ่าย คือ 
    ๑) งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานสารบรรณ 
   - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   - งานการเจ้าหน้าที่ 
   - งานเลือกตั้ง 
   - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   - งานกิจการสภา อบต. 



-๒- 

                                - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
     ๒) งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   - งานวิชาการ 
   - งานข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์ 
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   - งานงบประมาณ 
     ๓) งานนิติการ กฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานกฎหมายและนิติกรรม 
   - งานการด าเนินทางคดีและศาลปกครอง 
                               - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   - งานระเบียบการคลัง อบต. 
      ๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกัน 
   - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
   - งานกู้ภัย 
   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
      ๕) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมโรค 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

                        ๑.๒ กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินทุกประเภท    
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและ
น าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล การยืมเงิน    
ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดการเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

                  



-๓- 
                             ๑) งานการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - การรับ – เบิกจ่ายเงิน 
   - การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - การเก็บรักษาเงิน 
         ๒) งานบัญช ี มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานการบัญชี 
   - งานคุมทะเบียนการเบิกจ่าย 
   - งานการเงินและงบทดลอง 
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
      ๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
   - งานพัฒนารายได้ 
   - งานควบคุมกิจการค้าและเร่งรัดรายได้ 
   - งานระเบียบการคลัง อบต. 

๔) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
                       ๑.๓ กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ และจัดท าโครงการใช้จ่ายเงิน     
ขององค์การบริหารส่วนต าบล การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ ส่วน  ดังนี้ 
      ๑) งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
   -  งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
   - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
      ๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานประเมินราคา 



-๔- 

                               - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
   - งานออกแบบ 
      ๓) งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   - งานระบายน้ า 
   - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
      ๔) งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานส ารวจและแผนที่ 
   - งานวางผังพัฒนาเมือง 
   - งานควบคุมทางผังเมือง 
   - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
                       ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลรักษาคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น การจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานเด็ก อนุบาล 
ปฐมวัย การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม การจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หอสมุดประชาชน 
ห้องสมุดประจ าโรงเรียนโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ส่วน  ดังนี ้
                              ๑) งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานบริหารวิชาการ 
   - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
      ๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
   - งานกิจการศาสนา 
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
      ๓) ฝ่ายกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานจัดการศึกษา 
   - งานพลศึกษา 
   - งานทดสอบประเมินผลและการตรวจวัดผลโรงเรียน 
   - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 



-๕- 
                               - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                        ๑.๕ กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ในการจัดงานศูนย์เยาวชน พัฒนาการกีฬา การสงเคราะห์
สตรี เด็ก คนชราและคนพิการ การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้แผนงานประสบความส าเร็จปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี ้
      ๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานศูนย์เยาวชน  
   - งานการกีฬา 
   - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
   - งานศูนย์วัฒนธรรม 
      ๒) งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและคนพิการ 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานข้อมูล 
      ๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - งานฝึกอบรมอาชีพ 
   - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
   - งานส่งเสริมอาชีพด าเนินการ 
       ๔) งานส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

- งานส่งเสริมทางการเกษตร 
- ส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกพืช ผลไม ้ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ท าไร่นาสวนผสม 
- สนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการด ารงชีวิต 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

                     ๒. อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ประกอบด้วย               
       ๒.๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

            ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
            ๒) การจัดให้มีการบ ารุงและรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
            ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
            ๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
            ๕) การสาธารณูปการ 



-๖- 
            ๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
            ๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
            ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
            ๙) การจัดการศึกษา 
            ๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
             ๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
             ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
             ๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
             ๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
             ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
             ๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
             ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
             ๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
             ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
             ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
             ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
             ๒๒) การจัดให้มีและการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
             ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย        

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
             ๒๔ ) การจัดการ การบ ารุ งรักษา และการใช้ป ระ โยชน์ จากป่ าไม้  ที่ ดิ น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ๒๕) การผังเมือง 
             ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
             ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
             ๒๘) การควบคุมอาคาร 
             ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             ๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             ๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
              



-๗- 
                             ๒.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้      

                                  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้  
                                  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
                                  (๒) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอืน่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
                                  (๓) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                                  (๔) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
                                  (๕) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                  (๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
ฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
                                  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                                  (๘) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                  (๙) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี      
ของท้องถิ่น 
                                  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
                                  ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                                  (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
                                  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
                                  (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                                  (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                                  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                                  (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                                  (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                                  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 



 


