
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน

สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และหนวยงาน
ของรัฐ  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาในฐานะของหนวยงานราชการบริหารสวนทอง ถ่ิน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ี
สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
ตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังตอไปนี้

๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา มีโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้

๒.๑) สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานเหลา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน ๓๔ คน โดยมีประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานเหลา จํานวน ๑ คน และรองประธานสภา จํานวน ๑ คน ซึ่งนายอําเภอเจริญศิลปแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล

๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ

๒.๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ

๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
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๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว
๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย

และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๓) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จํานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดย

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ซึ่งมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามีหนาท่ีเปนผู
ชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลาตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย

๒.๔) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา และมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา มี
หนาท่ีตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามอบหมาย

๒.๕) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา แบงสวนราชการ ดังนี้
๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบงานดาน
- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานเทศกิจ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสรมิการทองเท่ียว
-งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๒) กองคลัง รับผิดชอบงานดาน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี

๓) กองชาง รับผิดชอบงานดาน
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

๔) กองสวัสดิการและสังคม รับผิดชอบงานดาน
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- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

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 รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย
๓.๒) หนาท่ีอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล 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
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(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเท่ียว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน
(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 โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
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๔. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชนในทองถ่ินเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบผล
ของงานในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

กรณีเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ประชาชนสามารถติดตอขอรับ
บริการไดท่ีอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ตั้งอยูเลขท่ี ๑๓๔ หมูท่ี ๑๓ ตําบลบานเหลา
อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

๕. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับสวนราชการภายใน
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา สามารถติดตอไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหาร
สวนตําบลบานเหลา ตั้งอยูเลขท่ี ๑๓๔ หมูท่ี ๑๓ ตําบลบานเหลา อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล โทรศัพท. ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท. ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐
กองคลัง โทรศัพท. ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐
กองชาง โทรศัพท. ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐
กองสวัสดิการและสังคม โทรศัพท. ๐-๔๒๗๐-๔๗๗๐
โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๗๖๗
เว็บไซต www.banlaosakon.go.th

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
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(นายเรืองศิลป  คะโยธา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา




