เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวัน ที่ 30 กัน ยายน 2540 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7
(1) - (3) ที่มีผลใช้บังคับอยู่ ได้แก่ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อ ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอนและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1. โครงสร้างและการจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน กาหนดโครงสร้าง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ
ได้แก่
1.1 สานักงานปลัด ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานการ
เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 กองคลั ง ประกอบด้ ว ย งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ฒ นาและจั ด เก็ บ รายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1.3 กองช่าง ประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน
สาธารณูปโภค
1.4 กองการศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย งานบริ ห ารการศึ ก ษา
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
2. อานาจหน้าที่และวิธีดาเนินงาน
อานาจหน้าที่ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
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(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
อานาจหน้าที่ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจจั ด ท ากิ จ การ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
3. สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน เลขที่ 72 หมู่ที่ 7 ตาบลมหาสอน อาเภอบ้านหมี่
จั ง หวั ด ลพบุ รี 15110 และสามารถเข้ า ตรวจดู ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง Internet ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://mahasorn.go.th โทรศัพท์ 0-3677-6738 โทรสาร 0-3677-6738
(1) แจ้งเหตุสาธารณภัย ต่อ 13
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ต่อ 18
(3) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ต่อ 16
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ต่อ 18
(5) สานักงานปลัด ต่อ 12
(6) กองคลัง ต่อ 11
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(7) กองการศึกษาและวัฒนธรรม ต่อ 15
(8) กองช่าง ต่อ 14
(9) Operator ต่อ 0
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
นิยม สวัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน

