เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา
เรื่อง โครงสร้างอานาจหน้าที่ วิธดี าเนินงาน และสถานที่ตดิ ต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง
และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการและดาเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศ
โครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา และสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑. การจัดโครงสร้างองค์กรในการดาเนินการ อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา จัดโครงสร้างและองค์กรในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา
ฝ่ายการเมือง
(๑) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าเสา ที่ได้รับการเลือกตั้งหมู่บ้านละ ๑ คน โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง อยู่ในวาระคราวละ
๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
(๒) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เกิน ๒ คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑ คน อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา
ฝ่ายประจา
(๑) สานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทางบประมาณ
งานกฎหมายและคดี งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กองคลัง งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
(๓) กองช่ าง งานก่ อสร้ าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผั งเมือ ง งานประสาน
สาธารณูปโภค
(๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน
๓. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ภารกิจและให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
๔. อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา ประกอบด้วย
๔.๑ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี
ของท้องถิ่น
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร
นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา อาจจัดทากิจกรรมในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อยใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้
๔.๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
๒. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓๑. กิ จ อื่ น ใดที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๕. วิธีการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา
กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา ให้ประชาชน
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา เลขที่ ๓๓๙/๑ หมู่ที่ ๑
ตาบลท่าเสา อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๓๓๑๔
๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนา ในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารกับ
ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลท่ า เสา ตั้ ง อยู่ ที่ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า เสา เลขที่ ๓๓๙/๑ หมู่ ที่ ๑

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ต าบลท่ า เสา อ าเภอโพทะเล จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ๖๖๑๓๐ โทรศั พ ท์ / โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๓๓๑๔
(อาคาร ๒)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
นิยม ศักดิ์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา

