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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน
เรื่อง โครงสร้างอานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินการ และสถานทีต่ ิดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา ๗ (๑) และ (3)
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย เกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด
องค์กรในการดาเนินงานสรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานสรุปอานาจหน้าที่
ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนา ในการติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
ก. โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน
1. นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลทางเกวียน จานวน 1 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ท าหน้ าที่ เป็น ฝ่ ายบริหารเท่านั้ น โดยการกาหนดนโยบาย ควบคุม และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ช่วยบริหารงานได้ จานวน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีวาระ
การทางาน คราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการทางาน 4 ปี
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
3.1 สานักปลัด
3.1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการและสารบรรณ
(2) งานกิจการสภา
(3) งานบริหารงานบุคคล
(4) งานสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
3.1.2 งานนโยบายและแผน
(1) งานนโยบายและแผน
(2) งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
(3) งานงบประมาณ
(4) งานควบคุมภายใน
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3.1.3 งานกฎหมายและคดี
(1) งานกฎหมายและคดี
(2) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(3) งานศูนย์ดารงธรรม
(4) งานข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี ข้อบัญญัติ และข้อบังคับต่าง ๆ
3.1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) งานอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) งานวิเคราะห์และพิจารณาทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ
ติดตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ
(3) งานศูนย์ อปพร.
3.1.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(1) งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
(2) งานควบคุมและป้องกันโรค
(3) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
3.1.6 งานรักษาความสะอาด
(1) งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(2) งานกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
(3) งานควบคุมพาหนะและเชื้อเพลิง
(4) งานด้านสาธารณสุข
3.1.7 งานส่งเสริมการเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์
(1) งานส่งเสริมการเกษตรและแนวทางพัฒนาการเกษตร งานบารุงรักษา
งานส่งเสริมปศุสัตว์
(2) งานส่งเสริมอาชีพ
(3) งานบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ทางเกวียน
3.1.8 งานสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมอาชีพ พร้อม พัฒนาสตรี
(1) งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) งานแผนชุมชน
(3) งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
(4) งานส่งเสริม และพัฒนาสตรี
(5) งานพัฒนาอาชีพ
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3.2 กองคลัง
3.2.1 งานการเงินและบัญชี
(1) งานการเงินและบัญชี
(2) งาน รับ เบิก จ่ายเงิน
(3) งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
(4) งานเก็บรักษาเงิน
(5) ทะเบียนการคุมต่าง ๆ
(6) งานแสดงฐานะทางการเงิน
(7) งานธุรการ สารบรรณ
(8) งานรวบรวมข้อมูลเอกสาร รายงาน
(9) งานควบคุม งบประมาณ
(10) งานตรวจสอบ รายรับ - รายจ่าย
3.2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(1) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(3) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
(4) งานควบคุมและเร่งรัดรายได้
3.2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
(2) งานพัสดุ
(3) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
3.3 กองช่าง
3.3.1 งานก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างและบูรณะถนน
(2) งานข้อมูลงานก่อสร้าง
3.3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง
(1) งานวางผังพัฒนาเมือง
(2) งานสารวจ ออกแบบและบริการข้อมูล
(3) งานประเมินราคา
(4) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
(5) งานควบคุมทางผังเมือง
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3.3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
(1) งานบริหารงานกิจการประปา
(2) งานไฟฟ้าสาธารณะ
(3) งานบริหารโรงสูบน้าดิบ
3.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.4.1 งานบริหารการศึกษาและงานกิจการโรงเรียน
(1) งานบริหารการศึกษา
(2) งานธุรการ และจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน
(3) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
(2) งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
(3) งานกีฬาและนันทนาการ
ข. อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน ตามพระราชบัญญัติสภาและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ที่จะต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
1.1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
1.7 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.8 บารุง รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
1.9 ปฏิบัติหน้ าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน อาจทากิจการอื่น ๆ ได้ ดังนี้
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1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง โดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
ค. สถานที่ ติด ต่อเพื่ อ ขอรั บข้อมู ลข่า วสารราชการ องค์ การบริห ารส่ วนตาบลทางเกวียน
สามารถติดต่อได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง - แกลง
ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3899 - 2044 ต่อ 16
โทรสาร 0 - 3899 - 2071 Website : http//www.thangwien E - mail : officethangwien@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
จาเนียร จุลเจือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทางเกวียน

