ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
เรื่อง การกําหนดโครงสร้างสวนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานของรัฐ องค์การ
บริห ารส่วนตําบลโป่ง ผาในฐานะของหน่วยงานราชการบริห ารส่วนท้ องถิ่น สัง กั ด กระทรวงมหาดไทย จึง ออก
ประกาศโครงสร้างและการจัด องค์กรในการดๆเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน สถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตํา บลโป่งผา ตามความ ในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างและการจั ดองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งผา เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริห ารส่วนตํา บลโป่งผามีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดํา เนินงาน ดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัด
โครงสร้างการจัดองค์กรในการดําเนินงาน อําฟๆนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
ก.โครงสร้างการจัดหน่วยงาน ประกอบด้วย
1)สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
-เลขานุการฯ 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่บ้านละ 2 คน
2)คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เกิน 2 คน
-เลขานุการคณะผู้บริหาร 1 คน
3) พนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-ผู้อํานวยการกองคลัง
-ผู้อํานวยการกองช่าง
-และพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
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แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้
3.๑) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยงาน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการประชาสัมพันธ์
- งานจัดการงานทั่วไป
3.๒) กองคลัง ประกอบด้วยงาน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3.3)กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข.อานาจหน้าที่ที่สาคัขขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผาได้แยกอํานาจหน้าทีท่ ี่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา ออกเป็น 2
ประเภท คือ อํานาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง อบต. และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ อบต.
มีอํานาจหน้าที่จัดทําสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือ
1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทาในเขต อบต.ดังนี้
(1) จัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ กิ าร
(7) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จําเป็นและสําคัญ
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2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทาในเขต อบต. ดังนี้
(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีการบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ให้มีและบํารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
อํานาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ขัดต่ออํานาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐในการเข้าไปดําเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตําบล แต่ จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าและนํา
ความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดําเนินงานด้วย
อานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอํานาจหน้าทีเ่ พิ่มเติมใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้ํา
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมการกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การจํากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
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(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
การออกข้อบัขขัติท้องถิ่นอบต.
เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บและกําหนด
โทษปรับผูฝ้ ่าผืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึง่ พันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตทิ ้องถิ่น
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของอบต.
ต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ค.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฏษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆโดยมีสํานักงาน
ตั้งอยู่ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อทีห่ มายเลขโทรศัพท์
053-646-627,และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www. .Pongpha.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายบรรจง ชัยหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา

