
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   
------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 7(1)(2)และ(3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ               
พ.ศ.2540 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงาน             
ของรัฐ พร้อมทั้งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความ             
เป็นจริง องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                     
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
ดังต่อไปนี้  

๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างการจัดองค์กรในการด าเนินงาน และอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จ านวน 16 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน ๑ คน 

และรองประธานสภา จ านวน ๑ คน ซึ่งนายอ าเภออัมพวา จัหงหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล                 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

   (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  1.๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้        
   (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

   (๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

         (3) แต่งตั้งและถอดถอน...... 
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   (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
   (๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

  1.๓ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม มอบหมาย 

  1.๔ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
แควอ้อม มีหน้าที่ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมอบหมาย 

  1.5. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  แบ่งส่วนราชการ จ านวน 5 ส่วน โดย 

มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลแควอ้อม มอบหมาย ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส านักปลัด 

           (2) กองคลัง 
            (3) กองช่าง 
            (4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 2. สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

2.1 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

(๑) พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66 

(2) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67 ดังต่อไปนี้ 

- จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

     - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  

 

      ป้องกันและบรรเทา...... 
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- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

            (3) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้  

- ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

- ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

- ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
- ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
- การท่องเที่ยว  

- การผังเมือง  
  2.2 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๙) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 

     

            (11) การบ ารุงรักษา...... 
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(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย                

โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ  
(๒4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

2.3. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

2.4 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม คือ พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ รับนโยบายและค าสั่งจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รวมถึงนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน 

 

 

 

3.1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...... 
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3. สถานที่และช่องทางการติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร 
  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้    
           3.1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
                     3.2 ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 
        โทรศัพท์  034-702129 ต่อ 102 (ส านักปลัด) 
        โทรสาร   034-702129 ต่อ 108 

3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           Website : http://www.kwaeom.go.th 
                           E-mail : kwae-aom@hotmail.com             
        Facebook : อบต.แควอ้อม  Page : อบต.แควอ้อม  จ.สมุทรสงคราม 

  3.4 ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที ่27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 

 

 

                      (นายดนัย  ขจรผล)    
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 


