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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เร่ือง โครงสร้างอ านาจหน้าท่ี  วิธีการด าเนินงาน  และสถานท่ีติดต่อ 

เพ่ือรบัข้อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

----------------------------- 

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมสีทิธเิขา้ถงึ   และ

ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการดําเนินงานต่าง ๆ  ของทางราชการและสามารถแสดงความคดิเหน็ และใช้

สทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถูกต้องกบัสภาพความเป็นจรงิ  จงึสมควรประกาศโครงสรา้งและการจดัองคก์รใน

การดําเนินงานยขององค์การบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  และสถานที่

ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร ดงันี้  

  ๑. การจดัโครงสรา้งองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ที่สําคญัขององค์การบรหิารส่วนตําบล

บ่อใหญ่  อําเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เป็นไปตามพระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน

ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.

๒๕๔๙  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง    

   ๒. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  จดัโครงสรา้งและองคก์ร

ในการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี้  

       (๑) สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

       (๒) กองคลงั 

       (๓) กองช่าง 

       (๔) กองการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

       (๕) กองสวสัดกิารสงัคม 

               (๖) กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

       (๗) กองส่งเสรมิการเกษตร 

      (๘) หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ๓. การบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่ อําเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 

จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิภาครฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความ

คุ้มค่า ในเชงิภารกิจแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน ทัง้นี้ โดยมผีูร้บัผดิชอบผลของงานในการปฏบิตัหิน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนตําบล

บ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  ต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่
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ให้คํานึงถงึความรบัผดิชอบของผู้ปฏบิตัิงาน การมสี่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิและใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่

กําหนด 

  ๔. อํานาจหน้าทีท่ีส่ําคญัขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  

ประกอบดว้ย  

       ๔.๑ พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  สรปุไดด้งันี้  

   ๑)  องคก์ารบรหิารส่วนตําบล  มหีน้าทีต่อ้งทาํในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  ดงัต่อไปนี้ 

         (๑) จดัใหม้แีละบาํรงุรกัษาทางน้ําและทางบก  

       (๒) จดัใหม้แีละรกัษาทางระบายน้ํา  รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ และ
ทีส่าธารณะ  รวมทัง้กําจดัมลูฝอย และสิง่ปฏกิูล  
        (๓) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ  

       (๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

       (๕) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

       (๖) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร  

       (๗) คุม้ครองดแูลและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม  

       (๘) บาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่  

       (๙) ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากร 

ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร  

  ๒)  องค์การบริการส่วนตําบล  อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

ดงัต่อไปนี้        (๑) จดัใหม้น้ํีาเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

        (๒) ใหม้กีารบาํรงุการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น 

        (๓) ใหม้กีารบาํรงุรกัษาทางระบายน้ํา 

        (๔) ใหม้แีละบาํรงุสถานทีป่ระชุมการกฬีา การพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 

       (๕) ใหม้กีารส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 

        (๖) ส่งเสรมิใหม้อุีตสาหกรรมในครอบครวั 

        (๗) บาํรงุและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร   

        (๘) การคุม้ครองดแูล และรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

        (๙) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

        (๑๐) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าขา้ม 
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        (๑๑) กจิการเกีย่วกบัการพาณชิย ์

        (๑๒) การท่องเทีย่ว 

        (๑๓) การผงัเมอืง  

   ๓)  องค์การบรกิารส่วนตําบล  อาจทํากิจการนอกเขตองค์การบรหิารส่วนตําบล หรอื

รว่มกบัสภาตําบลองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืหน่วยการบรหิารราชการ ส่วน

ท้องถิน่อื่นเพื่อกระทํากจิการร่วมกนัได้  ทัง้นี้  เมื่อได้รบัความยนิยอมจากสภาตําบลองค์การบรหิารส่วน

ตําบล  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  หรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง  และกจิการนัน้

เป็นกจิการทีจ่าํเป็นตอ้งทาํและเป็นการเกีย่วเนื่องกบักจิการที่อยูใ่นอํานาจหน้าทีข่องตน 

      ๔.๒  พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙ กําหนดให้องคก์ารบรหิารส่วนตําบล มี

อํานาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงันี้ 

๑)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
๒)  การจดัใหม้ ีและบาํรงุรกัษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
๓)  การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ 
๔)  การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอื่นๆ 
๕)  การสาธารณูปการ 
๖)  การส่งเสรมิ การฝึก และการประกอบอาชพี 
๗)  คุม้ครอง ดแูล และบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
๘)  การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
๙)  การจดัการศกึษา 
๑๐)  การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
๑๑)  การบํารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ
ทอ้งถิน่ 
๑๒)  การปรบัปรงุแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั 
๑๓)  การจดัใหม้ ีและบาํรงุรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 
๑๔)  การส่งเสรมิกฬีา 
๑๕)  การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
๑๖)  ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
๑๗)  การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
๑๘)  การกําจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และน้ําเสยี 
๑๙)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 
๒๐)  การจดัใหม้ ีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๒๑)  การควบคุมการเลีย้งสตัว ์
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๒๒)  การจดัใหม้ ีและควบคุมการฆา่สตัว ์
๒๓)  การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
๒๔)  การจดัการ การบํารงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 
๒๕)  การผงัเมอืง 
๒๖)  การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 
๒๗)  การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 
๒๘)  การควบคุมอาคาร 
๒๙)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๓๐)  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรกัษาความ

ปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
๓๑)  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 

  ๕.  โครงสรา้งการบรหิารของ อบต. 
       ๕.๑  นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ๑ คน มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนทําหน้าที่
เป็นฝ่ายบรหิารเท่านัน้ โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และรบัผดิชอบการบรหิารงานขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลและสามารถแต่งตัง้รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลช่วยบรหิารงานได้ไม่เกนิ  ๒  คน  และ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลจะมวีาระการทํางาน ๔ ปี 
       ๕.๒  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลมาจากการเลอืกตัง้ 
แบบแบ่งเขต มวีาระการทาํงาน ๔ ปี  เช่นเดยีวกบันายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

 

 ๖.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลข่าวสารหรอืคําแนะนําในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน

องค์การบรหิารส่วนองค์การบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่  สามารถตดิต่อได้ที่อาคารที่ทําการองค์การบรหิาร

ส่วนตําบลบ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม  เลขที่ -  หมู่ที่  ๓  ตําบลบ่อใหญ่  อําเภอบรบอื  

จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม   ๔ ๔ ๑ ๓ ๐   โ ท ร ศั พ ท์ / โ ท ร ส า ร   ๐ -๔ ๓ ๙ ๘ -๔ ๐ ๖ ๐   เ ว็ บ ไ ซ ต ์ 

http://boyai.localgov59.in.th/ 

 

    ประกาศ   ณ  วนัที ่ ๒๖   กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                                      กติตชิยั  พมิพจ์อ่ง 

(นายกติตชิยั  พมิพจ์อ่ง) 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ่อใหญ่ 


