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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

เรื่อง  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ  วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ  
เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

................................................................................... 
  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล         
เมืองพะไล อันจะนํามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปเพ่ือแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้  
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินการ
ดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ  และวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดต่อ เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการ
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ดังต่อไปน้ี  

  ๑. การจัดโครงสร้างองค์กรในการดําเนินการ อํานาจหน้าที่ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพะไล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร    
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จัดโครงสร้างและองค์กรในการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี   
          ๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

๒) กองคลัง  
         ๓) กองช่าง  

     ๔)  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
   5) หน่วยตรวจสอบภายใน  
   การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน      
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึง        
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจและให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด 

2. สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคญัขององค์การบริหารส่วนตําบล และวิธีดําเนินงาน ประกอบด้วย   
 2.๑) หน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ 

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕52  สรุปได้ดังน้ี 
  1) องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
     (๑) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก   

(๒) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย 
 และสิ่งปฏิกูล    

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
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(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผูพิ้การ   
  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  (๘) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมปัิญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย   
 ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองค์การบริหารสว่นตําบล  ดังต่อไปน้ี   

(๑) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร    
(๒) ให้มแีละบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน    
(๓) ให้มแีละบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า   
(๔) ให้มแีละบาํรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ    
(๕) ให้มแีละสง่เสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์    
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว    
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร    
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล    
(๑๐) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม    
 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์    
(๑๒) การท่องเที่ยว    
(๑๓) การผังเมอืง   

 2.2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังต่อไปน้ี   

 (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง    
 (๒) การจัดใหม้ีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายนํ้า    
 (๓) การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ    
 (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ   
 (๕) การสาธารณูปการ   
 (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ   
 (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทนุ    
 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว    
 (๙) การจัดการศึกษา   
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น     
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย   
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา    
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น    
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(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    
(๑๘) การกําจดัมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย    
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล    
(๒๐) การจัดให้มีและควบคมุสุสานและฌาปนสถาน    
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสตัว์    
(๒๒) การจัดให้มีและควบคมุการฆ่าสัตว์   
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ    

และสาธารณสถานอ่ืน ๆ   
 (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร    

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
(๒๕) การผังเมอืง    
(๒๖) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร    
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ    
(๒๘) การควบคุมอาคาร   
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ    

ประกาศกําหนด   
  วิธีดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  

     กรณีเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ      
ได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ต้ังอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก ต.เมืองพะไล  
 อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา  30120 

3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การ 
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ต้ังอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 9              
บ้านหนองแก  ต.เมืองพะไล อ.บั ว ล า ย   จ .นคร ร า ชสี ม า   3 0 1 2 0  โ ท ร / โ ท ร ส า ร .   0 4 4  4 9 5 0 0 9              
เว็บไซต์ www.muangpalai.go.th 
 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน  
  
     ประกาศ  ณ  วันที่  16 เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560                                              
                           

                                    
       

 (นายกิตติศักด์ิ   พร้อมจิตต์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 
 


