
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

เรื่อง   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  สรปุอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
สถานทีต่ิดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

……………………………………….….. 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  7 (1) (2) และ(3)   แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานของรัฐ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งในฐานะหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  จึงออกประกาศ
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  สถานที่ติดต่อเพ่ือ
ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ตามความในมาตรา  ๗ (๑) (๒) 
และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน   

  อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.๑  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  จ านวน  ๑6  คน  โดยมีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่ง  จ านวน  ๑  คน  และรองประธานสภา  จ านวน  ๑  คน  ซึ่งนายอ าเภอสุวรรณภูมิแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.1.๑  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 1.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
 1.๒  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
 1.2.1  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 1.2.2  สั่ง  อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 1.2.3  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.2.4 วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1.2.5  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.2.6  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 1.2.7  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.๓  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  จ านวน  ๒  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
     1.๔  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  จ านวน  ๑  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  มีหน้าที่ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมอบหมาย 
     1.๕  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  แบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
 1.๕.1  ส านักปลัด  รับผิดชอบงานด้าน 
  1.๕.1.1  ด้านงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานสารบรรณ 
     - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
     - งานเกี่ยวกับรัฐพิธี ราชพิธี และงานพิธีการต่างๆ 
     - งานกิจการสภาและเลขานุการ 
     - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
     - งานดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
  1.๕.1.2  ด้านงานนโยบายและแผน 
       - งานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       - งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
            - งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
     - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนประกอบการ 
                                                       พิจารณาก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนงานหรือโครงการ 
     - งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการ  
     - งานระบบสารสนเทศ วางแผนงาน และประเมินผลงานตามแผน  
 1.๕.1.3  ด้านงานบริหารงานบุคคล 
       - งานโครงสร้างอัตราก าลัง 
       - งานสวัสดิการของบุคลากร 
       - งานพัฒนาบุคลกร 
     - งานการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
     - งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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  1.๕.1.4  งานนิติการ 
     - งานกฎหมายคดแีพ่ง อาญา และนิติกรรม 
     - งานวินัยพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
     - งานข้อบัญญัติ อบต. ระเบียบ ข้อบังคับ 
     - งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 1.5.1.5  งานสวัสดิการสังคม 
       - งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาอาชีพชุมชน 
       - งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
     - งานด้านการพัฒนาและการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ  

   และผู้ด้อยโอกาส 
 1.๕.1.6   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยต่างๆ 
   - งานกู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์ อปพร. 
   - งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 1.๕.1.7  งานการเกษตร 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
   - งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
   - งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์ 
   - งานป้องกันและรักษาโรคศัตรูพืช 
 1.๕.1.8   งานสาธารณสุข 
   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 1.๕.2 กองคลัง  รับผิดชอบงานด้าน 
  1.5.2.1  งานการเงินและบัญชี 
       - งานการเงินและบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
       - งานรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
       - งานจัดท าฏีกา  เก็บรักษาเงิน 
 1.5.๒.2   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานพัฒนารายไดแ้ละแผนที่ภาษ ี  
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได ้
       - งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
       - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต 
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
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 1.5.2.๓   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
       - งานพัสดุ  ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
       - งานจัดท าระบบฐานข้อมูล 
 1.๕.3   กองช่าง  รับผิดชอบงานด้าน 
 1.๕.3.๑   งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานด้านโยธา การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและการ 
     บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 
   - งานธุรกิจพลังงาน 
  1.๕.3.2  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
     - งานไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปการ 
     - งานด้านการวางผังเมือง ควบคุมทางผังเมือง 
     - งานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 

  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
 1.5.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รับผิดชอบงานด้าน 
 1.5.4.1   งานบริหารการศึกษา 
   - งานบริหารงานวิชาการ 
   - งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานบริหารและควบคุมงบประมาณและพัสดุทางการศึกษา 
   - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.5.4.2   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - งานประสานสนับสนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ด้านงบประมาณ  
     อุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
   - งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน  
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา    
   - งานส่งเสริม รักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
   - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
 
 2.  สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
  2.๑  หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองทุ่ ง   ตามมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  
และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้ 
 2.1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
                     2.1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 2.1.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                     2.1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     2.1.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                     2.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                     2.1.7 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     2.1.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
                     2.1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 2.๒  หน้าที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ตามมาตรา 68  ก าหนดว่า
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
                     2.2.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                     2.2.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
                     2.2.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
                     2.2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                     2.2.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                     2.2.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                     2.2.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                     2.2.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                     2.2.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     2.2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                     2.2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
                     2.2.12 การท่องเที่ยว 
                     2.2.13 การผังเมือง 

    2.๓  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ตามมาตรา 16 ก าหนดว่า
ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

2.3.1 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
2.3.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
2.3.3 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
2.3.4 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
2.3.5 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
2.3.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)) 
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  2.3.7 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(มาตรา 16 (12)) 

   2.3.8 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
   2.3.9 การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 

2.3.10 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน    
(มาตรา 16 (15)) 

2.3.11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16)) 
    2.3.12 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16 (19)) 

2.3.13 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 
2.3.14 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21)) 
2.3.15 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)) 
2.3.16 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23)) 

  2.3.17 การผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 
   2.3.18 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 

2.3.19 การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27)) 
   2.3.20 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

2.3.21 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 

   2.3.22 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (มาตรา 16 (31))  

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ
ประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะ
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา
ในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  
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จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้ 

 (1)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
- ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
- ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
- ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 (2)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
- ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   

(มาตรา 68 (4)) 
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
- ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
- การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ-

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (15)) 
     - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
       (มาตรา 16 (19)) 

 (3)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))      
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

       (มาตรา 68 (8)) 
- การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (มาตรา 16 (16)) 
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- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
       (มาตรา 16 (17)) 

- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

 (4)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
    - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
    - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 68 (9)) 
 - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
 - การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 

                                   - การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

 (5) การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัด   
                                       มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                  (มาตรา 67 (7)) 

 (6)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
- บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 67 (8)) 
- การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

 (7)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 -   ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ      
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

 - กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (มาตรา 16(31)) 

 

 ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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 3.  วิธีการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการ  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ     

 กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุง่  ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้
ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  2  ต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45130 

 

 4.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  2  ต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
451๓๐  โทรศัพท ์๐-430-30287  เว็บไซต์  www.mueangthung.go.th 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    3    เดือน มกราคม   พ.ศ. 25๖2 

  

             สวาท  ค าสระคู 

          (นายสวาท  ค าสระคู) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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