ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน
และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
-----------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและหน่วยงานของรัฐ
พร้อมทั้งประชาชนแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง
จึงสมควรประกาศสถานที่และช่องทางติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร
และอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบลและกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แล้ว
จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงาน
สถานที่และช่องทางการติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๒.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จานวน ๒๐ คน โดยมีประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก จานวน ๑ คน และรองประธานสภา จานวน ๑ คน ซึ่งนายอาเภอบรบือแต่ง
ตั้งจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล

๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ
๒.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
๒.๓ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก จานวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมีหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโกมอบหมาย
๒.๔ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีหน้าที่
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมอบหมาย
๒.๕ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก แบ่งส่วนราชการดังนี้
(๑) สานักปลัด
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๕) กองสวัสดิการสังคม
(๖) กองส่งเสริมการเกษตร
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีดังนี้
(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโกโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโกให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล

มีหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
๖ งาน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๖ งานกิจการสภา
(๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกาจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(๓) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ การออกแบบ การจัดทาข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานควบคุมตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานสาธารณูปโภค
(๔) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้
มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่บริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน โดยให้
มีงานปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งาน

กิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี เช่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี โดยให้มีฝ่ายธุรการ ฝ่าย
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
๕.๑ งานสวัสดิการสังคม
๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์
๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
(๖) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
งานวิชาการการงานทางเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่งเสริมด้านการเกษตร และปศุสัตว์ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร
๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์
ข้อ ๓ สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
๓.๑ หน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร

๓.๒ หน้าที่อาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
๓.๓ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ข้อ ๔ วิธีดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
กรณีเป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ประชาชนสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ที่ อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองโก อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ข้อ ๕ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก หมู่ที่ ๑
ตาบลหนองโก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๔๓๙๘-๓๕๖๔ โทรสาร
๐-๔๓๙๘-๓๕๖๕ เว็บไซต์ www.nonggo.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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