ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
............................................
ด้วยพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องส่งข้อมูลจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างและการจัด
องค์กรในการดาเนิ น งาน สรุป อานาจหน้ าที่ที่สาคั ญ และวิธีการดาเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
เพื่อเป็ น การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังกล่ าว
องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้จัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดังนี้
๑.โครงสร้ างและการจั ด องค์ กรในการด าเนิ น งาน สรุป อ านาจหน้าที่ ที่ ส าคัญ และวิธีการ
ดาเนินงาน เป็น ไปตามพระราชบั ญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จัดโครงสร้างและองค์กรในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานนโยบายและแผน
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.งานกิจการสภา
6.งานสวัสดิการสังคม
7.งานธุรการ
8.งานกฎหมายและคดี
๒.๒ ส่วนกองคลัง มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๓ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.งานกิจการด้านโรงเรียน
/๒.๔ ส่วนโยธา.................

-๒๒.๔ ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง
๓.สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย ประกอบด้วย
๓.๑ หน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย พ.ศ.๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
๓.๒ หน้าที่อาจทากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย พ.ศ.๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค 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 อานาจหน้าที่....................

-๓๓.๓ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
/๓๐.การรักษา...................

-๔(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๔.วิธีการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย
ประชาชนสามารถติดต่อขอรับการบริการจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลอมก๋อย ได้ที่
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๕.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริห ารส่วนตาบล
อมก๋อย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย ที่ตั้งเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๘ ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ๕๐๓๑๐ โทรศั พ ท์ / โทรสาร ๐-๕๒๐๐ -๐๔๑๒-๓ เว็ บ ไซต์ www.omkoi.go.th
E-mail : tambon.omkoi@gmail.com
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวัลลภ ปุกยุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย

