ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
เรื่อง โครงสร้างอานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
-----------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงจึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อยดังนี้
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
1.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปงน้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปงน้อยจานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบลปงน้อย ทาหน้าที่เป็นฝ่ ายบริห าร โดยการกาหนดนโยบาย
ควบคุม และรับ ผิ ดชอบการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบล และสามารถแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลช่วยบริหารงานได้ จานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 คน
1.2 การจัดองค์กรในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ดังนี้
1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย ประกอบด้วย
2.1 พระราชบั ญญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 สรุปได้ดังนี้
1) ภายใต้บั งคับ แห่ งกฎหมาย องค์การบริห ารส่ว นตาบล มีห น้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(9) ปฏิบั ติห น้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
2) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์ก ารบริหารส่วนตาบล อาจจัดทากิจกรรมในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(4) ให้ มี แ ละบ ารุ ง สถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและ
สวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
2.2 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2) การจัดให้มีและบารุงทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสั งคมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส

11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) การส่งเสริมกีฬา
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและ ฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24) การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25) การผังเมือง
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปงน้ อ ย เลขที่ 199 หมู่ ที่ 10 ต าบลปงน้ อ ย
อ าเภอดอยหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย โทรศั พ ท์ 0 - 5379 - 0042 โทรสาร 0 - 5379 - 0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นายศรีทน ชุ่มมงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย

