
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
เรื่อง  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ วิธีการดําเนินงาน และสถานท่ีติดตอ 
เพ่ือรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ท่ีใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารของราชการอยางกวางขวาง อันจะนํามาซ่ึง
ขอเท็จจริงท่ีประชาชนสามารถนําไปเพ่ือแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิตาง ๆ ท่ีพึงมีพึงได องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ 
วิธีการดําเนินงาน และสถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ ดังตอไปนี้      
  1.  การจัดโครงสราง องคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2549 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  2.  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แบงออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย 

1)  ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมูบานละ 2 คน จํานวน 6 หมูบาน รวม 12 คน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

(2)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

(3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายนิติบัญญัติ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประธานสภา 
อบต. 

รองประธานสภา 
อบต. 

เลขานุการสภา 
อบต. 

สมาชิกสภา 
อบต. 

/2) ฝายบริหาร.......... 



 
 

2)  ฝายบริหาร ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล และไดแตงตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน มีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้ 

(1)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบล 
(4)  วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(6)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และกฎหมายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  โครงสรางการบริหารภายในสํานักงาน แบงสวนราชการออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
(1)  งานบริหารงานท่ัวไป 
(2)  งานนโยบายและแผน 
(3)  งานกฎหมายและคดี 
(4)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)  งานกิจการสภา 
(6)  งานธุรการท่ัวไป 
(7)  งานบริหารงานบุคคล 
(8)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(9)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(10)  งานสงเสริมการเกษตร 

/มีหนาท่ีความ............ 

ฝายบริหาร 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. เลขานุการ 
นายก อบต. 
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มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล  และ

ราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

2)  กองคลัง 
(1)  งานการเงิน 
(2)  งานบัญชี 
(3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
(4)  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสง การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจายเงิน การทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งาน
เก่ียวกับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

3)  กองชาง 
(1)  งานกอสราง 
(2)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(3)  งานผังเมือง/ผังตําบล 
(4)  งานประสานสาธารณูปโภค 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสราง ซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางซอมบํารุง 
งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ
ไดรับมอบหมาย 

4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1)  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(2)  งานบริหารการศึกษา 
(3)  งานสงเสริมการทองเท่ียวและกิจการกีฬา 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบทางการบริหารการศึกษาเก่ียวกับวิเคราะห วิจัย และพัฒนา

หลักสูตรแบบเรียนทุกระดับท่ีอยูในความควบคุมของทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การ
สงเสริมและเผยแพรการศึกษา เปนตน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

/โครงสรางการ........... 
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  4.  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
  5.  หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 

1)  หนาท่ีท่ีตองทํา มีดังนี้ 
(1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(2)  รักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหตามความจําเปนและสมควร 

โครงสรางการบริหารงานภายในสํานักงาน 
 
 ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

สํานักปลัด อบต. 
(หัวหนาสํานักปลัด อบต.) 
-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-งานกิจการสภา 
-งานธุรการทั่วไป 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
-งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
-งานสงเสริมการเกษตร 

กองคลัง 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 

-งานการเงิน 
-งานบัญช ี
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
-งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ 

กองชาง 
(ผูอํานวยการกองชาง) 

-งานกอสราง 
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
-งานผังเมือง/ผังตําบล 
-งานประสาน
สาธารณูปโภค 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ) 

-งานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานบริหารการศึกษา 
-งานสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกิจการ
กีฬา 
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2) หนาท่ีท่ีอาจจัดทํา........ 



2)  หนาท่ีท่ีอาจจัดทํา มีดังนี้ 
(1)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3)  จัดใหมีหรือบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(4)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(10)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(11)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
(12)  การทองเท่ียว 
(13)  การผังเมือง 

6.  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ 
4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
5)  การสาธารณูปการ 
6)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 
7)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 
8)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
9)  การจัดการศึกษา 
10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
14)  การสงเสริมการกีฬา 
15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
17)  การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน 
21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

/23) การรักษาความ.......... 
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23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
25)  การผังเมือง 
26)  การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและการสนับสนุน การปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

7.  วิธีการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ กรณีเปนอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการภายในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ประชาชนสามารถขอรับบริการไดท่ีท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
  8.  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   ตั้งอยู   ณ   จุดประชาสัมพันธ 
ชั้น 1 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
  9.  ชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนํา  

1)  ติดตอดวยตนเอง ไดท่ี จุดประชาสัมพันธ ชั้น 1 ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

2)  ติดตอทางไปรษณีย ไดท่ี     ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ หมูท่ี 7 ตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

3)  ติดตอทางโทรศัพทไดท่ีหมายเลข 073-599267 และโทรสารหมายเลข 073-
599267 ในวัน เวลา ราชการ 

4)  ติดตอทางเว็บไซตไดท่ี www.bacho.go.th 
5)  ติดตอทาง facebook ไดท่ี www.facebook.com/องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

อบต.บาเจาะ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี   15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
        (นายตอพา  อูแล)  
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
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