
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 เรื่อง  โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของทางราชการ จึงประกาศโครงสร้างอ านาจหน้าที่ วิธีการ
ด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ดังนี้ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
      (๒) กองคลัง 
      (๓) กองช่าง 
      (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      (๕) กองสวัสดิการสังคม 
  ๒. อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ประกอบด้วย 
      ๒.๑ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  สรุปได้ดังนี้ 
          ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขต ดังต่อไปนี้ 
              (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
              (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
              (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
              (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
              (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
              (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
              (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
          ๒) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงอาจจัดท ากิจการในเขต 
ดังต่อไปนี้ 
              (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 



              (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
              (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
              (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
              (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
              (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
              (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                                                           -๒- 
 
 
              (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
              (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
              (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
              (๑๒) การท่องเที่ยว 
              (๑๓) การผังเมือง 
      ๒.๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ 

            (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
            (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
            (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
            (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
            (๕) การสาธารณูปการ 
            (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
            (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
            (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
            (๙) การจัดการศึกษา 

              (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
               (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
           (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

             (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
           (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
           (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
           (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 



           (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
           (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
           (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
           (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
           (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

             (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่นๆ 

             (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

           (๒๕) การผังเมือง 
           (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                                       -๓- 
 
 

            (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
            (๒๘) การควบคุมอาคาร 
            (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               (๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               (๓๑)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  ๓. วิธีการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเปิดให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐ 
  ๔. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สามารถติดต่อได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๖๑ – ๑๖๖๐ หรือติดต่อได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอแวง  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 

                               (นายสมศรี  โยธาจันทร์) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 


