
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 
เร่ือง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  สรุปอาํนาจหน้าที่ทีสํ่าคัญและวธีิการดําเนินงาน 

สถานทีต่ิดต่อเพือ่ขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ และ

หน่วยงานของรัฐ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

สังกดักระทรวงมหาดไทย  จึงออกประกาศโครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน สรุปอาํนาจหนา้ท่ี

ท่ีสําคญัและวิธีการดาํเนินงาน สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอ

หงษ ์ตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ดงัต่อไปน้ี 

  การจดัโครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน อาํนาจหน้าท่ีท่ีสําคญัขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์ เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 

๒๕๓๗  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

        ๑. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์มีโครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 
ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.๑) สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จาํนวน ๒๔ คน โดยมีประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์จาํนวน ๑ คน และรองประธานสภา จาํนวน ๑ คน   ซ่ึงนายอาํเภอ

โนนสูง  แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลลาํลาํคอหงษ ์มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

  ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล ร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  และร่างขอบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

  ๓) ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
  ๑.๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ จาํนวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 



-๒- 

  ๑) กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและรับผดิชอบในการบริหารราชการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ขอ้บญัญติัระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

  ๒) สั่ง อนุญาตและอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  ๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเลขานุการนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

  ๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  ๕) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

  ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลตาม

กฎหมาย และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  ๑.๓) รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ จาํนวน ๒ คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้ง

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ์  ซ่ึงมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์  มี

หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์  ตามท่ีนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลมอบหมาย 

  ๑.๔) เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์จาํนวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการ

แต่งตั้งโดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์และมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํลาํคอ

หงษ ์มีหนา้ท่ีตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษม์อบหมาย 
  ๑.๕) สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์แบ่งส่วนราชการ ดงัน้ี 

           ๑) สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รับผดิชอบงานดา้น 

   -  งานบริหารงานทัว่ไป 
   -  งานนโยบายและแผน 
   -  งานกฎหมายและคดี    
   -  งานสวสัดิการและพฒันา ชุมชน    

   -  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           ๒) กองคลงั รับผดิชอบงานดา้น 
   -  งานการเงิน    
                                         -  งานบญัชี 
   -  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
   -  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้



 
-๓- 

   -  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและแผนท่ีภาษี 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
          ๓) กองช่าง รับผิดชอบงานดา้น 
   -  งานก่อสร้าง 
   -  งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  งานประสานดา้นสาธารณูปโภค 
   -  งานผงัเมือง 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
        ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รับผดิชอบงานดา้น 
   - งานบริหารการศึกษา  
   - งานส่งเสริมการศึกษา 
   - งานกิจการโรงเรียน 
   - งานส่งเสริมศาสนา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

   - งานกีฬาและนนัทนาการ    
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                                    ๕) กองส่งเสริมการเกษตร รับผดิชอบงานดา้น 
   - งานส่งเสริมการเกษตร  
   - งานส่งเสริมปศุสัตว ์    
    
                    ๒. สรุปอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย 

             ๒.๑) หนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกาํจดัมูลฝอย 

  และส่ิงปฏิกลู 

  (๓) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

  (๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  (๖) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและ ผูพ้ิการ 

  (๗) คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 



-๔- 

  (๘) บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

  (๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

          ๒.๒) หนา้ท่ีอาจจดัทาํกิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) ใหมี้นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  (๒) ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 

  (๓) ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 

  (๔) ใหมี้และบาํรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

  (๕) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๖) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

  (๗) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

  (๘) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  (๑๐) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
  (๑๑) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

  (๑๒) การท่องเท่ียว 

  (๑๓) การผงัเมือง 

  ๓.๓) อาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

  (๒) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

  (๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 

  (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

  (๕) การสาธารณูปการ 

  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

  (๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

   (๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  (๙) การจดัการศึกษา 

  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

  (๑๑) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ 

  ทอ้งถ่ิน 



-๕- 

  (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

  (๑๓) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

  (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

  (๑๘) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 

  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  (๒๐) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
  (๒๒) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์

  (๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ 

  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

  (๒๔) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากร 

  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  (๒๕) การผงัเมือง 

  (๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

  (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

  (๒๘) การควบคุมอาคาร 

  (๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษา 

  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

  (๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 

  ประกาศกาํหนด 

           ๒.๓) วธีิดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์

  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลลําลาํคอหงษ์  จะต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถ่ินเกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามภารกิจอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์  ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  การลด

ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอาํนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผดิชอบผลของงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการ ตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้าํนึงถึงความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  



-๖- 

การเปิดเผยขอ้มูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละ

ภารกิจ 

 กรณีเป็นอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับ

บริการไดท่ี้ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี ๒  ตาํบลลาํคอหงษ ์ อาํเภอโนนสูง  

จงัหวดันครราชสีมา 

        ๓. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัส่วนราชการภายใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์สามารถติดต่อไดท่ี้ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลลาํลาํคอหงษ ์ตั้งอยูห่มู่ท่ี ๒  ตาํบลลาํคอหงษ ์อาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

โทรศพัท.์ ๐-๔๔๗๕-๖๓๘๐  
  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์  ต่อ  ๑๐๑ 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์   ต่อ  ๑๐๓ 

             สาํนกังานปลดั                                              ต่อ  ๑๐๔ 

  หวัหนา้สาํนกัปลดั                                       ต่อ  ๑๐๕ 
  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั            ต่อ  ๑๐๖ 
  งานพฒันาชุมชน                           ต่อ  ๑๐๗ 
  กองคลงั                                                       ต่อ  ๑๐๘ 

  งานพสัดุ                                                      ต่อ  ๑๐๙ 

งานจดัเก็บรายได ้   ต่อ  ๑๑๐ 
กองช่าง     ต่อ  ๑๑๑ 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ต่อ  ๑๑๒ 
กองส่งเสริมการเกษตร   ต่อ  ๑๑๓ 
งาน สปสช.      ต่อ  ๑๑๔ 
ประธานสภา    ต่อ  ๑๑๕  

  โทรสาร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๘๔  เวบ็ไซต ์www.lamkhohong.go.th  

         จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

          ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๕   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                                                        (ลงช่ือ)      

                  (นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง) 
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

16เร่ือง การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญตัิการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ

ทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

               ดว้ยพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงมาตรา ๗ ไดก้าํหนดใหห้น่วยงานของรัฐ

ท่ีมีการอนุญาต ตอ้งจดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชนอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไข 

(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผู ้

ขออนุญาตตอ้งยืน่มาพร้อมกบัคาํขอ และใหน้าํคู่มือประชาชนปิดประกาศไว ้ ณ สถานท่ียืน่คาํขอ และ

เผยแพร่ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

              ดงันั้น เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญติัดงักล่าว องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ลาํคอหงษ ์ จึงขอเผยแพร่คู่มือประชาชนในการพิจารณาอนุญาต ตามกระบวนงานท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี ณ 

สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ อาํเภอโนสูง  จงัหวดันครราชสีมา และทางเวบ็ไซต ์

www.lamkhohong.go.th  

               ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                                        
                                                                       (ลงช่ือ)  

                                                                                      
 

                  (นายชิตณรงค ์ ขอเหน่ียวกลาง) 
                     นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์
 


