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ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานทีต่ ิดตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่ ในจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการดําเนินงานตาง ๆ ของทางราชการ และสามารถแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิทางการเมื่อได โดยถูกตองกับความเปนจริง จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร
ในการดําเนินงานของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
ในจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร
สวนจังหวัดปราจีนบุรีเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กองแผนและงบประมาณ
(๔) กองคลัง
(๕) กองชาง
(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๗) กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๘) กองพัสดุและทรัพยสิน
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน
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๓. การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้น ตอนการปฏิบัติง าน การอํานวยความสะอาดและตอบสนองความตองการของประชาชน
ทั้ ง นี้ โดยมี ผู รั บ ผิ ด ชอบผลของงานในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตภารกิจและใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
๔. อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย
๔.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปไดดังนี้
๑) องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสาน การจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) ประสานและให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสภาตํ า บล
และราชการสวนทองถิ่นอื่น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการ
สวนทองถิ่นอื่น
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
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(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๐) อํานาจหนาที่ใดซึ่งราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไดมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได
๒) องคการบริหารสว นจังหวัด อาจจัดทํากิจการใด ๆ อัน เปนอํานาจหนาที่
ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอม
จากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
๔) การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๔.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การจัดการศึกษา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ระยะการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
การสงเสริมการทองเที่ยว
การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอื่น
๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในการพัฒนาทองถิ่น
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๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒๗) การสัง คมสงเคราะห และการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส
๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
๒๙) กิจการการอื่นใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กําหนดใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่น
สมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
๑) จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) บําบัดน้ําเสีย
๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕) วางผังเมือง
๖) จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมาย
วาดวยทางหลวง
๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา
๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑๑) จัด การศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
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๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค
๑๕) จัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
๑๖) สงเสริมการทองเที่ยว
๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
๑๘) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด
๕. วิธีการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี แบงออกเปนกรณี คือ
๕.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
๕.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่ที่ทําการของแตละสถานที่ตามแตกรณี
๖. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกัน สวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ไดที่ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูที่ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย ๒๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๗๔๕-๔๐๐๖ หรือติดตอไดที่สวนราชการ
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
(ข) อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดภารกิจหนาที่ไว ดังนี้
เทศบาลเมือง
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
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๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
๖. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
๗. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๑๐. ใหมีโรงฆาสัตว
๑๑. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
๑๒. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๑๓. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
๑๔. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๑๕. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ เทศบาลเมือง อาจทําภารกิจอื่น ๆ ไดดังนี้
๑. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๒. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๔. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
๖. ใหมีการสาธารณูปการ
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. เทศพาณิชย
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มีเทศบาลเมือง ๑ แหง คือ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ
ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
๖. กองสวัสดิการสังคม
๗. กองวิชาการและแผนงาน
มีเทศบาลตําบล ๑๒ แหง ไดแก ๑) เทศบาลตําบลโคกมะกอก ๒) เทศบาลตําบลบานนาปรือ
๓) เทศบาลตําบลกบินทร ๔) เทศบาลตําบลเมืองเกา ๕) เทศบาลตําบลสระบัว ๖) เทศบาลตําบลนาดี
๗) เทศบาลตําบลบานสราง ๘) เทศบาลตําบลประจันตคาม ๙) เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ๑๐) เทศบาล
ตําบลศรีมหาโพธิ ๑๑) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ และ ๑๒) เทศบาลตําบลโคกปบ แบงออกเปน
สํานัก/กอง ดังนี้
๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
๖. กองการประปา
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ณ สํานักงานเทศบาล จํานวน ๑๓ แหง ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๑๐๒๘
๒. เทศบาลตําบลโคกมะกอก หมู ๑ ตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๙-๔๑๒๒-๓
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๓. เทศบาลตําบลบานนาปรือ หมู ๑ ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๒๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๐-๗๔๙๕
๔. เทศบาลตําบลกบินทร เลขที่ ๔๒๕ ถนนเจาสําอางค ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๓๑๗๑
๕. เทศบาลตําบลเมืองเกา ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทร. ๐-๓๗๒๘-๑๖๖๖
๖. เทศบาลตําบลสระบัว ตําบลสระบัว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทร. ๐-๓๗๕๗-๕๐๙๐
๗. เทศบาลตําบลนาดี ถนนชมะนันท ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐
โทร. ๐-๓๗๒๘-๙๐๘๖
๘. เทศบาลตําบลบานสราง เลขที่ ๙๙ หมู ๖ ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๒๒๘
๙. เทศบาลตําบลประจันตคาม เลขที่ ๕๑๑ หมูที่ ๒ ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๒๙-๑๔๐๑
๑๐. เทศบาลตําบลโพธิ์งาม เลขที่ ๑๓๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๗๗
๑๑. เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ เลขที่ ๔๔๔ หมูที่ ๔ ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร ๐-๓๗๒๗-๙๑๓๖
๑๒. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ เลขที่ ๕๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๔๐-๐๒๕๔
๑๓ เทศบาลตํา บลโคกปบ เลขที่ ๑๕๑ หมู ที่ ๕ ตํา บลโคกปบ อํา เภอศรีม โหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๙๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๑๑๔
(ค) องคการบริหารสวนตําบล
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
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๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๗. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร
นอกจากนั้นองคการบริการสวนตําบล อาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้
๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓. ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
๕. ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
๑๒. การทองเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
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อาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือรวมกับสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อกระทํากิจการรวมกันได
โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
๑. นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ๑ คน มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน
ทําหนาที่เปน ฝายบริห ารเทานั้น โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และรับ ผิด ชอบการบริห ารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล และสามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลชวยบริหารงานได
โดยในส ว นขององค ก ารบริ ห ารสว นตํา บล มีร องนายกองคก ารบริ ห ารสว นตํ าบล จํ านวน ๒ คน
และนายกองคการบริหารสวนตําบลจะมีวาระการทํางาน ๔ ป
๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
วาระการทํางาน ๔ ป เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบล
องค การบริห ารส ว นตํ าบลมี ๕๖ แหง สามารถติ ด ตอ ขอรั บ ข อมูล ขาวสาร ณ สถานที่ตั้ ง
ของสํานักงาน ดังนี้
อําเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก เลขที่ ๑๔/๒ หมู ๘ ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๗๘๐
๒. องคการบริหารสวนตําบลดงพระราม เลขที่ ๙๑ หมู ๗ ตําบลดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๖๒-๙๖๖๑
๓. องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู ๑ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๑๗๑
๔. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นพระ หมู ๗ ตํ า บลบ า นพระ อํ า เภอเมื อ งปราจี น บุ รี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร ๐-๓๗๔๕-๒๐๗๑
๕. องคก ารบริห ารสว นตํ าบลรอบเมือง หมู ๑ ตําบลรอบเมือ ง อํ าเภอเมือ งปราจีน บุ รี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๖๙๐๘
๖. องคการบริหารสวนตําบลบางเดชะ เลขที่ ๘๒/๑๒ หมู ๔ ตําบลบางเดชะ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๗๐๖๖
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๗. องคการบริหารสวนตําบลเนินหอม เลขที่ ๑๙๘ หมู ๕ ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๐-๗๑๘๐
๘. องคการบริหารสวนตําบลทางาม เลขที่ ๕๑ หมู ๒ ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๖๑๒๐
๙. องคการบริหารสวนตําบลโคกไมลาย เลขที่ ๘๘ หมู ๓ ตําบลโคกไมลาย อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๓๒๖
๑๐. องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม เลขที่ ๖๗ หมู ๖ ตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๔๘-๐๓๕๘
๑๑. องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ เลขที่ ๑ หมู ๖ ตําบลวัดโบสถ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๗๔๘-๒๘๕๖
อําเภอกบินทรบุรี
๑๒. องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน เลขที่ ๑๙๙ หมู ๓ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๐๙๒๑
๑๓. องคการบริหารสวนตําบลวังดาล เลขที่ ๑๐๔ หมู ๑๐ ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๔๕-๑๒๑๔
๑๔. องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน เลขที่ ๑๙๙ หมู ๖ ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๖๕๗๙
๑๕. องคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง เลขที่ ๓๓๓ หมู ๓ ตําบลวังทาชาง อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
๑๖. องคการบริหารสวนตําบลหนองกี่ เลขที่ ๖๖๖ หมู ๑๐ ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
๑๗. องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว เลขที่ ๑๐๙ หมู ๖ ตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
๑๘. องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว เลขที่ ๒๐๐ หมู ๔ ตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๙๑๘
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๑๙. องคการบริหารสวนตําบลยานรี เลขที่ ๑๐๐ หมู ๖ ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๔๖๔๓
๒๐. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เลขที่ ๒๖๔ หมู ๕ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๔๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๕๒๖๐
๒๑. องคการบริหารสวนตําบลบานนา เลขที่ ๑๙๑ หมู ๓ ตําบลบานนา อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๙-๘๑๓๘
๒๒. องคการบริหารสวนตําบลบอทอง เลขที่ ๑๓๖ หมู ๕ ตําบลบอทอง อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๖๒-๕๒๐๑
๒๓. องคการบริหารสวนตําบลนาแขม หมู ๖ ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๘๑๓-๔
๒๔. องคการบริหารสวนตําบลนนทรี เลขที่ ๓๓๓ หมู ๕ ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๓๘๒
๒๕. องคการบริหารสวนตําบลกบินทร เลขที่ ๙๙ หมู ๒ ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๓๙๗๑
อําเภอนาดี
๒๖. องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ เลขที่ ๑๐๒ หมู ๑ ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๔๘-๖๘๐๕
๒๗. องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ หมู ๒ ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๔๐-๑๐๘๖
๒๘. องคการบริหารสวนตําบลนาดี เลขที่ ๕ หมู ๔ ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๖๒-๙๖๘๖
๒๙. องคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ หมู ๑ ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๖๒-๙๗๓๖
๓๐. องคการบริหารสวนตําบลสะพานหิน เลขที่ ๑๓๓ หมู ๑๐ ตําบลสะพานหิน อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๘๔๗
๓๑. องคการบริหารสวนตําบลสําพันตา หมู ๑ ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๒๒๐ โทร. ๐-๓๗๒๐-๔๐๙๔
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อําเภอบานสราง
๓๒. องคการบริหารสวนตําบลบานสราง เลขที่ ๔๐ หมู ๓ ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๖๔๙
๓๓. องคการบริหารสวนตําบลบางยาง เลขที่ ๑๖/๒ หมู ๕ ตําบลบางยาง อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๑๕ โทร. ๐-๓๗๒๙-๕๑๘๑
๓๔. องคการบริหารสว นตําบลบางกระเบา หมู ๖ ตําบลบางกระเบา อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๗๐๕๗
๓๕. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย หมู ๒ ตําบลบางเตย อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๖๔๙
๓๖. องคการบริหารสวนตําบลบางแตน เลขที่ ๕๔/๑ หมู ๒ ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๔๘-๐๒๕๗
๓๗. องคการบริหารสวนตําบลบางปลารา หมู ๘ ตําบลบางปลารา อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๘๑๑
๓๘. องคการบริหารสวนตําบลบางพลวง หมู ๓ ตําบลบางพลวง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๕๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๑๙๒๕
อําเภอประจันตคาม
๓๙. องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม เลขที่ ๙๙ หมู ๒ ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทร. ๐-๓๗๒๙-๑๘๐๙
๔๐. องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย เลขที่ ๑๑๖ หมู ๒ ตําบลเกาะลอย อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๘๖๓๗
๔๑. องคการบริหารสวนตําบลบานหอย เลขที่ ๙๙ หมู ๗ ตําบลบานหอย อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๕-๗๐๙๔
๔๒. องคการบริหารสวนตําบลคําโตนด เลขที่ ๗๗ หมู ๑๓ ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๕๕๗๔
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๔๓. องคการบริหารสวนตําบลดงบัง เลขที่ ๘๘ หมู ๑ ตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๘๐๕๑
๔๔. องคการบริหารสวนตําบลบุฝาย เลขที่ ๑๐๐ หมู ๖ ตําบลบุฝาย อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๒๙-๒๙๒๒
๔๕. องคการบริห ารสว นตําบลหนองแกว หมู ๔ ตําบลหนองแกว อําเภอประจัน ตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๐๔๑๔
๔๖. องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เลขที่ ๑๒๑ หมู ๕ ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐ โทร. ๐-๓๗๔๕-๑๐๑๒
อําเภอศรีมหาโพธิ
๔๗. องคการบริหารสวนตําบลทาตูม เลขที่ ๑๑๑ หมู ๘ ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๒๘-๕๑๖๑
๔๘. องคการบริหารสว นตําบลกรอกสมบูร ณ เลขที่ ๕๗๙ หมู ๑ ตําบลกรอกสมบูร ณ
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐-๓๗๒๐-๘๑๕๒
๔๙. องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม หมู ๓ ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๗๙๖-๙
๕๐. องคการบริหารสวนตําบลบานทาม หมู ๓ ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๒๐-๖๓๓๙
๕๑. องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ เลขที่ ๘๕ หมู ๒ ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๒๗๙๕๒๙
๕๒. องคการบริห ารสว นตําบลหนองโพรง หมู ๕ ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีม หาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๒๐-๙๔๑๓
๕๓. องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา เลขที่ ๑๓ หมู ๑๔ ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทร. ๐-๓๗๔๐-๘๔๔๒

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

อําเภอศรีมโหสถ
๕๔. องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ เลขที่ ๒๑๘ หมู ๖ ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๙๐ โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๒๗๑
๕๕. องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย หมู ๔ ตําบลโคกไทย อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๙๐ โทร. ๐-๓๗๒๑-๘๙๓๖
๕๖. องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด เลขที่ ๑ หมู ๑ ตําบลไผชะเลือด อําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๙๐ โทร. ๐-๓๗๕๗-๓๒๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุริยะ อมรโรจนวรวุฒิ
ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี

