ประกาศเทศบาลตําบลหนองควาย
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาทีที่ ่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับเทศบาลตําบลหนองควาย
-------------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่เปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการและหนวยงานของรัฐ เทศบาลตําบลหนองควายจึงขอ
ประกาศโครงสรางและการจัดการองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับเทศบาลตําบลหนองควาย ดังนี้
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองควาย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 ฝายสภาประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควายจํานวนสิบสองคนมี
อํานาจหนาที่ ในการพิจารณา ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา ทองถิ่น ใหความเห็นชอบ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปและเทศบัญญัติทั่วไป และ ควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝายบริหาร ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เทศ บัญญัติ นโยบาย แผนพัฒนา ทองถิ่นและหนาที่อื่นที่มีกฎหมายกําหนด โดยมี
ประธานสภาจํานวนหนึ่งคน มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุม
สภาเทศบาลรองประธานสภาจํานวนหนึ่งคน มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และเลขานุการสภาจํานวนหนึ่งคนมีหนาที่ตามที่
ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลกําหนดไว
1.2 ฝายบริหารประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลหนองควายจํานวนหนึ่งคนมี
อํานาจหนาที่กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย รักษาการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัติ และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายวาดวยเทศบาลและกฎหมายอื่นบัญญัติไว รวมตลอดถึงการควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล โดยมี
รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองควายจํานวนสองคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหนองควายจํานวนหนึ่งคน
และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหนองควายจํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
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-21.3 ฝายประจํา ประกอบดวยพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
รวมทั้งสิ้น 67 คน โดยมีปลัดเทศบาลตําบลหนองควายจํานวนหนึ่งคน เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
1.4 สวนราชการภายในองคกร
1.4.1สํานักปลัดเทศบาล
(1) ฝายอํานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(2) ฝายปกครอง
- งานวิชาการและแผนงาน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4.2กองคลัง
(1) ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนพาณิชย
1.4.3กองชาง
(1) ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
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-31.4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(1) ฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
2. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50
บัญญัติวา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
2.1.1 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.1.2ใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา
2.1.3รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการ
2.1.4ปองกันและระงับโรคติดตอ
2.1.5ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
2.1.6 ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม

ของทองถิ่น

2.1.7สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
2.1.8 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

2.1.9หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แกไขเพิ่มเติม มาตรา 51
บัญญัติวา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
2.2.1 ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2.2.2 ใหมีโรงฆาสัตว
2.2.3 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
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-32.2.4 ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
2.2.5 บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
2.2.6 ใหมีการบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
2.2.7 ใหมีการบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
2.2.8 ใหมีการบํารุงทางระบายน้ํา
2.2.9 เทศพาณิชย
2.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 บัญญัติวา ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
2.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2.3.2 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
2.3.3 การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
2.3.4 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
2.3.5 การสาธารณูปการ
2.3.6 การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
2.3.7 การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน
2.3.8 การสงเสริมการทองเที่ยว

และผูดอยโอกาส
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

2.3.9 การจัดการศึกษา
2.3.10 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
2.3. 11 การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
2.3.12 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

ประชาชน

2.3.13 การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.3.14 การสงเสริมกีฬา
2.3.15 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
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บานเมือง

2.3.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
2.3 17 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
2.3.18 การจํากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
2.3.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
2.3.20 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

2.3.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว
2.3.22 การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
2.3.23 การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น
2.3.24 การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.25 การผังเมือง
2.3.26 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
2.3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
2.3.28 การควบคุมอาคาร
2.3.29 การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย
2.3. 30 การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.3.31 กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
2.4วิธีการดําเนินงาน
ประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลไดที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ตําบลหนองควาย

3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของราชการหรือคําแนะนําในการติดตอ กับ เทศบาล

3.1 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการของเทศบาลตําบลหนองควาย ตั้งอยูชั้นที่ 1
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองควาย เลขที่ 156 หมูที่ 4 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม 50230
/3.2 โทรศัพท …

-53.2 โทรศัพท 053 – 125070ตอ 101
3.3 โทรสาร ๐ – 5312 – 5070ตอ 100
3.4 เว็บไซต www.nongkhwai.go.th
3.5 Email :nong – khwai @ hotmail.co.th
3.6 Facebook ของเทศบาลตําบลหนองควาย
จึงขอประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ณรงค ธิลา
(นายณรงค ธิลา)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย

