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ประกาศเทศบาลตาบลม่วงนา
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
สถานทีต่ ิดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลม่วงนา
เพื่อเป็นไปตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการ
และหน่ ว ยงานของรั ฐ เทศบาลต าบลม่ ว งนาในฐานะของหน่ ว ยงานราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย จึ ง ออกประกาศ โครงสร้ า งและการจั ด การองค์ ก รในการด าเนิ น งาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนา
ในการติดต่อกับหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลตาบลม่วงนา ตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานอานาจหน้าที่ที่สาคัญของเทศบาลตาบลม่วงนา
เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญญั ติกาหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เทศบาลตาบลม่วงนา มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ นายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา
๒.๑.๑ นายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา มีจานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนมีหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอืน่
๒.๑.๒ รองนายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา จานวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
ของนายกเทศมนตรี ต าบลม่ ว งนา ท าหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารและช่ ว ยเหลื อ ในการบริ ห ารราชการ
ของเทศบาลตาบลม่วงนาตามที่นายกเทศมนตรีตาบลม่วงนามอบหมาย
๒.๑.๓ เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา จานวนไม่เกิน ๑ คน ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลม่วงนามอบหมาย
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๒.๑.๔ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา มีจานวนไม่เกิน ๑ คน ซึ่งมาจาก
การแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา มีหน้าที่ทาตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลม่วงนามอบหมาย
๒.๒ สภาเทศบาลต าบลม่ ว งนา ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลม่ ว งนา
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จานวน ๑๒ คน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๒.2.๑ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลม่ ว งนา
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แ ละร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ของเทศบาลตาบลม่วงนา
๒.2.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนา เทศบาล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ
(1) ประธานสภาเทศบาลตาบลม่วงนา จานวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลม่วงนาตามมติของสภาเทศบาล ตาบลม่วงนา
(2) รองประธานสภาเทศบาลตาบลม่วงนา จานวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลม่วงนาตามมติของสภา เทศบาลตาบลม่วงนา
(3) เลขานุการสภาเทศบาลตาบลม่วงนา จานวน ๑ คน ตามมติของสภาเทศบาล
ตาบลม่วงนา
๓. สานักงานเทศบาลตาบลม่วงนา มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ของเทศบาลตาบลม่วงนา ดังนี้
1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
๒) เรื่องที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
๓) เรื่องซึ่งตกลงไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา
๔) เรื่ อ งที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น เป็ น ปั ญ หาและเสนอมาเพื่ อ รั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย
หรือในกรณีพิเศษอย่างอื่น
๕) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
๖) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ส านั ก ปลั ด เทศบาล มี หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาลเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบงานของเทศบาลตาบลม่วงนา ดังนี้
๑) งานบริหารงานทั่วไป
๒) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๒ กองคลั ง มี ผู้ อ านวยการกองคลั ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ของเทศบาลตาบลม่วงนาดังนี้
๑) งานการเงินการคลัง
๒) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔) งานทะเบียนพาณิชย์
๕) งานด้านการตรวจสอบการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลม่วงนา
6) งานทะเบียนการเงิน ระบบเบิกจ่ายตรง (สปสช.)
๗) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ กองช่าง มีผู้อานวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบงานของ
เทศบาลตาบลม่วงนา และปฏิบัติงานควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ของกองช่าง ดังนี้
๑) งานก่อสร้าง
๒) งานควบคุมอาคารและผังเมือง
๓) งานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๔) งานธุรการ
๕) งานสุสานและฌาปนสถาน
5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ กองการศึกษา มีผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ของเทศบาลตาบลม่วงนา ดังนี้
1) งานกีฬาและนันทนาการ
๒) งานการศึกษาปฐมวัย
๓) งานธุรการ
๔) งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงานของเทศบาลตาบลม่วงนา
๔.๑ อานาจหน้าที่ต้องทาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
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๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้ วิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งที่ ดี และให้ คานึ งถึ งการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจัด ทา
แผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ท างบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๔.๒ เทศบาลตาบลม่วงนาอาจทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม
๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9) เทศพาณิชย์
๔.๓ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕) การสาธารณูปการ
6) การส่งเสริม การฝึกงาน และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
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๑๐) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓) การจัดการให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔) การส่งเสริมกีฬา
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีของประชาชน
๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๑9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒๕) การผังเมือง
๒๖) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘) การควบคุมอาคาร
๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
5. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับเทศบาลตาบลม่วงนา
๕.๑ สานักงานเทศบาลตาบลม่วงนา ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๒ หมู่ ๒ ตาบลม่วงนา อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖000
๕.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๑-9๑๐๓

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕.๓ โทรสาร 0-๔๓๐๑-9๑๐๓
๕.๔ เว็บไซต์ http://www.muangna.go.th
๕.๕ e-mail address : muangna2020@gmail.com
๕.๖ Facebook/เทศบาลตาบลม่วงนา อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕65
ทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตาบลม่วงนา

