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ประกาศเทศบาลตาบลแพด
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ วิธีการดาเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแพด
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงาน
ของรัฐ เทศบาลตาบลแพด ในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการ
ดาเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแพด ตามความในมาตรา ๗ (๑)
(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่ที่สาคัญของเทศบาลตาบลแพด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๒. เทศบาลตาบลแพด จัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
(๒.๑) เทศบาลตาบลแพด ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จานวน ๑๒ คน โดยมีประธานสภาเทศบาลตาบลแพด จานวน ๑ คน และ
รองประธานสภา จานวน ๑ คน ซึ่งนายอาเภอคาตากล้า แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแพด
ตามมติของสภาเทศบาลตาบลแพด มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒.๑.๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๒.๑.๓) ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของนายกเทศมนตรี ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(๒.๒) นายกเทศมนตรี ต าบลแพด จ านวน ๑ คน ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง
ของประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒.๒.๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ
(๒.๒.๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๒.๒.๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๒.๒.๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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(๒.๒.๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๒.๒.๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
(๒.๒.๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลตามกฎหมาย
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตาบล
(๒.๓) รองนายกเทศมนตรี ต าบลแพด จ านวน ๒ คน ซึ่ ง มาจากการแต่ ง ตั้ ง โดย
นายกเทศมนตรีตาบลแพด ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแพด มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตาบลแพด ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
(๒.๔) เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแพด จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกเทศมนตรีตาบลแพด และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแพด มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรี
ตาบลแพดมอบหมาย
(๒.๕) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแพด จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกเทศมนตรีตาบลแพด และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแพด มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรี
ตาบลแพดมอบหมาย
(๒.๖) สานักงานเทศบาลตาบลแพด แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๒.๖.๑) สานักงานปลัดเทศบาล รับผิดชอบงานด้าน
(๑) งานบริหารงานทั่วไป
(๒) งานการเจ้าหน้าที่
(๓) งานนโยบายและแผน
(๔) งานนิติการ
(๕) งานสาธารณสุข
(๖) งานสวัสดิการสังคม
(๗) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๘) งานธุรการ
(๒.๖.๒) กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน
(๑) งานการเงินและบัญชี
(๒) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
(๓) งานพัฒนารายได้
(๔) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๕) งานธุรการ
(๒.๖.๓) กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน
(๑) งานวิศวกรรม
(๒) งานผังเมือง
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(๓) งานสาธารณูปโภค
(๔) งานสวนสาธารณะ
(๕) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
(๖) งานธุรการ
(๒.๖.๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้าน
(๑) งานการศึกษาปฐมวัย
(๒) งานบริหารงานทั่วไป
(๓) งานกิจการเด็กและเยาวชน
(๔) งานกีฬาและนันทนาการ
(๕) งานกิจการศาสนา
(๖) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๒.๖.๕) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๓. อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตาบล ประกอบด้วย
(๓.๑) หน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๓.๑.๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๓.๑.๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓.๑.๓) รั ก ษาความสะอาดของถนน หรื อ ทางเดิ น และที่ ส าธารณะ รวมทั้ ง
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓.๑.๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๓.๑.๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๓.๑.๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๓.๑.๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๓.๑.๘) บ ารุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น และวั ฒ นธรรมอัน ดี
ของท้องถิ่น
(๓.๑.๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
(๓.๒) หน้าที่อาจจัดทากิจการในเขตเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๓.๒.๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๓.๒.๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓.๒.๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๓.๒.๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
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(๓.๒.๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๓.๒.๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๓.๒.๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓.๒.๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๓.๒.๙) เทศพาณิชย์
(๓.๓) อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๓.๓.๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๓.๓.๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(๓.๓.๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๓.๓.๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๓.๓.๕) การสาธารณูปการ
(๓.๓.๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๓.๓.๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๓.๓.๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๓.๓.๙) การจัดการศึกษา
(๓.๓.๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๓.๓.๑๑) การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
(๓.๓.๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๓.๓.๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๓.๓.๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๓.๓.๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๓.๓.๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓.๓.๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๓.๓.๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๓.๓.๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๓.๓.๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๓.๓.๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๓.๓.๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
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(๓.๓.๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๓.๓.๒๔) การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓.๓.๒๕) การผังเมือง
(๓.๓.๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๓.๓.๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๓.๓.๒๘) การควบคุมอาคาร
(๓.๓.๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓.๓.๓๐) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุนการป้ องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓.๓.๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๔. วิธีดาเนินงานของเทศบาลตาบลแพด
การบริหารราชการของเทศบาลตาบลแพด จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลแพด ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลแพดประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลแพด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐
๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน
เทศบาลตาบลแพด สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลแพด ตั้งอยู่เลขที่
๑๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐ เว็บไซต์ tessabalpad.go.th
โทร/โทรสาร. ๐ ๔๒๐๙ ๐๔๒๖
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เสกสรรค์ โกษากุล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิ น้าทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลแพด

