
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทา่สาย 
เร่ือง  โครงสร้างและการจัดองคก์รในการด าเนินงาน  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการ

ด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าสาย 
*********************** 

 

            เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 7 (1) (๒)และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลต าบลท่าสายในฐานะหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  สรุปอ านาจหน้าที่                       
ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าสาย                  
ตามความในมาตรา 7(1) (๒) และ (๓) แห่งพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน (ดูแผนผังโครงสร้างและ
เอกสารแนบท้าย) 
                          1.1 สภาเทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล                     
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
                          1.2 คณะเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีกับรองนายกเทศมนตรีอ่ืน                         
อีกสองคน 
                          1.3 พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา  
     อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของสภาเทศบาลต าบลท่าสายและคณะเทศมนตรีต าบล                        
ท่าสาย  โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
                          2.1 อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบลท่าสาย 

                     2.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
                               2.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาเทศบาล 
                               2.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย                                                                                                                    
                          2.2 อ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีต าบลท่าสาย  
                                2.2.1 รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะเทศมนตรีโดยเฉพาะ 
                                2.2.2 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้
หลักการแบ่งอ านาจและหน้าที่ ตามลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
                               ก. นายกเทศมนตรี 
                               (1) ในเรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ
เทศบาล 
                               (2) เรื่องท่ีจะต้องรายงานต่ออ าเภอหรือจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี 

      (3) เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะ
นายกเทศมนตรี  
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                               (4) เรื่องเก่ียวกับการออกเทศบัญญัติ หรือยกเลิกแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติที่มีอยู่แล้ว 

                     (5) เรื่องท่ีด าริขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะต้องมีโครงการหรือแผนการหรือระเบียบการขึ้น 
ใหม่                       

                     (6) เรื่องซ่ึงปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัย               
จากนายกเทศมนตรี 
                               (7) เรื่องซ่ึงนายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งการโดยเฉพาะ 
                               (8) เรื่องท่ีปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
                         ข. รองนายกเทศมนตรี 
                             (1) เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานประเภทใด
โดยเฉพาะ 
                             (2) เรื่องท่ีจะต้องรายงานต่อนายกเทศมนตรี 
      (3) เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ                   
รองนายกเทศมนตรี 

        (4) การบริหารกิจการของเทศบาลให้ท าในนามของนายกเทศมนตรี                           
ถ้านายกเทศมนตรี ไม่อาจบริหารกิจการได้ให้นายกเทศมนตรีท าค าสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้                        
ท าการแทน   

2.3. เทศบาลต าบลท่าสาย มีพนักงานเทศบาล  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานประจ าตลอดจนคนงานหรือลูกจ้าง และรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปของเทศบาลโดยแบ่ง                 
การบริหารงานเป็นส่วนราชการ ดังต่อไปนี้    
  1. ส านักปลัดเทศบาล 

1.1  ฝ่ายอ านายการ  
1.1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน       
1.1.3 งานพัฒนาชุมชน 
1.1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

1.2 งานนิติการ 
1.3 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่   

  2.  กองคลัง   

         2.๑ งานการเงินและบัญชี 
         2.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         2.๓ งานพัฒนารายได ้
         2.๔ งานธุรการ 

 3.  กองช่าง   
           3.1 งานวิศวกรรม  
           3.2 งานสถาปัตยกรรม  
           3.3 งานผังเมือง 

         3.4 งานสาธารณูปโภคและงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
          3.5 งานธุรการ  
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๔.  กองการศึกษา 

        4.1 งานบริหารการศึกษา 
                   ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

         4.3 งานธุรการ 
      4.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย 

    ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  2. สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าสาย 
       2.1 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

            2.1.1 เทศบาลต าบลท่าสาย  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
                          (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
                          (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
                        (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้ง                   

                          การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                               (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                                     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
                                     (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
                                     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

                     (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม                 
                          อันดีงามของท้องถิ่น 

                                          (9) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
        2.2.2 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลท่าสายอาจจัดท ากิจการใดๆ 
ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 
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 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า 
     ศูนย์ข้อมูลข่ าวสารของราชการ เทศบาลต าบลท่าสาย เลขที่  377 หมู่   5                       

ต าบลท่าสาย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-3951-3 ต่อ 101  
โทรสาร 0-5377-3951-3  ต่อ 102  www.tumboltasai.go.th  Email:tumboltasai@gmail.com 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 

       (นายชัยยศ  หม่อมพกุล) 
    นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
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นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัด 
 

ส านักปลัด 

  งานการ
เจ้าหน้าที ่

งานนิติการ 

งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายอ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

งานพัฒนาชุมชน 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

งานพัฒนา
รายได ้

งานธุรการ 

กองช่าง 

งานวิศวกรรม 

งาน
สถาปัตยกรรม 

งานผังเมือง 

งานสาธาณูปโภคและงานจัด
สถานที่และการไฟฟ้า

สาธารณะ 

งานธุรการ 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
การศึกษา 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

งานธุรการ 

งานศูนย์พัฒนา               
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าสาย 

งานตรวจสอบภายใน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภา
เทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 

  

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 

เลขานกุารสภาเทศบาล 



 

 

 

 

 


