ประกาศเทศบาลตตาบลปป่าซาง
เรรอ
รื่ ง โครงสรร้างการจ จัดหนป่วยงาน อตานาจหนร้าททรื่ ววิธด
ท ตาเนวินการ
และ
สถานททต
รื่ ด
วิ ตป่อเพรอ
รื่ ขอร จับขร้อมมูลขป่าวสาร
ท งราย
เทศบาลตตาบลปป่าซาง อตาเภอแมป่จ จัน จ จังหว จัดเชย
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เพพอ
พื่ ให ห้เปป็ นไปตามพระราชบบัญญบัตข
ติ ห้อมมูลขข่าวสาร พ.ศ. 2540
ซงซพื่ กกาหนดให ห้หนข่วยงานของรบัฐต ห้องจบัดให ห้มมีข ห้อมมูลขข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เกมีย
พื่ วกบับโครงสร ห้างการจบัดองคค์กรในการ
ดกาเนตินงานอกานาจหน ห้าทมีแ
พื่ ละสถานทมีต
พื่ ด
ติ ตข่อเพพอ
พื่ ขอรบับข ห้อมมูล
ขข่าวสาร โดยจบัดให ห้มมีการพติมพค์ในราชกติจจานนุเบกษา เทศบาลตกาบล
แมข่จบัน เปป็ นหนข่วยงานบรติหารราชการสวข่ นท ห้องถติน
พื่ ได ห้จบัดโครงสร ห้างการจบัด
องคค์กรในการดกาเนตินงาน อกานาจหน ห้าทมีแ
พื่ ละสถานทมีต
พื่ ด
ติ ตข่อเพพอ
พื่ ขอรบับ
ข ห้อมมูลขข่าวสาร ดบังนมีน
1.โครงสรร้างการจ จัดหนป่วยงาน
ข่ นได ห้แกข่
1. ฝป่ายการเมรอง แบข่งออกสองสว
1.1 ฝป่ายบรวิหาร
นายกเทศมนตรมี จกานวน 1 คน โดยได ห้รบับการเลพอกตบังน
ติ ธติเลพอกตบังน ในเขตเทศบาล มมีหน ห้าทมีรพื่ บับผติดชอบ ดบังนมีน
จากประชาชนผมู ห้มมีสท
(1)
กกาหนดนโยบายโดยไมข่ขด
บั ตข่อกฎหมาย และรบับ
ผติดชอบในการบรติหารราชการของเทศบาล ให ห้เปป็ นไปตามกฎหมาย
เทศบบัญญบัต ติ และนโยบาย
(2) สงบัพื่ อนนุญาต และอนนุมบัตเติ กมีย
พื่ วกบับราชการของ
เทศบาล
(3)
แตข่งตบังน และถอดถอนรองนายกเทศมนตรมี ทมีพื่
ปรซกษานายกเทศมนตรมี และเลขานนุการนายกเทศมนตรมี
(4) วางระเบมียบเพพอ
พื่ ให ห้งานของเทศบาลเปป็ นไปด ห้วย
ความเรมียบร ห้อย
(5) รบักษาการให ห้เปป็ นไปตามเทศบบัญญบัต ติ
(6)
ปฏติบบัตห
ติ น ห้าทมีอ
พื่ น
พพื่ ตามทมีก
พื่ ฎหมายบบัญญบัตไติ ว ห้ในพระ
ราชบบัญญบัตน
ติ แ
มีน ละกฎหมายอพน
พื่ และอาจมมีรองนายกเทศมนตรมี จกานวน ไมข่
เกติน 2 คน ซงซพื่ ได ห้รบับการแตข่งตบังน จากนายกเทศมนตรมี เปป็ นผมู ห้ชวข่ ยเหลพอใน
การบรติหารราชการของเทศบาลตามทมีน
พื่ ายกเทศมนตรมี มอบหมาย

ฝป่ายนวิตบ
วิ จัญญ จัตวิ
ติ สภาเทศบาล
ประกอบไปด ห้วย สมาชก
ติ สภาเทศบาลทมีไพื่ ด ห้รบับ การเลพอกตบังน จาก
จกานวน 12 คน ซงซพื่ สมาชก
ติ ธติเลพอกตบังน ในเขตเทศบาล มมีหน ห้าทมีค
ประชาชนผมู ห้มมีสท
พื่ วบคนุมการบรติหารงาน
ของเทศบาล
งานด ห้านการพติจารณางบประมาณและงานด ห้าน
นติตบ
ติ บัญญบัต ติ
2. ฝป่ายขร้าราชการประจตา ประกอบด ห้วย พนบั กงานเทศบาล
พนบั กงานครมูเทศบาล ลมูกจ ห้างประจกาและพนบั กงานจ ห้าง มมีปลบัดเทศบาลเปป็ น
ผมู ห้บบังคบับบบัญชาสมูงสนุด รองจากฝข่ ายบรติหาร มมีการจบัดแบข่ง สวข่ นราชการ
ภายในดบังนมีน
2.1 สตาน จักปล จัดเทศบาล มมีหน ห้าทมีรพื่ บับผติดชอบเกมีย
พื่ วกบับ
ราชการทบัพื่วไปของเทศบาลและราชการทมีม
พื่ ไติ ด ห้กกาหนดให ห้เปป็ นหน ห้าทมีพื่
ของกองหรพอสวข่ นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทบังน กกากบับและ
เรข่งรบัดการปฏติบบัตรติ าชการของสวข่ นราชการในเทศบาลให ห้เปป็ นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏติบบัตรติ าชการของเทศบาล
1.2

2.2 กองคล จัง มมีหน ห้าทมีรพื่ บับผติดชอบเกมีย
พื่ วกบับงานการ
จข่าย การรบับ การนก าสงข่ เงติน
การเกป็บรบักษาเงติน และเอกสารทางการ
เงติน การตรวจสอบใบสกาคบัญ ฎมีกา งานเกมีย
พื่ วกบับเงตินเดพอน คข่าจ ห้าง คข่า
ตอบแทน เงตินบกาเหนป็จ บกานาญ เงตินอพนพื่ ๆ งานเกมียวกบั
พื่ บการจบัดทกางบประมาณ
มี ก
ฐานะทางการเงติน การจบัดสรรเงตินตข่างๆ การจบัดทกาบบัญชท
นุ ประเภท ทะเบมียน
คนุมเงตินรายไดและรายจข่
ห้
ายตข่าง ๆ การควบคนุมการเบติกจข่าย งานทกางบทดลอง
ประจกาเดพอน ประจกาปมี งานเกมีย
พื่ วกบับการพบัสดนุของเทศบาลและงานอพน
พื่ ๆ ทมีพื่
เกมีย
พื่ วข ห้องและทมีไพื่ ด ห้รบับมอบหมาย
ป่ ง มมีหน ห้าทมีรพื่ บับผติดชอบเกมีย
2.3 กองชา
พื่ วกบับการสการวจ
ออกแบบ การจบัดทกาข ห้อมมูลทางด ห้านวติศวกรรม การจบัดเกป็บและทดสอบ
คนุณภาพวบัสดนุ งานออกแบบและเขมียนแบบ การตรวจสอบ
การ
กข่อสร ห้าง งานควบคนุมอาคารตามระเบมียบ กฎหมาย งานแผนการปฏติบบัต ติ
ข่ มบการนุง การควบคนุมการกข่อสร ห้างและซอ
ข่ มบการนุง
งานการกข่อสร ห้างและซอ
งานแผนงานด ห้านวติศวกรรมเครพอ
พื่ งจบักรกล การรวบรวมประวบัตต
ติ ด
ติ ตาม
ควบคนุมการปฏติบบัตงติ านเครพอ
พื่ งจบักรกล การควบคนุม การบการนุงรบักษา
เครพอ
พื่ งจบักรกลและยานพาหนะ งานเกมีย
พื่ วกบับแผนงานควบคนุม เกป็บรบักษา
พน เพลติง และงานอพน
การเบติกจข่ายวบัสดนุ อนุปกรณค์ อะไหลข่ นกน ามบันเชอ
พื่ ๆ ทมีพื่
เกมีย
พื่ วข ห้องและทมีไพื่ ด ห้รบับมอบหมาย
ศ ษา มมีหน ห้าทมีข่เกมีย
2.4 กองการศก
พื่ วกบับการบรติหาร
ซ ษาและพบัฒนาการศก
ซ ษา
ซ ษาในระบบการศก
ซ ษา การ
ศก
ทบังน การศก
ซ ษานอกระบบการศก
ซ ษาและการศก
ซ ษาตามอบัธยาศย
บั เชน
ข่ การ
จบัดการศก
ซ ษาปฐมวบัย อนนุบาลศก
ซ ษา ประถมศก
ซ ษา ประถมศก
ซ ษา
จบัดการศก
ซ ษาและอาชวมี ศก
ซ ษา โดยให ห้มมีงานธนุรการ งานการเจ ห้าหน ห้าทมีพื่ งาน
มบัธยมศก

ซ ษานติเทศกค์ งานกติจการนบั กเรมียน
บรติหารวติชาการ งานโรงเรมียน งานศก
ซ ษาปฐมวบัย งานขยายโอกาสทางการศก
ซ ษา งานฝซ กและสงข่
งานการศก
มี งานห ห้องสมนุด พติพธติ ภบัณฑค์และเครพอขข่ายทางการศก
ซ ษา งาน
เสรติมอาชพ
ติ ปวบัฒนธรรม งานกมีฬาและนบั นทนาการ
กติจการศาสนา สงข่ เสรติมประเพณมี ศล
ซ ษานอกโรงเรมียนและงานอพน
งานกติจกรรมเดป็กเยาวชนและการศก
พื่ ๆ ทมีพื่
เกมีย
พื่ วข ห้องตามทมีไพื่ ด ห้รบับมอบหมาย
2.๕ หนป่วยงานตรวจสอบภายใน มมีหน ห้าทมีรพื่ บับผติดชอบ
เกมีย
พื่ วกบับงานการตรวจสอบบบัญช มี เอกสารการเบติกจข่าย เอกสารการรบับเงติน
ทนุกประเภท ตรวจสอบการเกป็บรบักษาหลบักฐานการบบัญช มี งานตรวจสอบ
ติ และการทกาประโยชนค์จาก
พบัสดนุและการเกป็บรบักษา งานตรวจสอบทรบัพยค์สน
ติ เทศบาลและงานอพน
ทรบัพยค์สน
พื่ ๆ ทมีเพื่ กมีย
พื่ วข ห้องและทมีไพื่ ด ห้รบับมอบหมาย
โครงสรร้างองคค์กร

ฝป่าย
นวิตบ
วิ จัญญ จัตวิ

ฝป่าย
บรวิหาร

ตรวจสอบการ
ทตางาน

ของฝป่ายบรวิหาร

ปล จัด
เทศบาล

รองปล จัด
เทศบาล

สตาน จักปล จัด
เทศบาล

กอง
คล จัง

ป่ ง
กองชา

หนป่วยงานตรวจ
สอบภายใน

กองการ
ศ ษา
ศก

อตานาจหนร้าททรื่
เทศบาลตกาบลปข่ าซาง มมีอกานาจหน ห้าทมีต
พื่ ามทมีบ
พื่ บัญญบัตใติ นพระราช
บบัญญบัตเติ ทศบาล พ.ศ.2496 และทมีแ
พื่ ก ห้ไขเพติม
พื่ เตติมถซงฉบบับทมีพื่ 13 พ.ศ.
2552 ดบังนมีน
มาตรา ๕ 0 ภายใต ห้บบังคบับแหข่งกฎหมายเทศบาลตกาบลมมีหน ห้าทมีต
พื่ ห้องทกา
ในเขตเทศบาล
(๑) รบักษาความสงบเรมียบร ห้อยของประชาชน
(๒) ให ห้มมีและบการนุงทางบกและทางนกน า

(๓) รบักษาความสะอาดของถนน หรพอทางเดตินและทมีส
พื่ าธารณะ รวม
ทบังน การกกาจบัดมมูลฝอยและสงติพื่ ปฏติกล
มู
(๔) ปห้ องกบันและระงบับโรคตติดตข่อ
ห้
(๕) ให ห้มมีเครพอ
พื่ งใชในการดบั
บเพลติง
ซ ษาอบรม
(๖) ให ห้ราษฎรได ห้รบับการศก
(๗) สงข่ เสรติมการพบัฒนาสตรมี เดป็ก เยาวชน ผมู ห้สมูงอายนุ และผมู ห้พติการ
ติ ปะ จารมีตประเพณมี ภมูมป
(๘) บการนุงศล
ติ บั ญญาท ห้องถติน
พื่ และวบัฒนธรรม
อบันดมีของท ห้องถติน
พื่
(๙) หน ห้าทมีอ
พื่ น
พพื่ ตามทมีก
พื่ ฎหมายบบัญญบัตใติ ห ห้เปป็ นหน ห้าทมีข
พื่ องเทศบาล
มาตรา ๕๑ ภายใต ห้บบังคบับแหข่งกฎหมาย เทศบาลตกาบลอาจจบัดทกากติจการ
ใดๆ ในเขตเทศบาล ดบังตข่อไปนมีน
(๑) ให ห้มมีนกนาสะอาดหรพอการประปา
บั วค์
(๒) ให ห้มมีโรงฆข่าสต
(๓) ให ห้มมีตลาด ทข่าเทมียบเรพอและทข่าข ห้าม
(๔) ให ห้มมีสส
นุ านและฌาปนสถาน
(๕) บการนุงและสงข่ เสรติมการทกามาหากตินของราษฎร
(๖) ให ห้มมีและบการนุงสถานทมีท
พื่ กาการพติทบักษค์ รบักษาคนเจป็บไข ห้
(๗) ให ห้มมีและบการนุงการไฟฟห้ าหรพอแสงสวข่างโดยวติธอ
มี น
พพื่
(๘) ให ห้มมีและบการนุงทางระบายนกน า
(๙) เทศพาณติชยค์
และอกานาจหน ห้าทมีต
พื่ ามพระราชบบัญญบัตก
ติ กาหนดแผนและขบัน
น ตอน
การกระจายอกานาจให ห้องคค์กรปกครอง-สวข่ นท ห้องถติน
พื่ พ.ศ.2542 ดบังนมีน
มาตรา ๑๖ ให ห้เทศบาล เมพองพบัทยา และองคค์การบรติหารสวข่ นตกาบลมมี
อกานาจและหน ห้าทมีใพื่ นการจบัดระบบการบรติการสาธารณะเพพอ
พื่ ประโยชนค์ของ
ประชาชนในท ห้องถติน
พื่ ของตนเองดบังนมีน
(๑) การจบัดทกาแผนพบัฒนาท ห้องถติน
พื่ ของตนเอง
(๒) การจบัดให ห้มมีและบการนุงรบักษาทางบก ทางนกน า และทางระบายนกน า
(๓) การจบัดให ห้มมีและควบคนุมตลาด ทข่าเทมียบเรพอ ทข่าข ห้าม และทมีจ
พื่ อด
รถ
(๔) การสาธารณมูปโภคและการกข่อสร ห้างอพน
พื่ ๆ
(๕) การสาธารณมูปการ
มี
(๖) การสงข่ เสรติม การฝซ ก และประกอบอาชพ
(๗) การพาณติชยค์ และการสงข่ เสรติมการลงทนุน
(๘) การสงข่ เสรติมการทข่องเทมีย
พื่ ว
ซ ษา
(๙) การจบัดการศก
(๑๐) การสงบั คมสงเคราะหค์ และการพบัฒนาคนุณภาพชวมี ต
ติ เดป็ก สตรมี
คนชรา และผมู ห้ด ห้อยโอกาส
ติ ปะ จารมีตประเพณมี ภมูมป
(๑๑) การบการนุงรบักษาศล
ติ บั ญญาท ห้องถติน
พื่ และ
วบัฒนธรรมอบันดมีของท ห้องถติน
พื่

(๑๒) การปรบับปรนุงแหลข่งชนุมชนแออบัดและการจบัดการเกมีย
พื่ วกบับทมีอ
พื่ ยมูข่
บั
อาศย
(๑๓) การจบัดให ห้มมีและบการนุงรบักษาสถานทมีพ
พื่ บักผข่อนหยข่อนใจ
(๑๔) การสงข่ เสรติมกมีฬา
ติ ธติเสรมีภาพ
(๑๕) การสงข่ เสรติมประชาธติปไตย ความเสมอภาค และสท
ของประชาชน
(๑๖) สงข่ เสรติมการมมีสวข่ นรข่วมของราษฎรในการพบัฒนาท ห้องถติน
พื่
(๑๗) การรบักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบมียบเรมียบร ห้อยของ
บ ห้านเมพอง
มี
(๑๘) การกกาจบัดมมูลฝอย สงติพื่ ปฏติกล
มู และนกน าเสย
(๑๙) การสาธารณสนุข การอนามบัยครอบครบัว และการรบักษา
พยาบาล
(๒๐) การจบัดให ห้มมีและควบคนุมสนุสานและฌาปนสถาน
บั วค์
(๒๑) การควบคนุมการเลมีย
น งสต
บั วค์
(๒๒) การจบัดให ห้มมีและควบคนุมการฆข่าสต
(๒๓) การรบักษาความปลอดภบัย ความเปป็ นระเบมียบเรมียบร ห้อย และ
การอนามบัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอพน
พื่ ๆ
ห้
(๒๔) การจบัดการ การบการนุงรบักษา และการใชประโยชนค์
จากปข่ าไม ห้
ทมีด
พื่ น
ติ ทรบัพยากรธรรมชาตติและสงติพื่ แวดล ห้อม
(๒๕) การผบังเมพอง
(๒๖) การขนสงข่ และการวติศวกรรมจราจร
(๒๗) การดมูแลรบักษาทมีส
พื่ าธารณะ
(๒๘) การควบคนุมอาคาร
(๒๙) การปห้ องกบันและบรรเทาสาธารณภบัย
(๓๐) การรบักษาความสงบเรมียบร ห้อย การสงข่ เสรติมและสนบั บสนนุนการ
ติ
ปห้ องกบันและรบักษาความปลอดภบัยในชวมี ต
ติ และทรบัพยค์สน
(๓๑) กติจการอพน
พื่ ใดทมีเพื่ ปป็ นผลประโยชนค์ของประชาชนในท ห้องถติน
พื่
ตามทมีค
พื่ ณะกรรมการประกาศกกาหนด
ค. สถานททต
รื่ ด
วิ ตป่อเพรอ
รื่ ขอร จับขร้อมมูลขป่าวสาร
1. สกานบักงานเทศบาลตกาบลปข่ าซาง เลขทมีพื่ ๒๐๑ หมมูทมี
ข่ พื่ ๑ ตกาบลปข่ าซาง
มี
อกาเภอแมข่จน
บั จบังหวบัดเชยงราย
57110
บั ทค์ 0-53 ๖๐-2 ๖๖๐ โทรสาร 0-53 ๖๐-2 ๗๓๗
2. โทรศพ
3. เวป็บไซดค์ www.pasangmaechan.com
ประกาศ ณ วบันทมีพื่ ๙ มติถน
นุ ายน พ.ศ. 2 ๕๖๐

(นายพงษค์ พบันธค์ ขบันคกากาศ)
นายกเทศมนตรมีตกาบลปข่ าซาง

