
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

เรื่อง  โครงสร้าง  อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินการ  และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง พ.ศ.2562 
……………………………………………………… 

               เพ่ือเป็นไปตามความในมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ  และ
หน่วยงานของรัฐ อันน ามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถน าไปใช้เพ่ือแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิ
ต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ เทศบาลต าบลโนนสว่างเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดการองค์กรใน
การด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานภายในสังกัดในเทศบาลต าบลโนนสว่าง ดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของเทศบาล
ต าบลโนนสว่างเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2. เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1) สภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ประกอบด้วย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยตรงของประชาชน  จ านวน  12  คน  โดยมีประธานสภาเทศบาลต าบล จ านวน  
1  คน  รองประธานสภา จ านวน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตามมติ
ของสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

(1.) อ านาจในการตราเทศบัญญัต ิคือ กฎข้อบังคับของท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะ 
ในเขตเทศบาลต าบลเท่านั้น โดยสภาเทศบาลเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อตัวบทกฎหมาย ในกรณีปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล และเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ 

(2.) อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและ 
นโยบายที่ก าหนดไว้  

(3.) อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลเพ่ือที่จะให้การด าเนินงานต่างๆ ของ 
สภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอ านาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้ 
ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายให้ท า   

(4.) ภารกิจของเทศบาลที่กฎหมายก าหนดต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล 
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  2.2) นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 

  (2.3) รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  จ านวน 2 คน มาจากการแต่งตั้งโดย
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่างซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
  (2.4) ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 
คน มาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่างตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  

2.5) เทศบาลต าบลโนนสว่าง จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
           (1)  ส านักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบงานด้าน 
    -งานธุรการ 
    -งานการเจ้าหน้าที่ 
    -งานกิจการสภา 
    -งานแผนและงบประมาณ 
    -งานนิติการ 
    -งานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    -งานพัฒนาชุมชน 
    -งานสวัสดิการสังคม 
    -งานทะเบียนราษฎร/งานทะเบียนและบัตร 
           (2)  กองคลัง 
    -งานธุรการ 
    -งานการเงินและบัญชี 
    -งานพัฒนารายได้ 
    -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
    -งานแผนที่ภาษี 
    -งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
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(3)  กองช่าง 

    -งานธุรการ 
    -งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
    -งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
    -งานวิศวกรรมโยธา 
            (4)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    -งานธุรการ 
    -งานบริหารการศึกษา 
    -งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. สรุปอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ประกอบด้วย 
            3.1  หน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
             (1)  รักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
             (2)  ให้มีการบ ารุงทางบกและทางน้ า 
            (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
             (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
             (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
             (6)  จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม 
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
             (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
            (8)  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                        (9)  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
                        3 .2   หน้ าที่ อ าจจัดท ากิ จการใด ใน เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้ 
                        (1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
                       (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
                        (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                        (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
                        (5)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
                        (6)  ให้มีการบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
                        (7)  ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
                        (8)  ให้มีการบ ารุงทางระบายน้ า 
                        (9)  เทศพาณิชย์ 
                        3.3  อ านาจและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดังต่อไปนี้ 
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                        (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                        (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
                       (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
                        (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

(5)  การสาธารณูปการ 
                        (6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
                        (7)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน 
                       (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                        (9)  การจัดการศึกษา 
                      (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
                      (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 
                      (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                      (13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                      (14)  การส่งเสริมกีฬา 
                      (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                      (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                      (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                      (18)  การจ ากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
                      (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
                      (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                      (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                      (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                      (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
                      (24)  การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                      (25)  การผังเมือง 
                      (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                      (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                      (28)  การควบคุมอาคาร 
                      (29)  การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
                      (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               4.  วิธีการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
                     กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง ประชาชน
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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               5.  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส่วนราชการ
ภายในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ตั้งอยู่ที่เลขที่  105 หมู่ 11 
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000  
                     5.1)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่เลขที่  105 หมู่ 
11 ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000 

ส านักงานปลัดเทศบาลต าบล โทร.0-4202-4555   โทรสาร 0-4202-503 
กองคลัง โทร.0-4202-4555   โทรสาร 0-4202-503 
กองช่าง โทร.0-4202-4555   โทรสาร 0-4202-503 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.0-4202-4555   โทรสาร 0-4202-503 

                     5.2)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      Website : http://www.nonsawanglocal.go.th/ 
                       E-mail : nonsawanglocal@gmail.com 
 

      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายประครอง   โคระถา) 
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

http://www.nonsawanglocal.go.th/
mailto:nonsawanglocal@gmail.com

