ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆอ
เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ
-----------------------------------เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับรูขอมูลขาวสารของราชการอยางกวางขวางอันจะ
นํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพื่อแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิตางๆ ที่พึงมี เทศบาลตําบล
เนินฆอ จึงขอยกเลิกประกาศเทศบาลตําบลเนินฆอ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ= 2556 และใชคําสั่งนี้ แทน จึ ง
เห็นสมควรประกาศโครงสรางการจัดองค=กรในการดําเนินงานสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ วิธีการดําเนินงานและ
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับเทศบาลตําบลเนินฆอ ดังนี้
ขอ 1 โครงสรางการจัดองค=กรในการดําเนินงาน และอํานาจหนาที่ที่สําคัญของเทศบาล
ตําบลเนินฆอ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ .ศ.2552
พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผน ขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแกองค= กรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ขอ 2 เทศบาลตําบลเนินฆอ จัดโครงสรางและการจัดองค=กรในการดําเนินงาน เปน 5 กอง
ดังตอไปนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย
(1.1) งานธุรการ
(1.2) งานการเจาหนาที่
(1.3) งานสงเสริมการทองเที่ยว
(1.4) งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.5) งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(1.6) งานทะเบียนราษฏรและบัตร
(1.7) งานแผนและงบประมาณ
(1.8) งานนิติการ
(1.9 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร=
(1.10) งานประชาสัมพันธ=
(1.11) งานสงเสริมการเกษตร
(2) กองคลัง ประกอบดวย
(2.1) งานธุรการ
(2.2) งานการเงินและบัญชี
(2.3) งานผลประโยชน=และกิจการพาณิชย=
(2.4) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย=สิน
(2.5) งานจัดเก็บและพัฒนารายได
(2.6) งานพัสดุและทรัพย=สิน
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(3.1) งานธุรการ
(3.2) งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร
(3.3) งานผังเมือง
(3.4) งานสาธารณูปโภค
(3.5) งานสวนสาธารณะ
(3.6) งานศูนย=เครื่องจักรกล
(3.7) งานจัดสถานที่และการไฟฟEาสาธารณะ
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
(4.1) งานธุรการ
(4.2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(4.3) งานรักษาความสะอาด
(4.4) งานบริการสาธารณสุข
(4.5) งานสงเสริมสุขภาพ
(4.6) งานปEองกันและควบคุมโรคติดตอ
(5) กองการศึกษา ประกอบดวย
(5.1) งานธุรการ
(5.2) งานการศึกษาปฐมวัย
(5.3) งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา
(5.4) งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
(5.5) งานสวัสดิการสังคม
(5.6) งานพัฒนาชุมชน
(5.7) งานสงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอ 3 สรุ ปอํ า นาจหนาที่ สํา คั ญ และวิธี ดํ า เนิ น งานของสวนราชการภายในเทศบาลตํ า บล
เนินฆอ ดังนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป และราชการที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลตําบลเนินฆอ
(2) กองคลัง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษา
เงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบใบสํ าคั ญ ฏีกางานเกี่ ย วกั บ เงิน เดื อน คาจาง คาตอบแทนเงิ น
บําเหน็จบํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําปO งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
(3) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมงาน
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องกล การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ= อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย
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การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การสงเสริม และสนับสนุน
การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี ง ามของทองถิ่ น การสนั บ สนุ น ทํ า นุ บํ า รุ ง และรั ก ษาไวซึ่ ง ศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น การสนับสนุนทํานุบํารุงและรักษาไวซึ่ง
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมดานภาษาการดําเนินชีวิต สงเสริมสนับสนุนการ
เลนกีฬา สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานให
เปนไปตาม เจตนารมณ=ของกฎหมายที่วาดวยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม พรอมทั้งกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของ พัฒนาและปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัยการสงเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมปEองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
จัดใหบริการเผยแพรความรูทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปEองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดลอม การคุมครอง
ผูบริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
ขอ 4 เทศบาลตําบลเนินฆอ มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
(1) หนาที่ที่ตองทําในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลเนินฆอมีหนาที่
ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(1.1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(1.2) ใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(1.3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1.4) ปEองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(1.5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(1.6) ใหราษฏรไดรับการศึกษาอบรม
(1.7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(1.9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชน=สุขของประชาชนโดย
ใชวิ ธีการบริ หารกิจ การบานเมืองที่ ดีและใหคํานึ งถึ งการมีส วนรวมของประชาชนในการจัด ทําแผนพั ฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปSดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑ= และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(2) หนาที่ที่อาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบล
อาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(2.1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(2.2) ใหมีโรงฆาสัตว=
(2.3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
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(2.5) บํารุงและสงเสริมการทํามหากิจของราษฏร
(2.6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ=รักษาคนเจ็บไข
(2.7) ใหมีและบํารุงการไฟฟEาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(2.8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(2.9) เทศพาณิชย=
(3) หนาที่ ตามพระราชบั ญญั ติ กํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแกองค= กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ ในการจัด ระบบการบริห าร
สาธารณะเพื่อประโยชน=ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(3.1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(3.2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3.3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(3.4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(3.5) การสาธารณูปการ
(3.6) การสงเสริม การฝVก และประกอบอาชีพ
(3.7) การพาณิชย= และการสงเสริมการลงทุน
(3.8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(3.9) การจัดการศึกษา
(3.10) การสั งคมสงเคราะห= และการพัฒ นาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(3.11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
(3.12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(3.13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(3.14) การสงเสริมกีฬา
(3.15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(3.16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฏรในการพัฒนาทองถิ่น
(3.17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(3.18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(3.19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(3.20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(3.21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว=
(3.22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว=
(3.23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนมัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(3.24) การจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใชประโยชน= จ ากปW า ไม ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3.25) การผังเมือง
/(3.26)การขนสง...
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(3.27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(3.28) การควบคุมอาคาร
(3.29) การปEองกันบรรเทาสาธารณภัย
(3.30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปEองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน
(3.31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชน=ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ 5 วิธีการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ
กรณี เ ปนอํ า นาจหนาที่ ข องสวนราชการภายในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลเนิ น ฆอ
ประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ขอ 6 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับเทศบาลตําบล
เนินฆอ
(6.1) ศูนย=บริการขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ ตั้งอยูที่ สํานักงานเทศบาล
ตํา บลเนิ นฆอ หมูที่ 3 ตํ า บลเนิ นฆอ อํ าเภอแกลง จั งหวั ด ระยอง รหัส ไปรณี ย= 21110 หมายเลข
โทรศัพท= 038-037611-12 โทรสาร 038-037610
(6.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Website : http://www.neunkho.go.th
E-mail Address : neunkholocal@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

(นายกฤษฎา ดวงแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ

