
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย�บริการข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

------------------------------------ 

  เพ่ือให	เป�นไปตามความในมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห�งพระราชบัญญัติข	อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ท่ีจะให	ประชาชนมีสิทธิเข	าถึงและได	รับรู	ข	อมูลข�าวสารของราชการอย�างกว	างขวางอันจะ
นํามาซ่ึงข	อเท็จจริงท่ีประชาชนสามารถนําไปใช	เพ่ือแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิต�างๆ ท่ีพึงมี เทศบาลตําบล
เนินฆ	อ จึงขอยกเลิกประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ	อ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ= 2556 และใช	คําสั่งนี้แทน จึง
เห็นสมควรประกาศโครงสร	างการจัดองค=กรในการดําเนินงานสรุปอํานาจหน	าท่ีท่ีสําคัญ วิธีการดําเนินงานและ
สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอรับข	อมูลข�าวสารหรือคําแนะนําในการติดต�อกับเทศบาลตําบลเนินฆ	อ ดังนี้ 

  ข	อ  1  โครงสร	างการจัดองค=กรในการดําเนินงาน และอํานาจหน	าท่ีท่ีสําคัญของเทศบาล
ตําบลเนินฆ	อ เป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ .ศ.2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผน ข้ันตอนการกระจายอํานาจให	แก�องค=กรปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท	องถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข	อง 

  ข	อ  2  เทศบาลตําบลเนินฆ	อ จัดโครงสร	างและการจัดองค=กรในการดําเนินงาน เป�น 5 กอง 
ดังต�อไปนี้ 
  (1)  สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบด	วย 
   (1.1)  งานธุรการ 
   (1.2)  งานการเจ	าหน	าท่ี 
   (1.3)  งานส�งเสริมการท�องเท่ียว 
   (1.4)  งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (1.5)  งานรักษาความสงบเรียบร	อยและความม่ันคง 
   (1.6)  งานทะเบียนราษฏรและบัตร 
   (1.7)  งานแผนและงบประมาณ 
   (1.8)  งานนิติการ 
   (1.9   งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร= 
   (1.10)  งานประชาสัมพันธ= 
   (1.11)  งานส�งเสริมการเกษตร 
  (2)  กองคลัง  ประกอบด	วย 
   (2.1)  งานธุรการ 
   (2.2)  งานการเงินและบัญชี 
   (2.3)  งานผลประโยชน=และกิจการพาณิชย= 
   (2.4)  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย=สิน 
   (2.5)  งานจัดเก็บและพัฒนารายได	 
   (2.6)  งานพัสดุและทรัพย=สิน 
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  (3)  กองช�าง  ประกอบด	วย 
   (3.1)  งานธุรการ 
   (3.2)  งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร 
   (3.3)  งานผังเมือง 
   (3.4)  งานสาธารณูปโภค 
   (3.5)  งานสวนสาธารณะ 
   (3.6)  งานศูนย=เครื่องจักรกล 
   (3.7)  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟEาสาธารณะ 
  (4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล	อม  ประกอบด	วย 
   (4.1)  งานธุรการ 
   (4.2)  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล	อม 
   (4.3)  งานรักษาความสะอาด 
   (4.4)  งานบริการสาธารณสุข 
   (4.5)  งานส�งเสริมสุขภาพ 
   (4.6)  งานปEองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
  (5)  กองการศึกษา  ประกอบด	วย 
   (5.1)  งานธุรการ 
   (5.2)  งานการศึกษาปฐมวัย 
   (5.3)  งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา 
   (5.4)  งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
   (5.5)  งานสวัสดิการสังคม 
   (5.6)  งานพัฒนาชุมชน 
   (5.7)  งานส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ข	อ 3 สรุปอํานาจหน	าท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงานของส�วนราชการภายในเทศบาลตําบล    
เนินฆ	อ  ดังนี้ 
  (1)  สํานักปลัดเทศบาล มีหน	าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไป และราชการท่ีมิได	
กําหนดให	เป�นหน	าท่ีของกอง หรือส�วนราชการใดในเทศบาลตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส�วนราชการในเทศบาลให	เป�นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเนินฆ	อ 
  (2)  กองคลัง มีหน	าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�าย การรับ การนําส�งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฏีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ	าง ค�าตอบแทนเงิน
บําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต�างๆ การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได	 และรายจ�ายต�างๆ การควบคุมการเบิกจ�ายเงิน งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําปO งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข	องและได	รับมอบหมาย 
  (3) กองช�าง  มีหน	าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข	อมูลทางด	าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก�อสร	าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก�อสร	างและซ�อมบํารุง การควบคุมงาน
ก�อสร	างและซ�อมบํารุง งานแผนงานด	านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องกล การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ= อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข	อง 
และท่ีได	รับมอบหมาย 
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  (4) กองการศึกษา มีหน	าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช�น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส�งเสริม และสนับสนุน
การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท	องถ่ิน การสนับสนุนทํานุบํารุงและรักษาไว	 ซ่ึงศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีและประเพณีอันดีงามของท	องถ่ิน การสนับสนุนทํานุบํารุงและรักษาไว	ซ่ึง
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท	องถ่ิน วัฒนธรรมด	านภาษาการดําเนินชีวิต ส�งเสริมสนับสนุนการ
เล�นกีฬา ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
  (5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล	อม  มีหน	าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานให	
เป�นไปตาม เจตนารมณ=ของกฎหมายท่ีว�าด	วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล	อม พร	อมท้ังกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข	อง พัฒนาและปรับปรุงงานด	านสาธารณสุขและสิ่งแวดล	อม การอาชีวอนามัยการส�งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมปEองกันโรคติดต�อและโรคไม�ติดต�อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล	อม 
จัดให	บริการเผยแพร�ความรู	ทางด	านการส�งเสริมสุขภาพ การปEองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล	อม การคุ	มครอง
ผู	บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู	บังคับบัญชา
มอบหมาย  
  ข	อ  4  เทศบาลตําบลเนินฆ	อ มีอํานาจหน	าท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  (1) หน	าท่ีท่ีต	องทําในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ	อ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 ภายใต	บังคับแห�งกฎหมายเทศบาลตําบลเนินฆ	อมีหน	าท่ี
ต	องทําในเขตเทศบาลดังต�อไปนี้ 
   (1.1) รักษาความสงบเรียบร	อยของประชาชน 
   (1.2) ให	มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
   (1.3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (1.4) ปEองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 
   (1.5) ให	มีเครื่องใช	ในการดับเพลิง 
   (1.6) ให	ราษฏรได	รับการศึกษาอบรม 
   (1.7) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู	สูงอายุ และผู	พิการ 
   (1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาท	องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท	องถ่ิน 
   (1.9) หน	าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให	เป�นหน	าท่ีของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน	าท่ีของเทศบาลต	องเป�นไปเพ่ือประโยชน=สุขของประชาชนโดย
ใช	วิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดีและให	คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ	าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปSดเผยข	อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให	เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข	อบังคับว�าด	วยการนั้นและหลักเกณฑ= และ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  (2) หน	าท่ีท่ีอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลตําบลเนินฆ	อ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มาตรา 51 ภายใต	บังคับแห�งกฎหมายเทศบาลตําบล
อาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต�อไปนี้ 
   (2.1) ให	มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
   (2.2) ให	มีโรงฆ�าสัตว= 
   (2.3) ให	มีตลาด ท�าเทียบเรือและท�าข	าม 
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   (2.4) ให	มีสุสานและฌาปนสถาน 
   (2.5) บํารุงและส�งเสริมการทํามหากิจของราษฏร 
   (2.6) ให	มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ=รักษาคนเจ็บไข	 
   (2.7) ให	มีและบํารุงการไฟฟEาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
   (2.8) ให	มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
   (2.9) เทศพาณิชย= 
  (3) หน	าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให	แก�องค=กร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให	เทศบาลมีอํานาจและหน	าท่ีในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะเพ่ือประโยชน=ของประชาชนในท	องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (3.1) การจัดทําแผนพัฒนาท	องถ่ินของตนเอง 
   (3.2) การจัดให	มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
   (3.3) การจัดให	มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข	าม และท่ีจอดรถ 
   (3.4) การสาธารณูปโภคและการก�อสร	างอ่ืนๆ 
   (3.5) การสาธารณูปการ 
   (3.6) การส�งเสริม การฝVก และประกอบอาชีพ 
   (3.7) การพาณิชย= และการส�งเสริมการลงทุน 
   (3.8) การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
   (3.9) การจัดการศึกษา 
   (3.10) การสังคมส�งเคราะห=และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู	ด	อยโอกาส 
   (3.11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาท	องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
ของท	องถ่ิน 
   (3.12) การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
   (3.13) การจัดให	มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
   (3.14) การส�งเสริมกีฬา 
   (3.15) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (3.16) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฏรในการพัฒนาท	องถ่ิน 
   (3.17) การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร	อยของบ	านเมือง 
   (3.18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   (3.19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   (3.20) การจัดให	มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (3.21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว= 
   (3.22) การจัดให	มีและควบคุมการฆ�าสัตว= 
   (3.23) การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร	อย และการอนมัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
   (3.24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช	ประโยชน=จากปWาไม	 ท่ี ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 
   (3.25) การผังเมือง 
 

/(3.26)การขนส�ง... 
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   (3.26) การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
   (3.27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
   (3.28) การควบคุมอาคาร 
   (3.29) การปEองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   (3.30) การรักษาความสงบเรียบร	อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปEองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 
   (3.31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป�นประโยชน=ของประชาชนในท	องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  ข	อ 5 วิธีการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆ	อ 
   กรณีเป�นอํานาจหน	าท่ีของส�วนราชการภายในสังกัดเทศบาลตําบลเนินฆ	อ 
ประชาชนสามารถติดต�อขอรับบริการได	ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆ	อ อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
  ข	อ 6 สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอรับข	อมูลข�าวสารหรือคําแนะนําในการติดต�อกับเทศบาลตําบล
เนินฆ	อ 
   (6.1) ศูนย=บริการข	อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลเนินฆ	อ ต้ังอยู�ท่ี สํานักงานเทศบาล
ตําบลเนินฆ	อ  หมู�ท่ี  3  ตําบลเนินฆ	อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง รหัสไปรณีย=  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  วันท่ี   17    เดือนตุลาคม  พ.ศ.2559 

 

 

(นายกฤษฎา  ดวงแก	ว) 
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ	อ 

  

 


