
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
เรื่อง  โครงสร้างอำนาจหน้าที่  วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพ่ือรับ 
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า   

............................................................ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร      ของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร       ของ
ทางราชการ และหน่วยงาน ของรัฐ  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในฐานะของหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย  จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร     
ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล
ข ่าวสารของเทศบาลตำบลเว ียงป ่าเป ้า  ตามความในมาตรา๗  (๑ ) (๒ ) และ  (๓ ) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑)  สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน ๑2 คน โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
จำนวน ๑ คน และรองประธานสภา จำนวน ๑ คน ซึ่งนายอำเภอเวียงป่าเป้าแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าตามมติของสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปัจจุบันคงเหลือสมาชิก
สภาเทศบาล จำนวน 10 คน เนื่องจากได้ลาออก ไปประกอบอาชีพอื่น จำนวน 2 คน  มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
     ๑)  ให้ความเห็นชอบแผนเทศบาล พิจารณาและให้ความเห็นชอบญัตติ
เกี่ยวกับกิจกรรมสภาเทศบาล และญัตติร่างเทศบัญญัติ 
     ๒)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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     ๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล  ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
              4)  การอภิปรายเพื ่อเสนอความเห็นและการแต่งตั ้งกระทู ้ถามต่อสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
      ๒.๒)  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน ๑ คน ซึ ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 
    ๑)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
    ๒)  สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
    ๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
    ๔)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๕)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล 
    ๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
    ๗)  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย 
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล 
      ๒.๓)  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

     ๒.๔)  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าและมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามี
หน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้ามอบหมาย 
      ๒.๕)  สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
    ๑)  สำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบงานด้าน 
         -  งานธุรการ 
         -  งานแผนและงบประมาณ 
         -  งานทะเบียนราษฎร์และบัตรฯ 
         -  งานประชาสัมพันธ์ 
         -  งานพัฒนาชุมชน 
                  -  งานการเจ้าหน้าที่ 
         -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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    ๒)  กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน 
         -  งานการเงินและบัญชี 
         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         -  งานจัดเก็บรายไดแ้ละพัฒนารายได ้
         -  งานธุรการ 
         -  งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
         -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๓)  กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน 
         -  งานวิศวกรรมโยธา 
          -  งานสาธารณูปโภค 
          -  งานธุรการ 
          -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานด้าน 
          -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
          -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
          -  งานบริการสาธารณสุข 
          -  งานควบคุมและเผ้าระวังโรค 
          -  งานรักษาความสะอาด 
                  -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     5)  กองการศึกษา รับผิดชอบงานด้าน 
          -  งานแผนและโครงการ 
          -  งานธุรการ 
          -  งานงบประมาณ 
          -  งานโรงเรียน 
          -  งานการศึกษาและปฐมวัย 

๓.  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาล ประกอบด้วย 
      ๓.๑)  หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 25852  มาตรา 50 

    ๓.๒)  หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 25852  มาตรา 51 

    ๓.๓)  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด 6  มาตรา 16 
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 ๔.  วิธีดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
      การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข      
ของประชาชนในท้องถิ ่นเกิดผลสัมฤทธิ ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที ่ของ เทศบาลตำบล     
เว ียงป่าเป้า ความมีประสิทธิภาพความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น           
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการ    
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ       ของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ          และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
     กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประชาชนสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง 
อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
 ๕.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับ  ส่วนราชการ
ภายในเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล   
เวียงป่าเป้า ต้ังอยู่เลขท่ี 555 หมู่ที ่10 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 
     ประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 0-5378-1665  
     สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์. 0-5378-1665  ต่อ 106 
     กองคลัง  โทรศัพท์. 0-5378-1665  ต่อ 107 
     กองการศึกษา  โทรศัพท์. 0-5378-1665  ต่อ 109 
              กองช่าง  โทรศัพท์. 0-5378-1665  ต่อ 108 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์. 0-5378-1665  ต่อ 110 
     โทรสาร. 0-5378-1665    เว็บไซต์ www.wpp.go.th 
  

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

                                          
                 (นายนิคม  นามเสถียร) 
           นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
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