
  

 

                                              

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลจอมทอง 

เรื่อง  โครงสรา้งอ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดตอ่ 

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและ

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้

สิทธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรใน

การด าเนินงานและสถานมี่ติดตอ่เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจอมทอง ดังนี้ 
 

1. การจัดโครงสร้างองค์กรในการด าเนินการ อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของเทศบาลต าบล

จอมทองเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 

2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เทศบาลต าบลจอมทองจัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 

 (1) ส านักปลัด 

 (2) กองชา่ง 

 (3) กองการศกึษา 

 (4) กองคลัง 

 (5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. การบริหารราชการของเทศบาลต าบลจอมทอง จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี

ผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลจอมทอง ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การเปิดเผยข้อมูล การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละ

ภารกิจและใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
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4. อ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลจอมทอง เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้

ก าหนดอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)) 

(2) ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (1)) 

(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (7)) 

(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (8)) 

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4)) 

(6) การสาธารณูปการ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (5)) 

4.2 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7))  

(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)) 

(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)) 

(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 

มาตรา 16 (10)) 

(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 
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(6)  การส่ง เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (15)) 

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)) 

4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4))  

(2) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)) 

(3) การผังเมือง (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (25)) 

(4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27)) 

(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30)) 

(6) การควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (28)) 

4.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)) 

(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (7)) 

(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)) 

(4) ให้มีตลาด (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

มาตรา 51 (3)) 
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(5) ให้มโีรงฆ่าสัตว์ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

มาตรา 51 (2)) 

(6) บ ารุงและสง่เสริมการท ามาหากินของราษฎร (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (5)) 

4.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี

ภารกิจที่เกี่ยวข้องดงันี ้

(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)) 

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 

4.6 ด้านการศาสนา ศลิปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (11)) 

(2) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (8)) 

(3) การจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)) 

(4) การส่งเสริมการกีฬา (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14)) 

4.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)) 

(2)  การส่ง เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (15)) 
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(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)) 

 

5. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อส่วนราชการภายใน

เทศบาลต าบลจอมทอง  

ผู้ขอข้อมูลต้องระบุข้อมูลที่ต้องการโดยเขียนค าขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าต้องการขอข้อมูล

ข่าวสารประเภทใดส่งถึงเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งได้เปิดช่องทางส าหรับการขอข้อมูลข่าวสารไว้  4 

ช่องทาง คือ 

5.1 ทางไปรษณีย์ โดยท าหนังสือเรียนนายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง ส่งมาที่ ส านักงาน

เทศบาลต าบลจอมทอง 299 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ 50160 

5.2 ทางโทรสาร ส่งค าขอมาที่หมายเลขโทรสาร 053 – 342273 

5.3 โดยการยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลต าบลจอมทอง         

5.4 ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจอมทอง ได้ 2 รูปแบบ คอื 

         (1) โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอข้อมูลของราชการ กรอกรายละเอียดใน

แบบฟอร์มแล้วส่งไปรษณีย์มาที่เทศบาลต าบลจอมทอง หรือทางโทรสารหรือน ามายื่นด้วยตนเอง หรือ

น ามายื่นด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจอมทอง 

     (2) โดยการกรอกรายละเอียดการขอข้อมูลข่าวสารผ่านแบบฟอร์มขอข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ www.chomthong.go.th 

เมื่อเจา้หนา้ที่ได้รับเรื่องที่มผีูข้อข้อมูลขา่วสารทางช่องทางต่าง ๆ แล้ว จะด าเนินการให้บริการ

ข้อมูลขา่วสารตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ และท าหนังสือแจง้ผลการพิจารณาข้อมูลให้ผูข้อข้อมูลทราบต่อไป 
 

 

   ประกาศ ณ วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2560   

  

                                                          นายอุดม ค าวัน 

                 (นายอุดม ค าวัน) 

         นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

https://sites.google.com/site/doae2513/baeb-kar-khx-chi-brikar-khxmul-khawsar-khxng-rachkar-krm-sng-serim-karkestr

