
 

 

  

ประกาศเทศบาลตําบลบานโพธิ ์
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ  วิธีการดําเนินงาน  และสถานท่ีติดตอ 
เพ่ือรับขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒)  และ (๓)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีจะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารของทางเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อันจะนํามา
ซ่ึงขอเท็จจริงท่ีประชาชนสามารถนําไปเพ่ือแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิตางๆ ท่ีพึงมีพึงได เทศบาลตําบล
บานโพธิ์ เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ  
วิธีการดําเนินงาน และสถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับเทศบาลตําบลบาน
โพธิ ์ดังตอไปนี้ 
 การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ ใหเปน 
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานและสรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญตามโครงสรางของ
องคกรเทศบาลตําบลบานโพธิ์ ประกอบดวย 
 ๑) สภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ 
 ๒) ฝายบริหาร เทศบาลตําบลบานโพธิ์ 
 ๓) ขาราชการประจํา  
 ๒. สภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน ๑๒ คน มีหนาท่ีเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด โดยมีประธานสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ จํานวน ๑ คน และรองประธาน 
สภา จํานวน ๑ คน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ตามมติของสภา
เทศบาลตําบลบานโพธิ์ โดยมีหนาท่ี 
 ๑) ประธานสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์  
ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลและมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๒) รองประธานสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลใน
เม่ือประธานสภาเทศบาลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 ๓. ฝายบริหาร เทศบาลตําบลบานโพธิ์ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์ จํานวน ๑ 
คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีรองนายกเทศมนตรตีําบลบานโพธิ์ จํานวน  ๒  คน มี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์ จํานวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรีตําบลบาน
โพธิ ์และมิใชสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีหนาท่ีตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์ และมิใชสมาชิกสภา



เทศบาลตําบลบานโพธิ์  มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนายกเทศมนตรีตามท่ีนายกเทศมนตรีหารือ โดยนายก 
เทศมนตรตีําบลบานโพธิ์ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 ๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 
 ๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
 ๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
 ๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
 ๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายเทศบาลและกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว 
 ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจางเทศบาล 
 ๔. ฝายขาราชการประจํา สํานักงานเทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีปลัดเทศบาลตําบลบานโพธิ์  
เปนผูบังคับบัญชา จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการออกเปน ๑ สํานัก ๔ กอง และ ๑  งาน คือ 
 ๑) สํานักปลัดเทศบาล 
 ๒) กองคลัง 
 ๓) กองชาง 
 ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 ๖) งานตรวจสอบภายใน 
 ๕.  สํานักปลัดเทศบาล จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวย
งานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑)  ฝายอํานวยการ ประกอบดวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ก. งานการเจาหนาท่ี   
   ข. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   ค. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห   
  ง. งานพัฒนาชุมชน   
   จ. งานทะเบียนพาณิชย   
   ฉ. งานบริหารงานท่ัวไป   
   ช. งานสงเสริมการเกษตร  
 ๒)  ฝายธุรการ ประกอบดวยงานตางๆ ดังตอไปนี้   
   ก. งานธุรการ   
   ข. งานแผนและงบประมาณ   
   ค. งานนิติการ   
   ง. งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
   จ. งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว   
   ฉ. งานกิจการสภา    



  ๖.  กองคลัง จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการโดยมีฝายบริหารงานคลัง เปนหนวยงาน

ภายในประกอบดวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (๑) งานธุรการ    
  (๒) งานการเงินและบัญชี    
   (๓) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    
   (๔) งานทะเบียนทรัพยสินและวัสดุ  
 ๗. กองชาง จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวยงานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ฝายการโยธา   
   ก. งานธุรการ   
   ข. งานสาธารณูปโภค   
   ค. งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ   
   ง. งานผังเมือง   
 (๒)  ฝายแบบแผนและกอสราง   
   ก. งานผังเมือง   
   ข. งานสถาปตยกรรม   
   ค. งานวิศวกรรม  
 ๘. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการโดยมีฝาย
บริหารงานการศึกษา เปนหนวยงานภายในประกอบดวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
   (๑) งานธุรการ   
   (๒) งานการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   (๓) งานกีฬาและนันทนาการ   
   (๔) งานสงเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
 ๙. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการโดยมีฝาย
บริหารงานสาธารณสุข เปนหนวยงานภายในประกอบดวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
   (๑) งานอนามัยและสิ่งแวดลอม    
   (๒) งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
   (๓) งานรักษาความสะอาด    
   (๔) งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม    
   (๕) งานควบคุมโรค 
 ๑๐. งานควบคุมภายใน จัดโครงสราง และองคกรในการดําเนินการ เปนหนวยตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานภายในเทศบาลตําบลบานโพธิ์ โดยไมไดสังกัดสํานัก หรือกองใดๆ ในเทศบาลตําบล
บานโพธิ์ 
 ๑๑. เทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 



(๕) การสาธารณูปการ 

(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(๘) การสงเสริมการทองเท่ียว 

(๙) การจัดการศึกษา 

(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(๑๔) การสงเสริมกีฬา 

(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรกัษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

(๒๕) การผังเมือง 

(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(๒๘) การควบคุมอาคาร 

(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(๓๑) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (๓๒) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (๓๓)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
  (๓๔) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการกระจาย
อํานาจประกาศกําหนด  
  (๓๕) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 ๑๒.  วิธีการดําเนินงานเรื่องการรับขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ ใหประชาชนติดตอ
ขอรับบริการไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบานโพธิ์ 



 ๑๓. สถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ ไดแก 
สํานักงานเทศบาลตําบลบานโพธิ์ ตั้งอยูท่ี ๒๙๘ หมูท่ี ๖ ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย ๓๐๓๑๐ โทรศัพท ๐-๔๔๔๑-๕๑๐๙ โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๕๑๑๐ หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส admin@banphokorat.go.th 
   
      ประกาศ  ณ  วันท่ี         พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

                                               ชัยศิริ  ศิริรุงสกุลวงศ 
       (นายชัยศิริ  ศิริรุงสกุลวงศ) 
               นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธิ์ 


