
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินการ และสถานที่ติดต่อ 

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
............................................................ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการด าเนินงานต่างๆของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงจึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้วและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  ๑. การจัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการ 
   ๑.๑ ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๒ กองคลัง 
   ๑.๓ กองช่าง 
   ๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๕ กองการศึกษา 
   ๑.๖ กองวิชาการและแผนงาน 
   ๑.๗ กองสวัสดิการสังคม 

 ๑.๘ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
 ๑.๙ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 ๑.๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน 

๒. การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ มีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจและเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

๓. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    ๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และอ านาจหน้าที่ที่จะเลือก
ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอ านาจตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนด ไว้ ดังนี้    

    มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
  (2) ให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล  
  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
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  (6) ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม  
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
  (9) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
  (10) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
  (11) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้  
  (12) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
  (13) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  
  (14) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  (15) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
  (16) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
    มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้  
  (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
  (2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
  (3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
  (4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
  (5) ให้มแีละบ ารุงโรงพยาบาล  
  (6) ให้มีการสาธารณูปการ  
  (7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  
  (8) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
  (9) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  
  (10) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
  (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
  (12) เทศพาณิชย์ 
   ๓.๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                   มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9) การจัดการศึกษา  
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(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ  
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๔. วิธีการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว แบ่งออกเป็นกรณี คือ 
 ๔.๑ กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลบาลเมืองสระแก้ว ให้

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เลขที่ ๑๐๙ ถนนเทศบาล ๒ ต าบล
สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร ๐๓๗-๒๔๑๔๙๑ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒๗๐๒ หรือ 
www.Sakaeocity.go.th 
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 ๔.๒ กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดเทศบาลบาลเมืองสระแก้ว ให้

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ดังนี้ 
๔.๒.๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๙๙/๑๘ ถนนสุวรรณศร 

ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร ๐๓๗-๔๒๑๕๖๐ 
      ๔.๒.๒ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว เลขที่ ๙๗/๒๒๔ ถนนสุวรรณศร 

ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร ๐๓๗-๔๒๑๐๒๒ 
๕. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส่วนราชการ

ภายในเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว เลขที่ ๑๐๙ ถนนเทศบาล ๒ ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร ๐๓๗-
๒๔๑๔๙๑ โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒๗๐๒ หรือ www.Sakaeocity.go.th 
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๓   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

 
       (นายตระกูล สุขกุล) 
           นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
 
 
 
  


