
ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่อง   โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน  อ านาจหน้าที ่ วิธีการด าเนินงานและสถานที่ติดต่อ 
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

----------------- 
 
       เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายในปัจจุบันและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ        
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของทางราชการ   เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
กับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน จึงสมควรประกาศโครงสร้าง
และการจัดหน่วยงาน อ านาจหน้าที่   วิธีการด าเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
เมืองนราธิวาส ไว้ดังต่อไปนี้ 

       ขอ้  1 ให้ยกเลิก โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน   อ านาจหน้าที่วิธีการด าเนินงานและสถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  25๕๔    

       ข้อ  2 ให้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

2.1    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2.2    การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 

2.3    การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 

2.4    การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

2.5    การสาธารณูปการ 

2.6    การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 

2.7    การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 

2.8    การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2.9    การจัดการศึกษา 

2.10   การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

2.11   การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถ่ิน 

2.12   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

2.13   การจัดให้มี  และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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2.14   การส่งเสริมกีฬา 

2.15   การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2.16   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 

2.17   การรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

2.18   การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

2.19   การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

2.20   การจัดให้มีและควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 

2.21   การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์

2.22   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์

2.23   การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ     
และสาธารณสถานอื่นๆ 

2.24   การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.25   การผังเมือง 

2.26   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

2.27   การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

2.28   การควบคุมอาคาร 

2.29   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.30   การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศ     
ก าหนด 

ข้อ  3 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองนราธิวาสมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  

 3.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

 3.2 ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

 3.3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 
        สิ่งปฏิกูล 

 3.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 3.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

 3.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
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 3.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 3.8 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 3.9 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  

 3.10 ให้มีโรงฆ่าสัตว ์

 3.11 ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข ้

 3.12 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

 3.13 ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  

 3.14 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 3.15 ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถ่ิน  

 3.16 หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล 

ข้อ  4 ภายใต้บังคับกฎหมายเทศบาลเมืองนราธิวาสอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

 4.2 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 4.3 บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

 4.4 ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

 4.5  ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 

 4.6 ให้มีการสาธารณูปการ  

 4.7 จัดท ากจิการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

 4.8  จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

 4.9 ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกฬีาและพลศึกษา 

 4.10 ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 4.11 ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิน่ 

 4.12 เทศพาณิชย์  

ข้อ  5 เทศบาลเมืองนราธิวาส มีโครงสร้างและจัดหน่วยงานภายใน  ดังต่อไปนี ้

 5.1 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

 5.2 นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ข้อ  6 การบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส แบ่งเป็นส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

 6.1 ส านักปลัดเทศบาล แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย 
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  6.1.1 ฝ่ายอ านวยการ  

   -  งานการเจ้าหน้าท่ี 

   -  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  6.1.2 ฝ่ายปกครอง 

   -  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   -  งานรักษาความสงบ 

   -  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

  6.1.3 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

   -  งานธุรการ 

   -  งานกิจการสภาเทศบาล 

   -  งานกจิการขนส่ง 

 6.2 กองคลัง   แบ่งออกเป็น  1  งาน  3  ฝ่าย 

  6.2.1 งานธุรการ  

  6.2.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง 

   -  งานบริหารงานคลัง 

   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

   -  งานสถิติการคลัง 

   -  งานการเงินและบัญช ี

  6.2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้ 

   -  งานพัฒนารายได้ 

   -  งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 

  6.2.4 ฝ่ายแผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

   -  งานแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 

   -  งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 6.3 ส านักการช่าง แบ่งออกเป็น  1  ฝ่าย  2  ส่วน 

  6.3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   -  งานธุรการ 
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  6.3.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

   6.3.2.1    ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  

        -  งานวิศวกรรม  

    -  งานสถาปัตยกรรม 

   6.3.2.2    ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 

        -  งานควบคุมอาคาร 

    -  งานผังเมือง 

  6.3.3 ส่วนการโยธา 

   6.3.3.1   ฝ่ายสาธารณูปโภค 

 -  งานสาธารณูปโภค 

 -  งานสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ 

 -  งานสวนสาธารณะ 

 -  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 -  งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 

 -  งานศูนย์เครื่องจักรกล 

 -  งานวิศวกรรมจราจร 

 6.4  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย 

  6.4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   -  งานธุรการ 

  6.4.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

   -  งานสุขาภบิาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

   -  งานวางแผนสาธารณสุข 

   -  งานรักษาความสะอาด 

   -  งานทันตสาธารณสุข 

   -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

-  งานเภสัชกรรม 

   6.4.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

    -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

    -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
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    -  งานสัตวแพทย ์

    -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

    -  งานป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 

  6.5  กองวิชาการและแผนงาน  แบ่งออกเป็น  4  งาน  2  ฝ่าย 

   6.5.1 งานธุรการ   

   6.5.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    -  งานจัดท างบประมาณ 

   6.5.3  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

    -  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    -  งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

   6.5.4 งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์

   6.5.5  งานนิติกรรมสัญญา  

   6.5.6 งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี  

  6.6   ส านักการศึกษา  แบ่งออกเป็น  1  ฝ่าย  2  ส่วน  1  หน่วย  และ  6  โรงเรียน 

   6.6.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ  

    -  งานแผนและโครงการ 

    -  งานระบบสารสนเทศ 

    -  งานงบประมาณ 

    -  งานธุรการ 

   6.6.2 ส่วนบริหารการศึกษา 

    6.6.2.1  ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่

     -  งานการเจ้าหน้าท่ี 

     -  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

    6.6.2.2  ฝ่ายกจิการโรงเรียนและวิชาการ 

     -  งานการศึกษาปฐมวัย 

     -  งานโรงเรียน 

     -  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

     -  งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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   6.6.3  ส่วนส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6.6.3.1  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

     -  งานการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 

     -  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

     -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 

     -  งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

     -  งานกฬีาและนันทนาการ 

     -  งานกิจการศาสนา 

     -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 

   6.6.4 หน่วยศึกษานิเทศก ์

   6.6.5  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนเทศบาล  1 - 6 

  6.7 กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย  1  งาน  2  ฝ่าย 

   6.7.1  งานธุรการ  

   6.7.2  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์   

    -  งานสังคมสงเคราะห ์

-  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน  กิจการสตรีและคนชรา 

   6.7.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

    -  งานพัฒนาศักยภาพชุมชน   

    -  งานพัฒนาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  6.8  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 ข้อ  7. อ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญของส่วนราชการเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยสรุปดังต่อไปนี ้

1. ส านักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล  ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่ง  การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฏีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทาง
การเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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3. ส านักการช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบการจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ     
การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  ควบคุมการ
ด าเนินการปฏิบัติงานส่วนการโยธา  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวม
ประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  
น้ ามันเชื้อเพลิง  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลและงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืนๆเกี่ยวกับ         
การให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานทันตสาธารณสุข  และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย 

5. กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะ
เพื่อประกอบก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของ
เทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่
กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ส านักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา        
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษา ปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มี
งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด   
การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงาน
สาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

- งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
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- งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 

- งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน 

- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 

- งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 

- งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 

- งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ  7.  สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้แก่  งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน  เป็นสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารทั่วไป  และค าแนะน าในการติดต่อกับส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสกับให้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ถนนพิชิตบ ารุง  ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส  96000  โทร. 0 7351 1048 ต่อ 202 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                                     ประกาศ   ณ  วันที่    ๓๑    ตุลาคม    255๕ 

 

                                                                                 (นายธนาวิทย์   ไชยานุพงศ์) 
                                                                                นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 


