เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานทีต่ ิดตอ
เพื่อรับขอมูลขาวสารของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่ ในจังหวัดเชียงราย
เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมายวาดว ยขอมูลขาวสารของราชการที่จะใหป ระชาชนมีสิทธิเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการดําเนินงานตาง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเปนจริงจึงสมควรประกาศโครงสราง
และการจัด องค ก รในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานบริ ห ารราชการสว นท อ งถิ่ น และสถานที่ ติ ด ต อ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารในจังหวัดเชียงราย ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคก รปกครองส ว นทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห ารงานบุค คลสว นท องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กองแผนและงบประมาณ
(๔) กองคลัง
(๕) กองชาง
(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๗) กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๘) กองพัสดุและทรัพยสิน
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๗-๕๓๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๕๓๔๔ หรือติดตอไดที่สวนราชการ
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(ข) อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดภารกิจหนาที่ไว ดังนี้
เทศบาลนคร
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
๖. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
๗. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๑๐. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๑๑. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น
๑๒. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
๑๓. ใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๑๔. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
๑๕. การสงเสริมการทองเที่ยว
เทศบาลเมือง
๑. – ๘. ทําหนาที่เหมือนกับเทศบาลนคร

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๙. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๑๐. ใหมีโรงฆาสัตว
๑๑. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
๑๒. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๑๓. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
๑๔. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๑๕. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง อาจทําภารกิจอื่น ๆ ได ดังนี้
๑. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๒. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๔. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
๖. ใหมีการสาธารณูปการ
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. เทศพาณิชย
มีเทศบาลนคร ๑ แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. สํานักการศึกษา
๔. กองชาง
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๖. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. กองการแพทย
มีเทศบาลตําบล ๗๒ แหง ไดแก ๑) เทศบาลตําบลบานดู ๒) เทศบาลตําบลนางแล ๓) เทศบาล
ตําบลปาออดอนชัย ๔) เทศบาลตําบลแมยาว ๕) เทศบาลตําบลสันทราย ๖) เทศบาลตําบลทาสุด
๗) เทศบาลตําบลหวยสัก ๘) เทศบาลตําบลทาสาย ๙) เทศบาลตําบลดอยฮาง ๑๐) เทศบาลตําบลดอยลาน
๑๑) เทศบาลตําบลแมจัน ๑๒) เทศบาลตําบลจันจวา ๑๓) เทศบาลตําบลสันทราย ๑๔) เทศบาล
ตําบลแมคํา ๑๕) เทศบาลตําบลปาซาง ๑๖) เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ๑๗) เทศบาลตําบล
สายน้ํา คํ า ๑๘) เทศบาลตํ า บลแม ไ ร ๑๙) เทศบาลตํา บลแม ส าย ๒๐) เทศบาลตํ าบลห ว ยไคร
๒๑) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ๒๒) เทศบาลตําบลแมสายมิตรภาพ ๒๓) เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
๒๔) เทศบาลตําบลเวียง ๒๕) เทศบาลตําบลโยนก ๒๖) เทศบาลตําบลบานแซว ๒๗) เทศบาลตําบล
แมเงิน ๒๘) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๒๙) เทศบาลตําบลบุญเรือง ๓๐) เทศบาลตําบลเวียง
๓๑) เทศบาลตําบลครึ่ง ๓๒) เทศบาลตําบลหวยซอ ๓๓) เทศบาลตําบลศรีดอนชัย ๓๔) เทศบาล
ตําบลสถาน ๓๕) เทศบาลตําบลเวียงเทิง ๓๖) เทศบาลตําบลบานปลอง ๓๗) เทศบาลตําบลงิ้ว
๓๘) เทศบาลตํ า บลสั น ทรายงาม ๓๙) เทศบาลตํ า บลหงาว ๔๐) เทศบาลตํ า บลเชี ย งเคี่ ย น
๔๑) เทศบาลตําบลปาแดด ๔๒) เทศบาลตําบลปาแงะ ๔๓) เทศบาลตําบลสันมะคา ๔๔) เทศบาล
ตําบลศรีโพธิ์เงิน ๔๕) เทศบาลตําบลโรงชาง ๔๖) เทศบาลตําบลเมืองพาน ๔๗) เทศบาลตําบล
สันมะเค็ด ๔๘) เทศบาลตําบลเวียงชัย ๔๙) เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ๕๐) เทศบาลตําบลเวียงเหนือ
๕๑) เทศบาลตําบลเมืองชุม ๕๒) เทศบาลตําบลดอนศิลา ๕๓) เทศบาลตําบลแมสรวย ๕๔) เทศบาล
ตําบลเจดียหลวง ๕๕) เทศบาลตําบลเวียงสรวย ๕๖) เทศบาลตําบลเวียงปาเปา ๕๗) เทศบาลตําบล
แมขะจาน ๕๘) เทศบาลตําบลปางิ้ว ๕๙) เทศบาลตําบลเวียงกาหลง ๖๐) เทศบาลตําบลพญาเม็งราย
๖๑) เทศบาลตําบลไมยา ๖๒) เทศบาลตําบลเม็งราย ๖๓) เทศบาลตําบลมวงยาย ๖๔) เทศบาล
ตําบลหลายงาว ๖๕) เทศบาลตําบลทาขาม ๖๖) เทศบาลตําบลบานตา ๖๗) เทศบาลตําบลปาตาล
๖๘) เทศบาลตําบลยางฮอม ๖๙) เทศบาลตําบลแมอาว ๗๐) เทศบาลตําบลปากอคํา ๗๑) เทศบาล
ตําบลดงมะดะ ๗๒) เทศบาลตําบลบานเหลา แบงออกเปน สํานัก/กอง ดังนี้

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. กองการประปา
๗. หนวยตรวจสอบภายใน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ณ สํานักงานเทศบาล จํานวน ๗๓ แหง ดังนี้
๑) เทศบาลนครเชียงราย เลขที่ ๕๙ ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๑-๑๓๓๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๑-๓๒๗๒
๒) เทศบาลตําบลบานดู เลขที่ ๔๘๖ หมูที่ ๖ ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๒๖๒
๓) เทศบาลตํ า บลนางแล เลขที่ ๔๗๖ หมู ที่ ๑๒ ตํ า บลนางแล อํ า เภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๖๐๑๗ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๑๗-๖๕๘๘
๔) เทศบาลตํ า บลป า อ อ ดอนชั ย เลขที่ ๒๒๒ หมู ๕ ตํ า บลป า อ อ ดอนชั ย
อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๑๗-๐๓๖๓
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๗-๐๓๖๓ ตอ ๑๓
๕) เทศบาลตําบลแมยาว เลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๓ ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย
จัง หวั ด เชีย งราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐-๕๓๗๓-๗๓๕๙ ต อ ๑๑๖ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๓-๗๓๓๑
๖) เทศบาลตํ า บลสั น ทราย เลขที่ ๑๘๑ หมู ที่ ๙ ตํ า บลสั น ทราย อํ า เภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๗๐๑-๑๘๘ ตอ ๕

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓๖) เทศบาลตําบลเวียงเทิง เลขที่ ๓ หมูที่ ๑๕ พิศาล ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๕๓๒๑, ๐-๕๓๖๖-๙๑๙๔ หมายเลขโทรสาร
๐-๕๓๖๖-๙๐๔๑
๓๗) เทศบาลตําบลบานปลอง ถนนพิศาล ตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๙-๕๓๘๓
๓๘) เทศบาลตําบลงิ้ว เลขที่ ๒ หมูที่ ๘ ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๗๗๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๖-๐๗๗๒
๓๙) เทศบาลตําบลสันทรายงาม เลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๓ ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๘๐๕๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๘๐๕๙
๔๐) เทศบาลตําบลหงาว เลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑ ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๙-๖๓๓๓–๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๙-๖๓๓๓
๔๑) เทศบาลตําบลเชียงเคี่ยน เลขที่ ๖๕ หมูที่ ๗ ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๓๐๘
๔๒) เทศบาลตําบลปาแดด เลขที่ ๑๔๐ หมูที่ ๑ ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๔๗๖ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๔๗๖
๔๓) เทศบาลตําบลปาแงะ เลขที่ ๘๔ หมูที่ ๕ ตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๕๐๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๖-๐๗๘๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๕-๔๑๒๗
๔๔) เทศบาลตําบลสันมะคา เลขที่ ๗๗ หมูที่ ๖ ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๕๙๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๕๙๙
๔๕) เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๒ ถนนสายพะเยา - ปาแดด
ตําบลศรีโพธิ์เงิน อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๖๐-๒๘๓๖
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๖๐-๒๘๓๗
๔๖) เทศบาลตําบลโรงชาง เลขที่ ๔๗ หมูที่ ๗ ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๙๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๗๖-๑๑๒๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๗๖-๑๑๒๓

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๓. องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ตําบลหนองปากอ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๑๘-๑๖๙๙ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๑๘-๑๖๙๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณรงคศกั ดิ์ โอสถธนากร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

