อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบล
อำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญ ญัติเ ทศบำล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ก ำหนด
อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้
1.รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
2.ให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
3.รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
6.ให้รำษฎรได้รบั กำรศึกษำอบรม
7.ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สงู อำยุ และผู้บริกำร
8.บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
กำรปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดทำงบประมำณ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ ระทรวงมหำดไทยกำหนด
มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใดๆในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้
1.ให้มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
2.ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
3.ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม
4.ให้มสี ุสำนและฌำปนสถำน
5.บำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร
6.ให้มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิทกั ษ์รักษำคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
9.เทศพำณิชย์

อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 หมวด 2 กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16 ให้เทศบำลมี
อำนำจและหน้ำที่ ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพือ่ ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1.กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2.กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
3.กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และทีจ่ อดรถ
4.กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
5.กำรสำธำรณูปกำร
6.กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ
7.กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8.กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9.กำรจัดกำรศึกษำ
10.กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
11.กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13.กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.กำรส่งเสริมกำรกีฬำ
15.กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17.กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18.กำรกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20.กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
21.กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22.กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23.กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่นๆ
24.กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
25.กำรผังเมือง

26.กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27.กำรดูแลรักษำทีส่ ำธำรณะ
28.กำรควบคุมอำคำร
29.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30.กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
31.กิจกำรอื่นใดทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด

อำนำจหน้ำที่ของสำนักปลัดเทศบำล
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
กองหรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะ รวมทั้งกำกับ เร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในเทศบำลให้
เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล ประกอบด้วยส่วนรำชกำรภำยในดังนี้
- ฝ่ำยอำนวยกำร
มีหน้ำทีเ่ กี่ยวกับกำหนดนโยบำย กำรควบคุม กำกับดูแล และอำนวยกำรดำเนินงำนของธุรกำร งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ งำนประชำสัมพันธ์และงำนสำธำรณสุข
- ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
มีห น้ำที่เ กี่ยวกั บกำรวิเ ครำะห์นโยบำยและแผนงำนเพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำยจัดทำแผนหรือ
โครงกำรกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่งอำจเป็นนโยบำยแผนงำนและ
โครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำรหรือควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อำจเป็นนโยบำยแผนงำน
ของเทศบำล โครงกำรระดับชำติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี
- ฝ่ำยปกครอง
มีหน้ำทีเ่ กี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย กำรควบคุม กำกับดูแล และอำนวยกำร
ดำเนินงำนของงำนนิติกำร งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนทะเบียนรำษฎร
- ฝ่ำยส่งเสริมและสวัสดิกำรสังคม
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย กำรควบคุม กำกับดูแล และอำนวยกำรงำนพัฒนำ
ชุมชน งำนสังคมสงเครำะห์

อำนำจหน้ำทีก่ องคลัง

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย กำรรับ กำรนำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน
กำรตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบำเหน็จบำนำญ เงินอื่น ๆ งำน
เกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รำยได้ และรำยจ่ำยต่ำง ๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งำนเกี่ยวกั บกำรพัสดุ
เทศบำล และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

อำนำจหน้ำทีก่ องช่ำง
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสำรวจ ออกแบบ กำรจัดทำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบ
กฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง กำรควบคุม กำรก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง งำนแผนงำน
ด้ำนวิศวกรรมเครื่อ งจัก รกล กำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุม กำรปฏิบัติง ำนเครื่องกล กำรควบคุม กำร
บำรุงรักษำเครื่องจักรกลและพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ำมันเชื้อเพลิง และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย

อำนำจหน้ำทีก่ องสวัสดิกำรสังคม
มีหน้ำที่ดำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชน กำร
จัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม และกำรสังคมสงเครำะห์ ซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคมกำรสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพของผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนอง
ควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนของประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงทั่วถึงเหมำะสมและเป็น
ธรรม

อำนำจหน้ำที่ของกองกำรศึกษำ
มี ห น้ำที่ ควำมรั บ ผิดชอบเกี่ ย วกั บ กำรบริห ำรกำรศึก ษำและพัฒ นำกำรศึ ก ษำ ทั้ ง กำรศึก ษำในระบบ
กำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำ และกำรศึก ษำตำมอัธยำศัย เช่น กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อนุบำล
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงด้ ำนวิชำกำร ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ทำงด้ำนศิลปะวัฒนธรรม งำนกิจกำรศำสนำส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

