อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบล
อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

มำตรำ 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าทีอ่ ื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีข่ องเทศบาล
การปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

มำตรำ 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์

อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ ตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หมวด 2
กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ

มำตรำ 16 ให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มแี ละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ

24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

สำนักปลัดเทศบำล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามกฎนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 11 งาน ประกอบด้วย
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานแผนและงบประมาณ
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานนิติการ
6. งานทะเบียนราษฎร
7. งานส่งเสริมการเกษตร
8. งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
9. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ประกอบด้วย งานด้านสังคมสังเคราะห์ และงานด้านพัฒนาชุมชน
10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งาน
รวบรวมสถิติและวิเคราะห์งานงบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล
งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณการ
ควบคุม การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สังกัดหน่วยงานกองคลังได้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการทารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษา
วิเคราะห์ เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบพิจารณาวิเคราะห์รายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่าย
ของหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึง ตรวจสอบการเลี่ยงภาษี
แนะนาวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบ
รายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็น
กรรมการต่างๆตามงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานธุรการ
4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
5. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่ำง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผน งานด้าน วิศวกรรมเครือ่ งจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชือ้ เพลิง และงานอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานวิศวกรรม
4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
5 .งานผังเมือง

กองกำรศึกษำ
มีหน้าที่วางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา กากับคุณภาพการจัดการศึกษา จัด
กิจกรรมเด็กปฐมวัยส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย บริหารงานบุคคล จัดทา
งบประมาณและดาเนินการตามงบประมาณฯ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย
1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
3. งานกีฬาและนันทนาการ
4. งานส่งเสริมกิจการศาสนา
5. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การ
ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม งานจัดการคุณภาพน้า การกวาดล้างทาความสะอาด
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมออกแบบและก่อสร้าง
อาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียและ
มลพิษในด้านอื่นๆ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
1. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ
2. งานวางแผนสาธารณสุข
3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. งานรักษาความสะอาด

หน่วยตรวจสอบภำยใน
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงิน ทดลองส่วน
ราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชีตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทาสัญญาการจัดซื้อ พัสดุ
การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
- งานตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
- งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยทางด้านตรวจสอบภายใน หาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านตรวจสอบภายใน ทา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- งานส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
- งานส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาให้องค์กรได้
ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของ หลักความโปร่งใส และความสามารถ
ตรวจสอบได้
- งานส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการของเทศบาล และส่วนราชการระดับ
ย่อย เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการ
ปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลทีส่ าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนและให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
- งานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร (เทศบาล) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความ
ถูกต้องเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
ระเบียบคาสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงาน
ของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ทารายงานเสนอแนะฝาายบริหาร เพื่อ
พิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
- งานให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับย่อย
- งานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
- งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาล
- งานอื่น ๆ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

