อํานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตําบลสํานักท้อน
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และให้ คํ า นึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
/มาตรา 51......
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มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
ให้มีโรงฆ่าสัตว์
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
เทศพาณิชย์
อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอํานาจและ

หน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้าํ
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
การสาธารณูปการ
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
/7.การสาธารณปการ...
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ
่ าศัย
การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การส่งเสริมการกีฬา
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การผังเมือง
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
/27. การดูแล.....

27.
28.
29.
30.
31.
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การดูแลรักษาที่สาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สิน
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

อํานาจหน้าที่ของสํานักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

 ฝ่ายอํานวยการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
และงานประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ
กรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

 ฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของงานนิติการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร
/ฝ่ายส่งเสริม....

 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
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มีหน้าที่ ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํ ากั บดู แล และอํ านวยการงานพัฒนาชุมชน งานสั ง คม
สงเคราะห์

 อํานาจหน้าที่กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะ
ทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย
งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 อํานาจหน้าที่กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วั ส ดุ ง านออกแบบและเขี ย นแบบ การตรวจสอบ การก่ อ สร้ า ง งานการควบคุ ม อาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านการก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบํ า รุ ง การควบคุ ม การก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบํ า รุ ง งานแผนงานด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 อํานาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
มีหน้าทีเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล การ
ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมป้องกันงานอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม งานควบคุม
สัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
/ฝ่ายป้องกัน.....
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 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ งานการป้องกันและ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน งานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค งานเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา

 อํานาจหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมด้านการเกษตร ให้คําปรึกษาปัญหา ให้ข้อมูล เผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร ด้านพืชและ
งานสัตว์แพทย์ การงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ งานพัฒนาและส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ การจัดหาและ
บํารุงแหล่งน้ํา การส่งเสริมการผลิตและการให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 อํานาจหน้าที่ของกองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึ ก ษา และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
และอาชีวศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานกิจการ
ศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบ
เก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทําประโยชน์จากทรัพย์สิน
เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

