อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบล
1. อ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมมำตรำ 50 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ เ ทศบำล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
(2) ให้มีและบำรุงทำงบกและทำง
(2/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่ นในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกล่ำว
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
(7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
(8) บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
(9) หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
2. อำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2546 เทศบำลตำบลอำจจัดทำกิจกำรใดๆ ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
(2) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
(3) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
(4) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน
(5) บำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
(9) เทศพำณิชย์
3. อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำลเมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจ และหน้ำที่ใน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
(2) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ
(3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
(4) กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
(5) กำรสำธำรณูปกำร
(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
(7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน

(8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
(9) กำรจัดกำรศึกษำ
(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และ ผู้ด้อยโอกำส
(11) กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
(13) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) กำรส่งเสริมกีฬำ
(15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
(18) กำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
(20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
(21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
(22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย
โรงมหรสพ และสำธำรณอื่น ๆ
(24) กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
(25) กำรผังเมือง
(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
(27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
(28) กำรควบคุมอำคำร
(29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
หน้ำที่สำนักปลัดเทศบำล
สำนักปลั ดเทศบำล มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะ กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และ
ประสำนงำนตำมนโยบำย แนวทำงและแผนปฏิบัติกำร นโยบำยพิเศษ นโยบำยเร่งด่ว น ยุทธศำสตร์ กำร
แปลงนโยบำยเป็ น แนวทำงและแผนปฏิบั ติรำชกำร กำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร กำหนดกรอบวงเงิน
งบประมำณ แผนงบประมำณ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในเทศบำลให้เป็นไป
ตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล นโยบำยพิเศษ นโยบำยเร่งด่วนของเทศบำล
อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย และรัฐบำลและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมำย

อำนำจหน้ำที่กองคลัง
กองคลัง มีหน้ ำที่ควำมรั บผิ ดชอบเกี่ย วกับงำนกำรจ่ำย กำรรับกำรนำส่ งเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
เอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบำเหน็จ
บำนำญ เงินอื่นๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดทำบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเงินเบิกจ่ำย งำนทำงบทดลองประจำเดือน
ประจำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุของเทศบำล และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย
อำนำจหน้ำที่กองช่ำง
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกับกำรสำรวจ ออกแบบ กำรจัดทำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรมกำรจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภำพวัส ดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำนควบคุมอำคำรตำม
ระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง กำรควบคุมอำคำรก่อสร้ำง และซ่อมบำรุง
งำนแผนด้ ำ นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก ร กำรรวบรวมประวั ติ ติ ด ตำม ควบคุ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำนเครื่ อ งจั ก รกล
กำรควบคุม กำรบำรุงรักษำเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล
เก็บ รั กษำ กำรเบิ กจ่ ำยวัสดุ อุป กรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิ ง และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมำย
อำนำจหน้ำที่กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำร
สำธำรณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมำยอื่ นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนำและปรับปรุงงำนด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กำรอำชีวอนำมัย กำรส่ง เสริมสุขภำพ กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กำรพัฒนำ
พฤติกรรมอนำมัย กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนกำรส่งเสริม
สุ ข ภำพ กำรป้ อ งกั น โรค กำรควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค จั ด บริ ก ำร รั ก ษำควำมสะอำด
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย และปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
อำนำจหน้ำที่กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรศึก ษำ และพัฒนำ
กำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น
กำรจั ดกำรศึ กษำปฐมวั ย อนุ บ ำลศึ ก ษำ ประถมศึ กษำ มัธ ยมศึ กษำและอำชี ว ศึ กษำ โดยให้ มี งำนธุ รกำร
งำนบริหำรวิชำกำร งำนโรงเรียน งำนศึกษำนิเทศ งำนกิจกำรนักเรียน งำนกำรศึกษำปฐมวัย งำนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ งำนห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ งำนกิจกำร
ศำสนำ ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนกิจกรรมเด็กเยำวชนและกำรศึกษำ
นอกโรงเรียน และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
อำนำจหน้ำที่กองสวัสดิกำรสังคม
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำรเด็กและเยำวชนกำรพัฒนำ
ชุมชน กำรจั ดระเบี ย บชุ มชนหนำแน่ น และชุม ชนแออัด กำรจัด ให้ มีแ ละสนั บสนุน กิจ กรรมศูน ย์เ ยำวชน
กำรส่ ง เสริ ม งำนประเพณีท้องถิ่ น และงำนสำธำรณะ กำรให้ ค ำปรึก ษำ แนะนำให้ ตรวจสอบเกี่ยวกับงำน
สวัสดิกำรสังคมและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย

