
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล 
เทศบาลมภีารกิจและอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546  ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว ้ เป็น 2  ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50  และมาตรา 51ดังนี ้
มาตรา  50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
3. รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอาย ุ และผู้พิการ 
8. บำรุงศิลปะ  จารตีประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
9. หน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญตัิให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
การปฏิบัตติามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และ
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจดัซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ว่า
ด้วยการนั้นหลักเกณฑ์และวีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนด 
มาตรา  51 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1.  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
2.  ให้มีโรงฆ่าสตัว ์
3.  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและทา่ข้าม 
4.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5.  บำรุงและส่งเสรมิการทำมาหากินของราษฏร 
6. ให้มีและบำรุงสถานท่ีทำการพทิักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให้มีและบำรุงระบายนำ้ 
9. เทศพาณิชย ์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัตกิำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  หมวด  2  การกำหนดอำนาจและหนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา  16  ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง  ดังนี ้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
2. การจัดใหม้ีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 



3. จัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์   และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้้อยโอกาส 
11. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารตีประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศยั 
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสรมิการกีฬา 
15. การส่งเสรมิประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกลู  และน้ำเสีย 
19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมเลีย้งสัตว ์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยมหรสพ  และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ทีด่ินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรม 
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
อำนาจหน้าท่ีของสำนักปลัดเทศบาล 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหนา้ที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน
เทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับ  เร่งรัดปฏิบตัิราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลประกอบส่วนราชการภายในดังนี ้



– ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกบัการบริหารทั่วไป  การควบคุม  ดูแล  และอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของ ธุรการ  งาน
การเจ้าหน้าที ่ และงานประชาสัมพันธ์ 
– งานตราเทศบัญญัติ มีหน้าที ่ การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการใหเ้ปน็ไปตามระเบียบของทางราชการ  การจัดทำร่างเทศบญัญตัิ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบญัญัติงบประมาณประจำปี/การเปลีย่นแปลงงบประมาณเพ่ิมเตมิ 
– งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น มีหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ให้แก่ผู้มาตดิต่อราชการและงาน
เว็บไซต์  งานบริการด้านข้อมลูข่าวสารในองค์กรหรือนอกองค์กร 
– งานธุรการ มีหน้าที ่ รับ  ส่งหนังสือ  แยกประเภท  และจัดส่งหนงัสือ  เอกสาร  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
–  งานเลขานุการ มีหน้าที ่ งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ  งาน
ตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคญัที่เกี่ยวกับทางราชการ การจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล การจัดสถานท่ีประชุมสภา 
การจัดทำพิมพร์ายงานการประชุมสภาเทศบาล การจัดวาระการประชุมสภาฯ 
– งานรักษาความสงบ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในติดต่อราชการ  จดัเตรยีมสถานท่ีให้แก่ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ 
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  การเตรียมการป้องกัน
และฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณเีกิดภยั ฯลฯ 
 – งานการเจ้าหน้าที ่มีหน้าที่ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  การบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย และ
เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคดัเลือก  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัตคิณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานบริหารงานบุคคล ฯลฯ 
– งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบตัิการประชุมสภาเทศบาลสมัยและสมัยวสิามญั  จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุม  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญและสมัยวิสามัญ  จดัทำประกาศเรยีกสมยัสามัญและและสมัยวสิามญั 
ฯลฯ 
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บรหิารข้อมลูสถติิที่จำเป็นตอ้งนำมาใช้ในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดบั  การจัดเตรียมอกสารใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพยีงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
ฯลฯ 
– งานรับเร่ืองร้องทุกข์ มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  งานรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ท่ีประชาชนเข้ามาขอรับบริการ 
– งานสังคมสงเคราะห ์มีหน้าที ่ งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภยัพิบัติต่างๆและผู้สูงอายุ  งาน
ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ในด้านสังคมสงเคราะห์แกผู่้มารับบริการ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคม
สงเคราะห์และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ฯลฯ 
– งานพัฒนาสังคม มีหน้าที ่ สำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน  เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง ฯลฯ 
– งานส่งเสริมการเกษตรและปศสุัตว์ มีหน้าที ่ ให้มีปรึกษา  แนะนำ  ในด้านเกษตรกรรมแกผู่้มาขอรับบริการ  รายงานข้อมูล
ทางด้านเกษตร  งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าท่ีเกษตร ควบคุมการจัดทำรายงานส่งเสริม
การเกษตรและเผยแพร่วิชาการใหม่ๆทางการเกษตร ฯลฯ 



– งานนิติการ มีหน้าที ่ รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย  เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ดำเนินการทางดา้นกฎหมายด้านต่างๆ   การสอบสวนตรวจสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล รับเรื่อง
ร้องเรียนและร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ฯลฯ 
อำนาจหน้าท่ีกองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบ
ใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงนิอ่ืนๆ งานเกีย่วกับการจัดทำงบประมาณ
ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  ควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน  การจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนพาณิชย์  งานแผนที่และทรัพย์สิน  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานงบทดลอง
ประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับพัสดุเทศบาล  การเบิกจา่ยวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 

อำนาจหน้าท่ีกองช่าง 
มีหน้าที่ความรับรับผิดชอบเกี่ยวกบัการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูล  การออกและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ
ก่อสร้าง  งานควบคุมตามระเบียบกฎหมาย  งานขออนุญาตประกอบกิจการ  งานประสานกิจการประปา  งานไฟฟ้า
สาธารณะ  งานระบายน้ำ  งานควบคุมการประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมรักษา  การ
เบิกจ่ายวัสดุ  และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 

อำนาจหน้าท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาล  ดงันี ้

– ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ
ต่างๆ ในเขตเทศบาล  การควบคมุการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การควบคุมป้องกันงานอนามัยที่เกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อม  งานควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์
– ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศกึษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก  งาน
วางแผนครอบครัว  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานสาธารณสขุมูลฐาน  การอนามยัชุมชน  งานป้องกันโรคติดต่อ  งาน
ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค   งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
– ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคตดิต่อในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค 
งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
อำนาจหน้าท่ีกองการศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วกับการจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา  การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  ของหลักเกณฑม์าตรฐานที่รัฐ
กำหนดทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา  กำหนด



นโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของจังหวัดและกระทรวง  ทบวง  กรมที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการทำนุ
บำรุงศาสนา  การอนรุักษ์ขนบธรรมเนียมจารตีประเพณศีิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนากจิกรรมเด็ก  เยาวชน
และนันทนาการ  การฝึกอบรมและการส่งเสรมิอาชีพ  การส่งเสริมหอ้งสมุด  พิพิธภัณฑ์  และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
อำนาจหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  ตรวจสอบเอกสาร  เบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท  ตรวจสอบเอกสารการับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การเงิน  การบัญชี  การจดัเก็บรายได้  ตรวจสอบ  พัสดแุละการรักษา  ตรวจสอบทรัพยส์ินของเทศบาล  ตรวจสอบการทำ
ประโยชน์ทรัพยส์ินเทศบาล  และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 


