อํานาจหน้ าที่เทศบาลตําบลเขาทราย
อํานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้ กําหนดอํานาจ
หน้ าที่ของเทศบาลตําบลไว้ เป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
มาตรา 50 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้ าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
1.รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
2.ให้ มีและบํารุ งทางบกและทางนํ ้า

้
าจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
3.รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่สาธารณะ รวมทังการกํ
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้ มีเครื่ องใช้ ในการดับเพลิง
6.ให้ ราษฎรได้ รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้บริ การ
8.บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
9.หน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นหน้ าที่ของเทศบาล

การปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยใช้ วิธีการบริ หารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดีและให้ คํานึงถึงการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การ
้ ้ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
จัดซื ้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ทังนี
ระเบียบ ข้ อบังคับว่าด้ วยการนันและ
้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 51 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี ้
1.ให้ มีนํ ้าสะอาดหรื อการประปา
2.ให้ มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้ าม
4.ให้ มีสสุ านและฌาปนสถาน
5.บํารุ งและส่งเสริ มการทํามาหากินของราษฎร

6.ให้ มีและบํารุ งสถานที่ทําการพิทกั ษ์ รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้ มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้ มีและบํารุ งทางระบายนํ ้า
9.เทศพาณิชย์

อํานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การ สาธารณะ มาตรา 16 ให้ เทศบาลมีอํานาจและ
หน้ าที่ ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นด้ วยตนเองดังนี ้
1.การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้ มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ ้า และทางระบายนํ ้า
3.การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้ าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้ างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
8.การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
12.การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
13.การจัดให้ มีและบํารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริ มการกีฬา
15.การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
16.ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง

18.การกําจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกล
ู และนํ ้าเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้ มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลีย่ งสัตว์
22.การจัดให้ มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้ อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ิ
30.การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย การส่งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สน
31.กิจการอื่นใดที่ เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด

อํานาจหน้ าที่ของสํานักปลัดเทศบาล
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทัว่ ไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของกองหรื อ
ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทังกํ
้ ากับ เร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการ ของส่วนราชการในเทศบาลให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล ประกอบด้ วยส่วนราชการภายในดังนี ้
ฝ่ ายอํานวยการ
มีหน้ าที่เกี่ยวกับกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของธุรการ งานการเจ้ าหน้ าที่ และ
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
มีหน้ าที่เกี่ยวกับกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของธุรการ งานการเจ้ าหน้ าที่ และงาน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
มีหน้ าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทํา แผนหรื อโครงการการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ ้งอาจเป็ น นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริ หารหรื อความมัน่ คงของประเทศ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรมหรื อระดับ จังหวัดแล้ วแต่กรณี
ฝ่ ายปกครอง
มีหน้ าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของ งานนิติการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร
ฝ่ ายส่งเสริ มและสวัสดิการสังคม
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการ งานพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์
อํานาจหน้ าที่กองคลัง
มีหน้ าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรั บ การนําส่งเงิน การเก็ บรั กษาเงินและ เอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงิน บําเหน็จบํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทกุ ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่าย
ต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งาน ทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล และงานอื่นๆ ที่
ได้ รับมอบหมาย
อํานาจหน้ าที่กองช่าง
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้ อมูลทางด้ าน วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ ก่อสร้ าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน

แผนการปฏิบัติงานการก่อสร้ างและซ่อม บํารุ ง การควบคุม การก่อสร้ างและซ่อมบํารุ ง งานแผนงานด้ านวิศวกรรม
เครื่ องจักรกล การรวบรวม ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงานเครื่ องกล การควบคุม การบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลและ
พาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็ บรั กษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํา้ มันเชือ้ เพลิง และงาน อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องและที่ได้ รับมอบหมาย

อํานาจหน้ าที่กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม
มีหน้ าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริ มสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งาน สุขาภิบาลสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
ฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข
มีหน้ าที่เกี่ยวกับการส่งเสริ ม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการต่างๆในเขตเทศบาล การ
ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุม ป้องกันงานอนามัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะแวดล้ อม งาน
ควบคุมสัตว์เลี ้ยงหรื อปล่อยสัตว์
ฝ่ ายบริ การสาธารณสุข
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้ านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรี ยน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ
งานสุขภาพจิต งานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบการให้ ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ การ
สร้ างสุขภาพภาคประชาชน
ฝ่ ายป้องกันและควบคุมโรค
มีหน้ าที่เกี่ยวกับการวางแผน ค้ นคว้ า วิจยั การให้ บริ การงานป้องกันโรคติดต่อในพื ้นที่รับผิดชอบ งานการป้องกันและสร้ าง
เสริ มภูมิค้ มุ กันโรคในโรงเรี ยนและชุมชน งานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค งานเฝ้ าระวังทาง
ระบาดวิทยา
อํานาจหน้ าที่ของกองการศึกษา
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทังการศึ
้
กษา ในระบบการศึกษา
การศึก ษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่ น การจัด การศึก ษา ปฐมวัย อนุบ าล ประถมศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ทางด้ าน วิ ช าการ ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการศาสนาส่งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

อํานาจหน้ าที่ของกองการประปา
มีหน้ าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของงานผลิต งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า งานผลิต
1.งานวิเคราะห์นํ ้า
2.งานสูบนํ ้าแรงสูงและสูบนํ ้าแรงตํ่า
3.งานกรองนํ ้า จ่ายสารเคมี ล้ างถังกรองนํ ้า ถังตกตะกอน
4.งานบํารุ งรั กษาและซ่อมแซมเครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า เครื่ องจักรกล อุปกรณ์ ต่างๆ และ อาคารสถานที่ที่ใช้ ในกิ จการ

ประปา
5.งานบํารุ งรักษาอ่างเก็บนํ ้า
6.งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของนํ ้าประปา และสถานที่ทําการประปา
7.งานเตรี ยมนํ ้าสํารองไว้ เพื่อการดับเพลิง
8.งานตรวจแก้ ไขแรงดันนํ ้าและระบายตะกอนในท่อประปา
9.งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า
ตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของนํ ้า
งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
งานฝ่ ายบริ การและซ่อมบํารุง
มีหน้ าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของงานติดตัง้ และงานซ่อมบํารุง งานติดตัง้
งานสํารวจทําผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้ นํ ้า
งานติดต่อและติดตังมาตรวั
้
ดนํ ้า
งานตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายแก่ผ้ ลู กั ลอบใช้ นํ ้า
งานจ่ายนํ ้าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
งานให้ บริ การโดยทัว่ ไปแก่ผ้ ใู ช้ นํ ้า

งานบริ การนํ ้าดื่ม นํ ้าใช้ ในพิธีการและสาธารณกุศล
งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
งานซ่อมบํารุง
งานบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายนํ ้า
งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
หน่วยตรวจสอบภายใน
มี ห น้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับ งานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสาร การรั บ เงิ นทุกประเภท
ตรวจสอบเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา งาน ตรวจสอบทรัพย์สินและการทําประโยชน์
จากทรัพย์สนิ เทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและได้ รับ มอบหมาย

