
เทศบาลต าบลท่าเกษม มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี
14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 

1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

มาตรา 50 เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน ํา 
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั งถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซื อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั งนี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 51 เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  
(1) ให้มีน ําสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน ํา 
(9) เทศพาณิชย์ 
 
 



2. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2549 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี  
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน ําและทางระบายน ํา 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ําเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี ยงสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอ่ืน ๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 



(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

หน้าที่ส านักปลัดเทศบาล  

 สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ 
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ 
ประสานงานตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลง 
นโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กําหนดเป้าหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ 
แผนงบประมาณ รวมทั งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล อําเภอ จังหวัด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 
มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่กองคลัง 

  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุก 
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเงินเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่กองชา่ง  

 มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ 
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม ระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมอาคารก่อสร้าง และซ่อม บํารุง งานแผน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น ํามันเชื อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

 



อ านาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่า
ด้วยการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั งกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้าน
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ การพัฒนา พฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษา
ความสะอาด การ จัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อ านาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนา 
การศึกษา ทั งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งาน 
บริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส ทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ ศาสนา 
ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา นอก
โรงเรียน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


