
อาํนาจหนา้ที�ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ
(ฉบบัที� 12)  พ.ศ.2546 

 
     

       นายกเทศมนตร ี 
 
        1) กําหนดนโยบายโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย
เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
        2) สั�ง  อนุญาต  และอนุมัตเิกี�ยวกับราชการของเทศบาล
        3) แตง่ตั �งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตร ี
        4) วางระเบยีบเพื�อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
        5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบัญญัติ
        6) ปฏบิัตหินา้ที�อื�นตามที�กฎหมายบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี�และกฎหมายอื�น

 
 

    รองนายกเทศมนตรี
 
        อํานาจหนา้ที�ในการสั�งหรอืการปฏบิัตริาชการใหเ้ป็นไปตามที�นายกเทศมนตรมีอบหมาย
        ในกรณีที�นายกเทศมนตรไีมอ่าจปฏบิัตริาชการได ้
นายกเทศมนตรจัีดไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน
ปฏบิัตริาชการไดใ้หป้ลัดเทศบาลเป็นผูรั้กษาราชการแทน
 
        อํานาจในการสั�ง  การอนุญาต
ปฏบิัตหิรอืดําเนนิการตามกฎหมาย
คําสั�งใด  หรอืมตขิองคณะรัฐมนตรใีนเรื�องใด
กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บังคับ
คณะรัฐมนตรใีนเรื�องนั�น  ไมไ่ดกํ้าหนดในเรื�องการมอบอํานาจไวเ้ป็นอยา่งอื�น
อาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสอืใหร้องนายกเทศมนตรเีป็นผูป้ฏบิัตริาชการแทน
นายกเทศมนตรก็ีได ้ แตถ่า้มอบใหป้ลัดเทศบาลหรอืรองปลดัเทศบาลปฏบิตัริาชการแทน
ทําเป็นคําสั�งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ

 
 

    ปลัดเทศบาล  มอํีานาจหนา้ที�ดังนี�
 
        เป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
รับผดิชอบควบคมุดแูลราชการประจําของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมอํีานาจหนา้ที�อื�น
ตามที�กฎหมายกําหนดหรอืตามที�นายกเทศมนตรมีอบหมาย

 
 
 
 
 
 

อาํนาจหนา้ที�ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ�มเตมิ 

 มอํีานาจหนา้ที�ดังนี� 

กําหนดนโยบายโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย  และรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ
เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บังคับ  เทศบัญญัต ิ และนโยบาย

และอนุมัตเิกี�ยวกับราชการของเทศบาล 
แตง่ตั �งและถอดถอนรองนายกเทศมนตร ี ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี

วางระเบยีบเพื�อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบัญญัต ิ
ปฏบิัตหินา้ที�อื�นตามที�กฎหมายบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี�และกฎหมายอื�น

รองนายกเทศมนตร ี มอํีานาจหนา้ที�ดังนี� 

อํานาจหนา้ที�ในการสั�งหรอืการปฏบิัตริาชการใหเ้ป็นไปตามที�นายกเทศมนตรมีอบหมาย
ในกรณีที�นายกเทศมนตรไีมอ่าจปฏบิัตริาชการได ้ ใหร้องนายกเทศมนตรตีามลําดับที�

วเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน  ถา้ไมม่รีองนายกเทศมนตรหีรอืมแีตไ่มอ่าจ
ปฏบิัตริาชการไดใ้หป้ลัดเทศบาลเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

การอนุญาต  การอนุมัตหิรอืการปฏบิัตริาชการที�นายกเทศมนตรจีะพงึ
ปฏบิัตหิรอืดําเนนิการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บังคับ  ขอ้บัญญัต ิ เทศบัญญัติ

หรอืมตขิองคณะรัฐมนตรใีนเรื�องใด  ถา้
ขอ้บังคับ  ขอ้บัญญัต ิ เทศบัญญัต ิ หรอืคําสั�งนั�นหรอืมตขิอง
ไมไ่ดกํ้าหนดในเรื�องการมอบอํานาจไวเ้ป็นอยา่งอื�น
นหนังสอืใหร้องนายกเทศมนตรเีป็นผูป้ฏบิัตริาชการแทน

แตถ่า้มอบใหป้ลัดเทศบาลหรอืรองปลดัเทศบาลปฏบิตัริาชการแทน
ทําเป็นคําสั�งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

มอํีานาจหนา้ที�ดังนี� 

เป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
รับผดิชอบควบคมุดแูลราชการประจําของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมอํีานาจหนา้ที�อื�น
ตามที�กฎหมายกําหนดหรอืตามที�นายกเทศมนตรมีอบหมาย 

และแกไ้ขเพิ�มเตมิ 

และรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ
และนโยบาย 

ที�ปรกึษานายกเทศมนตร ี และเลขานุการ

ปฏบิัตหินา้ที�อื�นตามที�กฎหมายบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตนิี�และกฎหมายอื�น 

อํานาจหนา้ที�ในการสั�งหรอืการปฏบิัตริาชการใหเ้ป็นไปตามที�นายกเทศมนตรมีอบหมาย 
ใหร้องนายกเทศมนตรตีามลําดับที�

ถา้ไมม่รีองนายกเทศมนตรหีรอืมแีตไ่มอ่าจ

การอนุมัตหิรอืการปฏบิัตริาชการที�นายกเทศมนตรจีะพงึ
เทศบัญญัต ิ หรอื

หรอืคําสั�งนั�นหรอืมตขิอง
ไมไ่ดกํ้าหนดในเรื�องการมอบอํานาจไวเ้ป็นอยา่งอื�น  นายกเทศมนตรี
นหนังสอืใหร้องนายกเทศมนตรเีป็นผูป้ฏบิัตริาชการแทน

แตถ่า้มอบใหป้ลัดเทศบาลหรอืรองปลดัเทศบาลปฏบิตัริาชการแทน  ให ้

เป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ี และ
รับผดิชอบควบคมุดแูลราชการประจําของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมอํีานาจหนา้ที�อื�น



หนา้ที�ความรบัผดิชอบและการแบง่สว่นราชการของเทศบาลตาํบลเกษตรพฒันา

    สาํนกัปลดัเทศบาล 
 
        ใหม้หีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับราชการทั�วไปของเทศบาลและราชการที�มไิด ้
กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที�ของกองหรอืสว่นราชการใดในเขตเทศบาล
เรง่รัดการปฏบิัตริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
แผนการปฏบิัตริาชการของเทศบาล
        (1) งานธรุการ 
        (2) งานการเจา้หนา้ที� 
        (3) งานทะเบยีนราษฎร 
        (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (5) งานแผนและงบประมาณ
        (6) งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร
 
 

    กองคลงั 
        มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการจา่ยเงนิ
เอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญฎกีา
คา่จา้ง  คา่ตอบแทน  เงนิบําเหน็จบํานาญ
ทางการเงนิ การควบคมุการเบกิจา่ย
พัสดขุองเทศบาลและงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมาย
        (1) งานการเงนิและบัญชี

        (2) งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
 
 

    กองชา่ง 
        มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการสํารวจออกแบบ
วศิวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวสัดุ
กอ่สรา้ง  งานการควบคมุอาคารตามระเบยีบกฎหมาย งานแผนการปฏบิัตงิานกอ่สรา้งและซอ่ม
บํารงุ  การควบคมุการกอ่สรา้งและซอ่มบํารงุ
รวบรวมประวตัติดิตามควบคมุการปฏบิัตงิานเครื�องจักรกลการควบคมุการบํารงุรักษา
เครื�องจักรกลและยานพาหนะ  
อปุกรณ ์ อะไหลนํ่�ามันเชื�อเพลงิ
สว่นราชการดังนี� 
        (1) งานสาธารณูปโภค 
        (2) งานวศิวกรรม 
 
 
 
 
 
 
  

ามรบัผดิชอบและการแบง่สว่นราชการของเทศบาลตาํบลเกษตรพฒันา

 

ใหม้หีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับราชการทั�วไปของเทศบาลและราชการที�มไิด ้
กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที�ของกองหรอืสว่นราชการใดในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั�งกํากับและ
เรง่รัดการปฏบิัตริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง

ศบาล  ประกอบดว้ยสว่นราชการดังนี� 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานแผนและงบประมาณ 
งานสวสัดกิารสงัคมและการเกษตร 

มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการจา่ยเงนิ  การรับ  การนําสง่เงนิการเก็บรักษาเงนิและ
เอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญฎกีา  งานเกี�ยวกับเงนิเดอืน 

เงนิบําเหน็จบํานาญ  เงนิอื�นๆ  งานเกี�ยวกับการจัดเก็บงบประมาณฐานะ
ทางการเงนิ การควบคมุการเบกิจา่ย  งานทํางบทดลองประจําเดอืน  ประจําปี
พัสดขุองเทศบาลและงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมาย  ประกอบดว้ยสว่นราชการดังนี�

งานการเงนิและบัญช ี
ะพัฒนารายได ้

มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการสํารวจออกแบบ  การจัดทําขอ้มลูทางดา้น
การจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุ งานออกแบบและเขยีนแบบ 

งานการควบคมุอาคารตามระเบยีบกฎหมาย งานแผนการปฏบิัตงิานกอ่สรา้งและซอ่ม
การควบคมุการกอ่สรา้งและซอ่มบํารงุ  งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเครื�องจักรกล

ดตามควบคมุการปฏบิัตงิานเครื�องจักรกลการควบคมุการบํารงุรักษา
 งานเกี�ยวกับแผนงาน  ควบคมุ  เก็บรักษา  เบกิจา่ยวสัดุ

อะไหลนํ่�ามันเชื�อเพลงิ  และงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมาย

 

ามรบัผดิชอบและการแบง่สว่นราชการของเทศบาลตาํบลเกษตรพฒันา 

ใหม้หีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับราชการทั�วไปของเทศบาลและราชการที�มไิด ้
โดยเฉพาะรวมทั�งกํากับและ

แนวทาง  และ

การนําสง่เงนิการเก็บรักษาเงนิและ

านเกี�ยวกับการจัดเก็บงบประมาณฐานะ
ประจําปี  งานเกี�ยวกับการ

ประกอบดว้ยสว่นราชการดังนี� 

ทางดา้น
  การตรวจสอบการ

งานการควบคมุอาคารตามระเบยีบกฎหมาย งานแผนการปฏบิัตงิานกอ่สรา้งและซอ่ม
งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเครื�องจักรกล  การ

ดตามควบคมุการปฏบิัตงิานเครื�องจักรกลการควบคมุการบํารงุรักษา
เบกิจา่ยวสัดุ

และงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมาย  ประกอบดว้ย



    กองสาธารณสขุและส ิ�งแวดลอ้ม
        มหีนา้ที�เกี�ยวกับการสาธารณสขุชมุชน
ควบคมุโรคตดิตอ่  งานสขุาภบิาลสิ�งแวดลอ้
สาธารณสขุ  งานสตัวแพทย ์ ในกรณีที�ยังไมไ่ดจั้ดตั �งกองการแพทย์
รักษาพยาบาลในเบื�องตน้เกี�ยวกับศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและงานดา้นสาธารณสขุ
สว่นราชการ  ดังนี� 
 
        (1) งานสขุาภบิาลและอนามัยสิ�งแวดล ้
 
 

    กองการศกึษา 
        มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการบรหิารงานการศกึษาและพัฒนาการศกึษาทั�ง
การศกึษาในระบบการศกึษา  การศกึษานอกระบบการศกึษา
อัธยาศัย  เชน่  การจัดการศกึษาป
อาชวีศกึษา  ประกอบดว้ยสว่นราชการดังนี�
 
        (1) งานการศกึษาปฐมวยั
 
 

    กองการประปา 
        มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการผลติ
นํ�าสะอาดสําหรับประชาชนเพื�อใชอ้ปุโภคบรโิภค
กองประปา  จัดเก็บรายไดค้า่ธรรมเนยีมและค่
ระบบประปาของเทศบาลและงานอื�นๆ
ราชการ  ดังนี� 
 
        (1) งานผลติและบรกิาร 
        (2) งานการเงนิและบัญชี

 
 

    หนว่ยตรวจสอบภายใน
        มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี
การรับเงนิทกุประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี

เก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพยส์นิและการทําประโยชนจ์ากทรัพยส์นิเทศบาลและงานอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมาย

กองสาธารณสขุและส ิ�งแวดลอ้ม 
มหีนา้ที�เกี�ยวกับการสาธารณสขุชมุชน  สง่เสรมิสขุภาพและอนามัย  งานป้องกันและ

งานสขุาภบิาลสิ�งแวดลอ้มและอื�นๆ  เกี�ยวกับการใหบ้รกิารดา้นการ
ในกรณีที�ยังไมไ่ดจั้ดตั �งกองการแพทย ์ จะมงีานดา้น

รักษาพยาบาลในเบื�องตน้เกี�ยวกับศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและงานดา้นสาธารณสขุ

งานสขุาภบิาลและอนามัยสิ�งแวดลอ้ม 

มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการบรหิารงานการศกึษาและพัฒนาการศกึษาทั�ง
การศกึษานอกระบบการศกึษา  และการศกึษาตาม

การจัดการศกึษาปฐมวยั  อนุบาลศกึษา  ประถมศกึษา  และ
ประกอบดว้ยสว่นราชการดังนี� 

งานการศกึษาปฐมวยั 

มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการผลติ  การควบคมุดแูล  การบรกิารเกี�ยวกับการจัดหา
นํ�าสะอาดสําหรับประชาชนเพื�อใชอ้ปุโภคบรโิภค  จัดทําบัญชแีละเอกสารการเบกิจา่ยเงนิของ

จัดเก็บรายไดค้า่ธรรมเนยีมและคา่นํ�าประปา  ดําเนนิการตรวจซอ่มและบํารงุรักษา
ระบบประปาของเทศบาลและงานอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมายประกอบดว้ยสว่น

 
งานการเงนิและบัญช ี

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับงานการตรวจสอบบัญช ี เอกสารการเบกิจา่ย

ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญช ี งานตรวจสอบพัสดแุละการ
งานตรวจสอบทรัพยส์นิและการทําประโยชนจ์ากทรัพยส์นิเทศบาลและงานอื�นๆ ที�

ไดรั้บมอบหมาย 

งานป้องกันและ
เกี�ยวกับการใหบ้รกิารดา้นการ

จะมงีานดา้น
รักษาพยาบาลในเบื�องตน้เกี�ยวกับศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและงานดา้นสาธารณสขุ  ประกอบดว้ย

มหีนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกับการบรหิารงานการศกึษาและพัฒนาการศกึษาทั�ง
และการศกึษาตาม

การบรกิารเกี�ยวกับการจัดหา
จัดทําบัญชแีละเอกสารการเบกิจา่ยเงนิของ

ดําเนนิการตรวจซอ่มและบํารงุรักษา
ที�เกี�ยวขอ้งและที�ไดรั้บมอบหมายประกอบดว้ยสว่น

เอกสารการเบกิจา่ย  เอกสาร
งานตรวจสอบพัสดแุละการ

งานตรวจสอบทรัพยส์นิและการทําประโยชนจ์ากทรัพยส์นิเทศบาลและงานอื�นๆ ที�


