สรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญของเทศบำลและวิธีกำรดำเนินงำน
เทศบำลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
ข้อ ๑ เทศบาลตาบลทุ่งหลวง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๓) มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑.๒ ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
๑.๓ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
๑.๔ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๑.๕ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๑.๖ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๑.๘ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๑.๙ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
นอกจากนี้เทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
มาตรา ๕๑ ดังต่อไปนี้
๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
๙) เทศพาณิชย์
ข้อ ๒ เทศบาลตาบลทุ่งหลวงมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
๒.๑ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒.๒ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๒.๓ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๒.๔ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
๒.๕ การสาธารณูปการ

-๒๒.๖ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๒.๗ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๒.๘ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๙ การจัดการศึกษา
๒.๑๐ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
๒.๑๑ การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๒.๑๒ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๒.๑๓ การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๒.๑๔ การส่งเสริมการกีฬา
๒.๑๕ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒.๑๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑๗ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๒.๑๘ การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๒.๑๙ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒.๒๐ การจัดให้มีและควบคุม สุสาน และฌาปนสถาน
๒.๒๑ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒.๒๒ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒.๒๓ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
๒.๒๔ การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.๒๕ การผังเมือง
๒.๒๖ การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒.๒๗ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒.๒๘ การควบคุมอาคาร
๒.๒๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๓๐ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๓๑ กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

-๓-

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำน
เทศบาลตาบลทุ่งหลวงมีโครงสร้างการบริหารงานและการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. สภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
๒. คณะเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี กับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน
๓. พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
อานาจหน้าที่ที่สาคัญของสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวงและคณะเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวงโดยสรุปดังต่อไปนี้
อำนำจหน้ำที่ของสภำเทศบำลตำบลทุ่งหลวง
๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาเทศบาล
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรีให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
อำนำจหน้ำที่ของคณะเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑) รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะเทศมนตรีโดยเฉพาะ
๒) ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้
หลักการแบ่งอานาจและหน้าที่ ตามลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้
นำยกเทศมนตรี
๑) ในเรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ
เทศบาล
๒) เรื่องที่จะต้องรายงานต่ออาเภอ หรือจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี
๓) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
๔) เรื่องเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติ หรือยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติที่มีอยู่แล้ว
๕) เรื่องที่ดาริขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะต้องมีโครงการหรือแผนการหรือระเบียบการขึ้นใหม่
๖) เรื่องซึ่งปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจาก
นายกเทศมนตรี
๗) เรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอานาจสั่งการโดยเฉพาะ
๘) เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองนำยกเทศมนตรี
๑) เรื่องทีร่ องนายกเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงาน
ประเภทใดโดยเฉพาะ
๒) เรื่องที่จะต้องรายงานต่อนายกเทศมนตรี
๓) เรื่องที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของรอง
นายกเทศมนตรี

-๔การบริหารกิจการของเทศบาล ให้ทาในนามของนายกเทศมนตรี ถ้านายกเทศมนตรีไม่อาจบริหาร
กิจการได้ ให้นายกเทศมนตรีทาคาสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้ทาการแทน
เทศบาลตาบลทุ่งหลวงมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปของเทศบาลโดยแบ่งการบริหารงานเป็นส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑. สำนักปลัด เทศบำล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทาร่างเทศบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะบริหารท้องถิ่น การดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การ
ปกครองบั งคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การบริห ารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
ประกอบด้วย ฝ่ำยอำนวยกำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ
๒. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่ง รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน การตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญ
และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษีการประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การ
ออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่ าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑
ฝ่าย คือ ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
๓. กองช่ำง มีหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ และจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล
การอนุ มั ติ เ พื่ อด าเนิ น การตามโครงการที่ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ นของเทศบาล งานบ ารุ ง ซ่ อ ม และจั ด ท าทะเบี ย น
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการและการ
ออกแบบก่อสร้ างแก่ เ ทศบาล และหน่ ว ยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อ ง งานควบคุม อาคาร การดูแ ลควบคุม ปรึ กษา
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ ฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำง
๔. กองกำรศึกษำ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน กาหนดนโยบาย
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัย สารวจเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย
พัฒ นาหลั ก สู ตร วัด ผลประเมิน ผล ควบคุ มมาตรฐานสถานศึ ก ษา เพื่ อ นาไปประกอบการพิ จารณาการจั ด
การศึกษา และส่งเสริมการศึกษาทั้งในนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒ นากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

-๕-

สถำนที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือคำแนะนำในกำรติดต่อ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งหลวง ๙๙ หมู่ที่ ๑๕ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร : ๐๔๓ ๖๑ ๑๑๒๑
โทรสาร : ๐๔๓ ๖๑ ๑๑๒๑
E-mail : tungluang999@hotmail.com
Facebook : เทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอสุวรรณภูมิ

