
๑. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

(๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 

๒. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

(๙) เทศพาณิชย์ 



๓. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นของตน ดังนี้ 

 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 

 (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

 (๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างต่างๆ 

 (๕) การสาธารณูปการ 

 (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

 (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (๙) การจัดการศึกษา 

 (๑๐) การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 

 (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันเป็นของท้องถิ่น 

 (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

 (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

 (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๑๗) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 (๑๘) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 



  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

 (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณ
อ่ืนๆ 

 (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 (๒๕) การผังเมือง 

 (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

 (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (๒๘) การควบคุมอาคาร 

 (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 



 ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ
ประสานงานตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลง
นโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ก าหนดกรอกวงเงินงบประมาณ แผน
งบประมาณ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับการน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมอาคารก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

 

 



หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 (1) วางแผน ตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม ก าหนดวิธี การด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอ่ืนที่มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
หน่วยตรวจสอบภายใน กฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ และ
เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตและรั่วไหลของเงินงบประมาณ 
 (3) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (4) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท  
 (5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้  
 (6) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล  
 (8) งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล  
 (9) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี  
 (10) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน  
 (11) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  
 (12) งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
 (13) งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง
รวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ  
 (13) งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  
 (14) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 


