อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก.องค0กรปกครองส.วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ตามมาตรา 50 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ที่เทศบาลตําบลตองทํา ไดแก.
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป>องกันและระงับโรคติดต.อ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) จัดการ ส.งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝ@กอบรมใหแก.ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(7) ส.งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปIนหนาที่ของเทศบาล
2. อํานาจหนาที่ตามมาตรา 53 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ที่เทศบาลเมืองตองทํา ไดแก.
(1) กิจกรรมที่ระบุไวในมาตราที่ 50
(2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(3) ใหมีโรงฆ.าสัตว0
(4) ใหมีและบํารุงสถานีที่ทําการพิทักษ0และรักษาคนเจ็บไข
(5) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(6) ใหมีและบํารุงสมสาธารณะ
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟ>า หรือแสงสว.างโดยวิธีอื่น
(8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
(9) จัดระเบียบการจารจร หรือ ร.วมมือกับหน.วยงานอื่นในการปฎิบัติหนาที่ดังกล.าว
3. อํานาจหนาที่ตามมาตรา 54 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ที่เทศบาลเมืองตองทํา ไดแก
(1) ใหมีตลาด ท.าเทียบเรือและท.าขาม
(2) ใหมีสุสานและณาปนสถาน
(3) บํารุงและส.งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(4) ใหมีและบํารุงการสงเคาะห0มารดาและเด็ก
(5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(6) ใหมีการสาธารณูปการ
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปIนเพื่อการสาธารณะสุข
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวะศีกษา
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา

(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว0และสถานที่พักผ.อนหย.อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล.งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(12) เทศพาณิชย0
4. และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก.องค0กรปกครอง ส.วนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองค0การบริหารส.วนตําบลมีอํานาจ และหนาที่ในการ จัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน0ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนNาและทางระบายนNา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท.าเทียบเรือ ท.าขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก.อสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส.งเสริม การฝ@ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย0 และการส.งเสริมการลงทุน
(8) การส.งเสริมการท.องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห0 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล.งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู.อาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ.อนหย.อนใจ
(14) การส.งเสริมกีฬา
(15) การส.งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส.งเสริมการมีส.วนร.วมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและการเปIนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว0
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆ.าสัตว0
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปIนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน0จาก ปQาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส.งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การส.งเสริมและสนับสนุนการป>องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย0สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปIนผลประโยชน0ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่
(1) สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิไดกําหนดใหเปIนหนาที่ของกอง หรือ
ส.วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับ และเร.งรัดการปฏิบัติราชการของส.วนราชการในเทศบาลใหเปIนไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปIนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก
ปลัดเทศบาล
(2) กองคลัง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ.าย การรับ การนําส.งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค.าจาง ค.าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต.าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได
และรายจ.ายต.าง ๆ การควบคุมการเบิกจ.าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปS งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล
และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหัวหนากองคลัง เปIนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
(3) กองช.าง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก.อสรางงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก.อสรางและซ.อมบํารุง การควบคุมการ ก.อสราง และซ.อมบํารุง งานแผนงานดาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ.ายวัสดุ อุปกรณ0 อะไหล. น้ํามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหัวหนากองช.างเปIนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช.าง
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส.งเสริมสุขภาพและอนามัย การป>องกันโรคติดต.อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย0 งานดานการรักษาพยาบาลใน
เบื้องตนเกี่ยวกับศูนย0บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีหัวหนากองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปIนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(5) กองการศึกษา
มี ห นาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารศึ ก ษา
และพั ฒ นาการศึ ก ษา
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช.นการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก0 งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝ@กและ
ส. ง เสริ ม อาชี พ
งานหองสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ0 แ ละเครื อ ข. า ยทางการศึ ก ษา
งานกิ จ การศาสนา ส. ง เสริ ม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีผูอํานวยการกองการศึกษา เปIนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา

