ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ และสถานที่ติดต!อเพื่อขอรับขอมูลข!าวสารของเทศบาล
ตําบลกะทูน
--------------------------------------------------ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของทางราชการ ตามมาตรา 7 (1) - (3) ไดแก โครงสรางและการจัด
องค0กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูล
ขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐลงพิมพ0ในราชกิจจานุเบกษา
เทศบาลตําบลกะทู นไดพิ จารณาแลว เพื่ อใหเป; นไปตามพระราชบั ญ ญัติขอมู ล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของทางราชการและ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเป;นจริง เทศบาลตําบลกะทูนจึง
ประกาศโครงสรางและการจัดองค0ก รในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่และสถานที่ติดตอเพื่ อรับขอมูลขาวสาร
ดังนี้
1. โครงสรางและการจัดองค0กรของเทศบาลตําบลกะทูน ประกอบดวย
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองชาง
1.1 สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน แบงงานภายในออกเป;น 7 งาน คือ
1.1.1 งานธุรการ มีหนาที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณกลาง การจัดทํ า
คําสั่งและประกาศของเทศบาล จัดเก็บเอกสารสวนกลาง จัดทําฎีกาการจายเงินตางๆ ของสํานักปลัดเทศบาล
จัดทําทะเบี ยนควบคุมการเบิ กจายเงินงบประมาณ การบันทึ กขอมู ลในระบบ e-laas การดําเนินการตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายในโครงการที่ไดรับมอบหมาย การจัดทําสื่อตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ0 เชน
หนังสือพิมพ0 วิทยุ วารสาร โทรทัศน0 ประกาศตางๆ จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ จัดเก็บภาพกิจกรรม
โครงการของสํานักปลัดเทศบาล การบั นทึ กขอมูล กลางองค0 กรปกครองสวนทองถิ่น การรายงานและรั บสง
ขาวสารอินเตอร0เน็ต งานจัดซื้อ-จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ0ตางๆ ติดตามเปIดหนังสือสั่ง การของอําเภอ จังหวั ด
กรม ทางระบบออนไลน0 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
1.1.2 งานแผนและงบประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําปK การวิเคราะห0ความเหมาะสม
ของโครงการเพื่อ สนองหนวยงานหรื อองค0 กรที่ เกี่ ยวของ การรวบรวมขอมู ล สถิติและวิ เ คราะห0ง บประมาณ
การเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปKของ
เทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การรวบรวมวิเคราะห0และใหบริการขอมูลสถิติที่จําเป;นตองนํามาใชใน
การวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ วิเคราะห0และคาดคะเนรายไดรายจายของเทศบาลในอนาคต
งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆ ของเทศบาล งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของ
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-2เทศบาลและหนวยงานหรือองค0กรที่เกี่ยวของ วิเคราะห0และพยากรณ0การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง
และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโรคตางๆ การประสานงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
งานตามแผน การจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปKใหหนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ
การดํ าเนินการตามเทศบั ญญั ติง บประมาณรายจายในโครงการที่ไดรั บมอบหมาย งานจั ดเวที ประชาคมของ
เทศบาล งานติดตามและประเมินผลโครงการ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 งานการเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลู กจางประจํ าและพนักงานจาง งานพัฒนาบุคลากร เชน การปฐมนิ เทศ การฝOกอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา การแจงระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศ คําสั่ง และ
มติ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช ใหกอง/สํานัก หรือฝPายตางๆ ทราบ การจัดทําแผนอัตรากําลังและการปรับปรุง
โครงสรางของเทศบาล การขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากํ าลัง การบรรจุแตงตั้ ง การยาย การโอน
การรับโอน การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การใหบําเหน็จความชอบเป;นกรณีพิเศษ งานสิทธิ
สวั สดิ ก ารพนัก งานเทศบาล ลูก จางประจําและพนัก งานจาง การขอพระราชทานเครื่ องราชฯ อิ สริ ยาภรณ0
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน0 การใหบําเหน็จบํานาญและการเกษียณอายุราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การลาออกและตอสัญญาจางของ
พนักงานจาง งานเกี่ยวกับเอกสารการใชสิทธิสวัสดิการประกันสังคมของพนักงานจาง เชน การแจงเขาประกัน
ตน การแจงออกจาการประกันตน และสิ้นสุดการประกันตน การจัดทําและรายงานขอมูลทะเบี ยนประวั ติ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การบันทึกขอมูลในระบบขอมูลบุคลากรและระบบบําเหน็จ
บํานาญ การจั ดทําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การออกหนังสือรับรอง
บุคคล งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน งานเกี่ยวกับการลา
การขออนุญาตของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง การดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายในโครงการที่ไดรับ มอบหมาย งานคาตอบแทนพิ เ ศษ งานประชุ ม พนั กงานเทศบาล ลู กจางและ
พนักงานจางของสํานักปลัดเทศบาล งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.4 งานสวัสดิการสังคม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเด็กและเยาวชน งานสังคม
สงเคราะห0 งานพัฒนาชุมชน การฝOกและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมคุณภาพชีวิต การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบสารสนเทศชุมชน การพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปRญญาทองถิ่นของ
ชุมชน การสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ การสงเสริม
สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองค0กรชุมชน กลุมแมบานและเครือขายประชาชน ดูแล รวมทํางาน
พัฒนากับประชาชนในทองถิ่ น ใหคําแนะนําและฝOกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนา
ชุมชน รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิ การและผูติดเชื้อเอดส0 การจัดสวัสดิการ เชน เบี้ยยังชีพ เบื้ ย
สงเคราะห0 ฝOก อบรม สงเสริ ม และสนับ สนุ นอาชีพ ที่ เ หมาะสมแกประชาชนในชุ มชน ใหคําปรึก ษาแนะนํ า
ดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจ เผยแพรประชาสัมพันธ0ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน งานประชาคม งานขอมูลความจําเป;นพื้นฐาน งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.5 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมงาน
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-3วิชาการการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งไดแกการรวบรวมขอมูลอัตรากําลัง หลักสูตร แบบเรียน
ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทําทะเบียนเด็ก ขอมูลและสถิติ งานประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น กําหนด
แผนงาน/โครงการดานการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณ0หรือ
งบประมาณสนับสนุนศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก วางแผน ควบคุมและดูแลศูนย0พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน จัดทํา
ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธีตางๆ งานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย
1.1.6 งานรั ก ษาความสงบเรี ย บรอยและความมั่ นคง มี ห นาที่ รั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ
การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสงบและความเป;น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเป;นไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิเคราะห0ขาวเพื่อเสนอและวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความสงบ
เรียบรอยของเทศบาล ประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง การมี
สวนรวมในชุมชน งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.7 งานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานปTองกันและ
ระงั บอัคคีภัย การวิเ คราะห0และพิจารณา ทําความเห็ น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปTองกันและระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ การตรวจสอบ
ควบคุ ม ดูแลการจั ดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการปT องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ ราชการ การฝOก ซอมและดําเนิ นการตามแผน งานเกี่ ยวกั บวิ ทยุ สื่อ สาร การฝOก อบรม
อาสาสมัครปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOกซอมแผนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
1.2 กองคลัง แบงงานภายในออกเป;น 3 งาน ประกอบดวย
1.2.1 งานการเงินและบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําฎีกาเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย การควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณรายจายของหนวยงานในสังกัดเทศบาล การนําสงเงินรายได การ
ควบคุมการรับจายเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนหนวยงานอื่น จัดทํารายงานเงิน
คงเหลือ ประจําวัน และรายงานการจัดทําเช็ค การควบคุ มเกี่ยวกับเรื่องเงินกู เงินยื มเงินสะสมของเทศบาล
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายเงิ น นอกงบประมาณรายจาย การควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การเบิ ก ตั ด ปK แ ละการขยายเวลาเบิ ก จายเงิ น
การควบคุมงบประมาณคงเหลือหนาฏีกาเบิกจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ เงินทดแทน เงินทําขวัญ
และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จัดทําบัญชีระบบคอมพิวเตอร0
(e-laas) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงิ นขององค0ก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2548 จัดทําขอมูลผลิตภัณฑ0จังหวัด (GPP) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.2 งานพั ฒ นารายได มี หนาที่ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ การตรวจสอบและคัดเลื อ ก
รายชื่อผูอยูในเกณฑ0เสียภาษีในปKงบประมาณ ประชาสัมพันธ0ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี จัดทําหนังสือแจงใหผูมี
หนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ การรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย0สินหรือแบบคํารอง
ของผูเสี ยภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ การพิ จารณาประเมินผลและกํ าหนดคาภาษี คาธรรมเนียมใน
เบื้องตน เพื่อนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ การแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี การจัดเก็บและชําระ
รายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น การลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
/ดําเนินงาน...

-4และภาษีปTายในทะเบียนประโยชน0และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5) ของผูเสียภาษีแตละราย การ
ดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ0 ภ าษี จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจงเตื อ นแกผู เสี ย ภาษี ก รณี ไ มชํ า ระภาษี
คาธรรมเนียมและรายไดอื่นภายในกําหนด เก็บรักษาและนําสงเงินประจําวัน เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
การเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น การลงรายรับในระบบบัญชีคอมพิวเตอร0 (e-laas) การสํารวจบัญชี
ผู คางชํ า ระภาษี ปK ปR จ จุ บั น การศึ ก ษา วิ เ คราะห0 วิ จั ย และเสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
คาธรรมเนียมและการจัดเก็บรายไดอื่นของเทศบาล วางแผนการจัดเก็บรายไดและการแกไขปRญหาอุปสรรคใน
การจั ดเก็ บ รายได งานวางแผนและโครงการเกี่ ยวกั บ การจั ดหารายไดของเทศบาล การพิ จารณาปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ0การประเมินและกําหนดคารายปKของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่นๆ การ
ประสานงานกับฝPายที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น (ไมยื่นแบบ ไมชําระภาษี)
โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับดําเนินการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย0สิน การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย0สิน
และการบริการขอมูล การจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี การทําและปรับปรุงทะเบียนทรัพย0สิน การปรับ
ขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.3 งานพัสดุและทรัพย0สิน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการซื้อและการจางงาน
จัดทําทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบการรั บจายพัสดุและเก็บรักษาพั สดุ จัดเก็บรั กษาทรัพย0สมบัติอันมีคาของ
เทศบาล การซอมและบํารุงรักษา การจัดทําทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
การจําหนายพัสดุ จัดทํารายละเอียดขอมูลพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร0 (e-laas) จัดทําขอมูลจัดซื้อจัดจางใน
ระบบ e-GP จัดทําระบบสารสนเทศการบริการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลคาใชจายงบประมาณ
(e-plan) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.3 กองชาง แบงงานภายในออกเป;น 3 งาน ประกอบดวย
1.3.1 งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานตรวจสอบ รับ-จาย
พัสดุ การเบิกจายคาสวัสดิการของพนักงานและลูกจางและงานสวัสดิการอื่นๆ การดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ0 การติดตอและการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ การประสานงานกับ
สวนราชการตางๆ การตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานดานประชาสัมพันธ0
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน การรับเรื่องการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 งานสาธารณูปโภค มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการกอสรางอาคาร
ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง การควบคุม ดูแล
สถานที่ การปรับปรุงแกไขและปTองกันสิ่งแวดลอมเป;นพิษ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
กอสราง การควบคุมพัส ดุ งานดานโยธา การประมาณราคาและงานซอมบํารุ งรักษาอาคาร ถนน สะพาน
เขื่อนและทางเทา งานควบคุม ดูแล ติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟTาสาธารณะ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.3 งานควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทําผังเมือง
รวม/ผังเมืองเฉพาะ การพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด การสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง การอนุรักษ0
สิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา การตรวจสอบโครงการพัฒนาผั งเมือ ง การใหคํ าปรึก ษาดานสิ่ง แวดลอม การ
วิเคราะห0วิจัยดานผังเมือง การวิเคราะห0วิจัยดานสิ่งแวดลอม การควบคุมแนวเขตถนน การสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน0 การใหคําปรึก ษาดานผัง เมือง การควบคุมใหปฏิ บัติตามผัง เมืองรวม การเวนคืนและจั ด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/2.อํานาจหนา...

-52 อํานาจหนาที่
2.1 อํานาจหนาที่ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลตําบลกะทูน มีอํานาจหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ตําบลกะทูน ดังตอไปนี้
2.1.1 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.1.2 ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
2.1.3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.1.4 ปTองกันและระงับโรคติดตอ
2.1.5 ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
2.1.6 ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
2.1.7 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
2.1.8 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2.1.9 หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป;นหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป;นไปเพื่อประโยชน0สุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปIดเผยขอมูล
ขาวสาร ทั้ ง นี้ ใ หเป; น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ วาดวยการนั้ น และหลั ก เกณฑ0 แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.2 อํานาจหนาที่ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
2.1.1 ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2.1.2 ใหมีโรงฆาสัตว0
2.1.3 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
2.1.4 ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
2.1.5 บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
2.1.6 ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ0รักษาคนเจ็บไข
2.1.7 ใหมีและบํารุงการไฟฟTาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
2.1.8 ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
2.1.9 เทศพาณิชย0
2.3 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค0กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16
2.3.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2.3.2 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
2.3.3 การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
2.3.4 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
2.3.5 การสาธารณูปโภค
2.3.6 การสงเสริม การฝOกและประกอบอาชีพ
/2.3.7 การพาณิชย0...

-62.3.7 การพาณิชย0และการสงเสริมการลงทุน
2.3.8 การสงเสริมการทองเที่ยว
2.3.9 การจัดการศึกษา
2.3.10 การสั ง คมสงเคราะห0 และการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส
2.3.11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
2.3.12 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
2.3.13 การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.3.14 การสงเสริมกีฬา
2.3.15 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2.3.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
2.3.17 การรักษาความสะอาดและความเป;นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
2.3.18 การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
2.3.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
2.3.20 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว0
2.3.22 การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว0
2.3.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป;นระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
2.3.24 การจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใชประโยชน0 จ ากปP า ไมที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.25 การผังเมือง
2.3.26 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
2.3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
2.3.28 การควบคุมอาคาร
2.3.29 การปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3.30 การรั กษาความสงบเรี ยบรอย การสงเสริมและสนับสนุ นการปTองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน
2.3.31 กิ จ การอื่ น ใดที่ เ ป; น ผลประโยชน0 ข องประชาชนในทองถิ่ น ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด

/3. สถานที่ติด...

-73. สถานที่ติดตอ สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน 387 หมูที่ 8 ตําบลกะทูน อําเภอ
พิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80270 Web Site : www.kathuncity.go.th โทรศัพท0/โทรสาร
0-7548-3075
- สํานักปลัดเทศบาล กด 0
- กองคลัง กด 3
- กองชาง กด 5
- โทรสาร กด 7
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายวิรัตน0 ริยาพันธ0)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

โครงสรางส!วนราชการ เทศบาลตําบลกะทูน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (1)

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1)

- งานการเจาหนาที่
- งานนโยบายและแผน (1)
- งานพัฒนาชุมชน (1)
- งานสงเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (1๔)
- งานธุรการ (1 )
- งานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)

กองช!าง
ผูอํานวยการกองช!าง
(นักบริหารงานช!าง ระดับตน) (ว!าง)
ง)

- งานการเงินและบัญชี (1)
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพย0สินและพัสดุ (๒)
- งานธุรการ

- งานกอสรางและควบคุมอาคาร (๑)
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

