
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 

เร่ือง  โครงสร�างและการจัดองค�กร  อํานาจหน�าที่  และสถานที่ติดต!อเพ่ือขอรับข�อมูลข!าวสารของเทศบาล
ตําบลกะทูน 

--------------------------------------------------- 
  ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  ตามมาตรา  7  ได�กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐต�องส�งข�อมูลข�าวสารของทางราชการ  ตามมาตรา  7  (1)  -  (3)  ได�แก�  โครงสร�างและการจัด
องค0กรในการดําเนินงาน  สรุปอํานาจหน�าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  และสถานที่ติดต�อเพื่อขอรับข�อมูล
ข�าวสาร  หรือคําแนะนําในการติดต�อกับหน�วยงานของรัฐลงพิมพ0ในราชกิจจานุเบกษา 
  เทศบาลตําบลกะทูนได�พิจารณาแล�ว  เพื่อให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ  พ.ศ.  2540  ที่จะให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�างๆ  ของทางราชการและ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องกับสภาพความเป;นจริง  เทศบาลตําบลกะทูนจึง
ประกาศโครงสร�างและการจัดองค0กรในการดําเนินงาน  อํานาจหน�าที่และสถานที่ติดต�อเพื่อรับข�อมูลข�าวสาร  
ดังน้ี 

1.  โครงสร�างและการจัดองค0กรของเทศบาลตําบลกะทูน   ประกอบด�วย 
-  สํานักปลัดเทศบาล 
-  กองคลัง 
-  กองช�าง 
 1.1  สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  แบ�งงานภายในออกเป;น   7  งาน  คือ 
    1.1.1  งานธุรการ  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานสารบรรณกลาง  การจัดทํา

คําสั่งและประกาศของเทศบาล  จัดเก็บเอกสารส�วนกลาง  จัดทําฎีกาการจ�ายเงินต�างๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  
จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ  การบันทึกข�อมูลในระบบ  e-laas  การดําเนินการตาม        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในโครงการท่ีได�รับมอบหมาย  การจัดทําสื่อต�างๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ0  เช�น  
หนังสือพิมพ0  วิทยุ  วารสาร  โทรทัศน0  ประกาศต�างๆ  จัดเก็บข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง  จัดเก็บภาพกิจกรรม
โครงการของสํานักปลัดเทศบาล  การบันทึกข�อมูลกลางองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  การรายงานและรับส�ง
ข�าวสารอินเตอร0เน็ต  งานจัดซ้ือ-จัดจ�าง  พัสดุ  ครุภัณฑ0ต�างๆ  ติดตามเปIดหนังสือสั่งการของอําเภอ  จังหวัด  
กรม  ทางระบบออนไลน0  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

   1.1.2  งานแผนและงบประมาณ  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา  การกําหนดเค�าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําปK  การวิเคราะห0ความเหมาะสม
ของโครงการเพื่อสนองหน�วยงานหรือองค0กรที่เก่ียวข�อง  การรวบรวมข�อมูลสถิติและวิเคราะห0งบประมาณ      
การเสนอแนะและให�คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปKของ
เทศบาลและงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม  การรวบรวมวิเคราะห0และให�บริการข�อมูลสถิติท่ีจําเป;นต�องนํามาใช�ใน
การวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  วิเคราะห0และคาดคะเนรายได�รายจ�ายของเทศบาลในอนาคต  
งานศึกษาหาหลักฐานรายได�ใหม�ๆ  ของเทศบาล  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช�ประกอบการพิจารณาวางแผนของ 
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เทศบาลและหน�วยงานหรือองค0กรที่เก่ียวข�อง  วิเคราะห0และพยากรณ0การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  
และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโรคต�างๆ  การประสานงานในเทศบาลและหน�วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน�วยงานใกล�เคียงกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
งานตามแผน  การจัดเตรียมเอกสาร  แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปKให�หน�วยงานต�างๆ  ทราบและดําเนินการ  
การดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในโครงการที่ได�รับมอบหมาย  งานจัดเวทีประชาคมของ
เทศบาล  งานติดตามและประเมินผลโครงการ  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 

  1.1.3  งานการเจ�าหน�าที่  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  งานพัฒนาบุคลากร  เช�น  การปฐมนิเทศ  การฝOกอบรม  สัมมนา  
การศึกษาดูงาน  การศึกษาต�อ  การขอรับทุนการศึกษา  การแจ�งระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ประกาศ  คําสั่ง  และ
มติ  ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช  ให�กอง/สํานัก  หรือฝPายต�างๆ  ทราบ  การจัดทําแผนอัตรากําลังและการปรับปรุง
โครงสร�างของเทศบาล  การขออนุมัติปรับปรุงตําแหน�งและอัตรากําลัง  การบรรจุแต�งตั้ง  การย�าย  การโอน   
การรับโอน  การสอบแข�งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การให�บําเหน็จความชอบเป;นกรณีพิเศษ  งานสิทธิ
สวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การขอพระราชทานเครื่องราชฯ อิสริยาภรณ0  
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู�ทําคุณประโยชน0  การให�บําเหน็จบํานาญและการเกษียณอายุราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  การลาออกและต�อสัญญาจ�างของ
พนักงานจ�าง  งานเก่ียวกับเอกสารการใช�สิทธิสวัสดิการประกันสังคมของพนักงานจ�าง  เช�น  การแจ�งเข�าประกัน
ตน  การแจ�งออกจาการประกันตน  และสิ้นสุดการประกันตน  การจัดทําและรายงานข�อมูลทะเบียนประวัติ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การบันทึกข�อมูลในระบบข�อมูลบุคลากรและระบบบําเหน็จ
บํานาญ  การจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การออกหนังสือรับรอง
บุคคล  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  การแบ�งงานและการมอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน  งานเก่ียวกับการลา  
การขออนุญาตของพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  การดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายในโครงการท่ีได�รับมอบหมาย  งานค�าตอบแทนพิเศษ  งานประชุม  พนักงานเทศบาล  ลูกจ�างและ
พนักงานจ�างของสํานักปลัดเทศบาล  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย   

  1.1.4  งานสวัสดิการสังคม  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานเด็กและเยาวชน  งานสังคม
สงเคราะห0  งานพัฒนาชุมชน  การฝOกและส�งเสริมอาชีพ  การส�งเสริมคุณภาพชีวิต  การสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน  การพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบสารสนเทศชุมชน  การพัฒนาและส�งเสริม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  การส�งเสริมและดําเนินการด�านการจัดการความรู�และภูมิปRญญาท�องถ่ินของ
ชุมชน  การส�งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู�และการมีส�วนร�วมของประชาชนในรูปแบบต�างๆ  การส�งเสริม
สนับสนุนในการรวมกลุ�มและจัดตั้งกลุ�มองค0กรชุมชน  กลุ�มแม�บ�านและเครือข�ายประชาชน  ดูแล  ร�วมทํางาน
พัฒนากับประชาชนในท�องถ่ิน  ให�คําแนะนําและฝOกอบรมประชาชนในท�องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนา
ชุมชน  รวบรวมและลงทะเบียนผู�สูงอายุ  ผู�พิการและผู�ติดเชื้อเอดส0  การจัดสวัสดิการ  เช�น  เบี้ยยังชีพ  เบื้ย
สงเคราะห0  ฝOกอบรม  ส�งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก�ประชาชนในชุมชน  ให�คําปรึกษาแนะนํา     
ด�านพัฒนาชุมชนแก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือบุคคลที่สนใจ  เผยแพร�ประชาสัมพันธ0ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน  งานประชาคม  งานข�อมูลความจําเป;นพื้นฐาน  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 

  1.1.5  งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานส�งเสริมงาน 
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วิชาการการศึกษาโดยใช�เทคโนโลยีทางการศึกษาซ่ึงได�แก�การรวบรวมข�อมูลอัตรากําลัง  หลักสูตร  แบบเรียน  
ตลอดจนความต�องการด�านการใช�เทคโนโลยีทางการศึกษา  การส�งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
งานศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดทําทะเบียนเด็ก  ข�อมูลและสถิติ  งานประเพณีและวัฒนธรรมของท�องถ่ิน  กําหนด
แผนงาน/โครงการด�านการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณ0หรือ
งบประมาณสนับสนุนศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก  วางแผน  ควบคุมและดูแลศูนย0พัฒนาเด็กเล็กให�ได�มาตรฐาน  จัดทํา
ฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานการศึกษา  งานพิธี  งานรัฐพิธี  และงานราชพิธีต�างๆ  งานอ่ืนๆ  ที่
ได�รับมอบหมาย  

  1.1.6  งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ      
การรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง  ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วยการรักษาความสงบและความเป;น
ระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง  การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให�เป;นไปตามเทศบัญญัติ  ข�อบังคับและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  การศึกษาและวิเคราะห0ข�าวเพื่อเสนอและวางแผนหรือโครงการที่เก่ียวข�องกับความสงบ
เรียบร�อยของเทศบาล  ประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง  การมี
ส�วนร�วมในชุมชน  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 

  1.1.7  งานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานปTองกันและ
ระงับอัคคีภัย  การวิเคราะห0และพิจารณา  ทําความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมท้ังดําเนินการด�าน
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปTองกันและระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ  การตรวจสอบ  
ควบคุม   ดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ  การฝOกซ�อมและดําเนินการตามแผน  งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร  การฝOกอบรม
อาสาสมัครปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝOกซ�อมแผนในชุมชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับ
มอบหมาย 

1.2  กองคลัง  แบ�งงานภายในออกเป;น  3  งาน  ประกอบด�วย 
   1.2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําฎีกาเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง  การควบคุมการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย  การควบคุมการใช�จ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�ายและเงินนอกงบประมาณรายจ�ายของหน�วยงานในสังกัดเทศบาล  การนําส�งเงินรายได�  การ
ควบคุมการรับจ�ายเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนหน�วยงานอ่ืน  จัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน  และรายงานการจัดทําเช็ค  การควบคุมเก่ียวกับเร่ืองเงินกู�  เงินยืมเงินสะสมของเทศบาล  
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  จัดทําแผนการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
รายจ�ายเงินนอกงบประมาณรายจ�าย  การควบคุมเก่ียวกับการเบิกตัดปKและการขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน            
การควบคุมงบประมาณคงเหลือหน�าฏีกาเบิกจ�ายเงินเดือน  ค�าจ�าง  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินทดแทน  เงินทําขวัญ
และเงินประเภทอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ท้ังเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ  จัดทําบัญชีระบบคอมพิวเตอร0  
(e-laas)  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน  การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2547  และแก�ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2548  จัดทําข�อมูลผลิตภัณฑ0จังหวัด  (GPP)  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 
    1.2.2  งานพัฒนารายได�  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  การตรวจสอบและคัดเลือก
รายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ0เสียภาษีในปKงบประมาณ  ประชาสัมพันธ0ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี  จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ  การรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย0สินหรือแบบคําร�อง 
ของผู�เสียภาษี  ค�าธรรมเนียมและรายได�อ่ืนๆ  การพิจารณาประเมินผลและกําหนดค�าภาษี  ค�าธรรมเนียมใน
เบื้องต�น  เพื่อนําเสนอพนักงานเจ�าหน�าท่ี  การแจ�งผลการประเมินค�าภาษีแก�ผู�เสียภาษี  การจัดเก็บและชําระ
รายได�จากภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและรายได�อ่ืน  การลงรายการเก่ียวกับโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องที่  
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และภาษีปTายในทะเบียนประโยชน0และทะเบียนคุมผู�ชําระภาษี  (ผ.ท.  5)  ของผู�เสียภาษีแต�ละราย  การ 
ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ0ภาษี  จัดทําหนังสือแจ�งเตือนแก�ผู� เสียภาษีกรณีไม�ชําระภาษี  
ค�าธรรมเนียมและรายได�อ่ืนภายในกําหนด   เก็บรักษาและนําส�งเงินประจําวัน  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
การเสียภาษี  ค�าธรรมเนียม  และรายได�อ่ืน  การลงรายรับในระบบบัญชีคอมพิวเตอร0  (e-laas)  การสํารวจบัญชี
ผู�ค�างชําระภาษีปKปRจจุ บัน  การศึกษา  วิ เคราะห0วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  
ค�าธรรมเนียมและการจัดเก็บรายได�อ่ืนของเทศบาล  วางแผนการจัดเก็บรายได�และการแก�ไขปRญหาอุปสรรคใน
การจัดเก็บรายได�  งานวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได�ของเทศบาล  การพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ0การประเมินและกําหนดค�ารายปKของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ีและรายได�อ่ืนๆ  การ
ประสานงานกับฝPายที่เก่ียวข�องเพื่อดําเนินคดีแก�ผู�ไม�ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท�องถ่ิน  (ไม�ยื่นแบบ  ไม�ชําระภาษี)  
โดยเสนอให�ผู�บังคับบัญชาสั่งการ  งานเก่ียวกับดําเนินการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย0สิน  การประสานงานกับ
หน�วยงานที่เก่ียวข�อง  เพื่อการเร�งรัดรายได�  การจัดทําแผนที่ภาษี  การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย0สิน
และการบริการข�อมูล  การจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี  การทําและปรับปรุงทะเบียนทรัพย0สิน  การปรับ
ข�อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานอ่ืนๆ  ที่ได�รับมอบหมาย 
    1.2.3  งานพัสดุและทรัพย0สิน  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการซ้ือและการจ�างงาน
จัดทําทะเบียนพัสดุ  การตรวจสอบการรับจ�ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  จัดเก็บรักษาทรัพย0สมบัติอันมีค�าของ
เทศบาล  การซ�อมและบํารุงรักษา  การจัดทําทะเบียนพัสดุ  การตรวจสอบการรับจ�ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  
การจําหน�ายพัสดุ  จัดทํารายละเอียดข�อมูลพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร0  (e-laas)  จัดทําข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างใน
ระบบ  e-GP  จัดทําระบบสารสนเทศการบริการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลค�าใช�จ�ายงบประมาณ    
(e-plan)  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 
 1.3   กองช�าง  แบ�งงานภายในออกเป;น  3  งาน  ประกอบด�วย 
    1.3.1  งานธุรการ  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบ  รับ-จ�าย
พัสดุ  การเบิกจ�ายค�าสวัสดิการของพนักงานและลูกจ�างและงานสวัสดิการอ่ืนๆ  การดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ให�บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ0  การติดต�อและการอํานวยความสะดวกในด�านต�างๆ  การประสานงานกับ
ส�วนราชการต�างๆ  การตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานด�านประชาสัมพันธ0
และอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน  การรับเร่ืองการขออนุญาตปลูกสร�างอาคาร  งานอ่ืนๆ  ที่ได�รับมอบหมาย 
   1.3.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านการก�อสร�างอาคาร  
ถนน  สะพาน  ทางเท�า  เข่ือนและสิ่งติดตั้งอ่ืน  งานวางโครงการและควบคุมการก�อสร�าง  การควบคุม  ดูแล
สถานท่ี  การปรับปรุงแก�ไขและปTองกันสิ่งแวดล�อมเป;นพิษ  การให�คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงาน
ก�อสร�าง  การควบคุมพัสดุ  งานด�านโยธา  การประมาณราคาและงานซ�อมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  
เข่ือนและทางเท�า  งานควบคุม  ดูแล  ติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟTาสาธารณะ  งานอ่ืนๆ  ที่ได�รับมอบหมาย 
   1.3.3  งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําผังเมือง
รวม/ผังเมืองเฉพาะ  การพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด  การสํารวจรวบรวมข�อมูลทางด�านผังเมือง  การอนุรักษ0
สิ่งแวดล�อมทางบก  ทางน้ํา  การตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  การให�คําปรึกษาด�านสิ่งแวดล�อม  การ
วิเคราะห0วิจัยด�านผังเมือง  การวิเคราะห0วิจัยด�านสิ่งแวดล�อม  การควบคุมแนวเขตถนน  การสาธารณะและท่ีดิน
สาธารณประโยชน0  การให�คําปรึกษาด�านผังเมือง  การควบคุมให�ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  การเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย 
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  2  อํานาจหน�าที่ 
        2.1  อํานาจหน�าที่ตามมาตรา  50  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่
แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552  กําหนดให�เทศบาลตาํบลกะทูน  มีอํานาจหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล
ตําบลกะทูน  ดังต�อไปน้ี   
    2.1.1  รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
    2.1.2  ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
    2.1.3  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    2.1.4  ปTองกันและระงับโรคติดต�อ 
    2.1.5  ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
    2.1.6  ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
     2.1.7  ส�งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู�สูงอายุและผู�พิการ 
    2.1.8  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปRญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
    2.1.9  หน�าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให�เป;นหน�าท่ีของเทศบาล 
 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าที่ของเทศบาลต�องเป;นไปเพื่อประโยชน0สุขของประชาชนโดยใช�
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี  และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ�าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปIดเผยข�อมูล
ข�าวสาร  ท้ังนี้ให�เป;นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับว�าด�วยการน้ันและหลักเกณฑ0และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 2.2  อํานาจหน�าท่ีตามมาตรา  51  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่
แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552  เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ  ในเขตเทศบาลดังต�อไปนี้ 
   2.1.1  ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
   2.1.2  ให�มีโรงฆ�าสัตว0 
   2.1.3  ให�มีตลาด  ท�าเทียบเรือและท�าข�าม 
   2.1.4  ให�มีสุสานและฌาปนสถาน 
   2.1.5  บํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
   2.1.6  ให�มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ0รักษาคนเจ็บไข� 
   2.1.7  ให�มีและบํารุงการไฟฟTาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน 
   2.1.8  ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
   2.1.9  เทศพาณิชย0     
  2.3  อํานาจหน�าที่ตามพระราชบัญญัติ  กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�
องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2542  และท่ีแก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  2  พ.ศ.  2549  มาตรา  16 
   2.3.1  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
   2.3.2  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ําและทางระบายนํ้า 
   2.3.3  การจัดให�มีและควบคุมตลาด  ท�าเทียบเรือ  ท�าข�าม  และที่จอดรถ 
   2.3.4  การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ 
   2.3.5  การสาธารณูปโภค 
   2.3.6  การส�งเสริม  การฝOกและประกอบอาชีพ 
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   2.3.7  การพาณิชย0และการส�งเสริมการลงทุน 
   2.3.8  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
   2.3.9  การจัดการศึกษา 
   2.3.10  การสังคมสงเคราะห0และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและ
ผู�ด�อยโอกาส 
   2.3.11  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปRญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
ของท�องถ่ิน 
   2.3.12  การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู�อาศัย 
   2.3.13  การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
   2.3.14  การส�งเสริมกีฬา 
   2.3.15 การส�งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2.3.16  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
   2.3.17  การรักษาความสะอาดและความเป;นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
   2.3.18  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
   2.3.19  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
   2.3.20  การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   2.3.21  การควบคุมการเลี้ยงสัตว0 
   2.3.22  การจัดให�มีและควบคุมการฆ�าสัตว0 
   2.3.23  การรักษาความปลอดภัย  ความเป;นระเบียบเรียบร�อยและการอนามัย  โรง
มหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 
   2.3.24 การจัดการ  การบํา รุ ง รักษาและการใช�ประโยชน0จากปPา ไม� ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   2.3.25  การผังเมือง 
   2.3.26  การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
   2.3.27  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
   2.3.28  การควบคุมอาคาร 
   2.3.29  การปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.3.30  การรักษาความสงบเรียบร�อย  การส�งเสริมและสนับสนุนการปTองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน 
   2.3.31  กิจการ อ่ืนใดที่ เป;นผลประโยชน0ของประชาชนในท�อง ถ่ิน  ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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 3.  สถานที่ติดต�อ  สํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน  387  หมู�ที่  8  ตําบลกะทูน  อําเภอ     
พิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80270  Web  Site  :  www.kathuncity.go.th  โทรศัพท0/โทรสาร              
0-7548-3075   
     -  สํานักปลัดเทศบาล  กด  0 
   -  กองคลัง  กด  3  
   -  กองช�าง  กด  5 
   -  โทรสาร  กด  7 
        
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
         
 
 
                                                     (นายวิรัตน0  ริยาพันธ0) 
            นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 
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                            โครงสร�างส!วนราชการ เทศบาลตําบลกะทูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท�องถิ่น ระดบักลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท�องถิ่น  ระดบัต�น) (1) 

 

  
- งานการเงินและบัญชี (1) 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  
- งานทะเบียนทรัพย0สินและพสัดุ (๒) 
- งานธุรการ 

 
- งานก�อสร�างและควบคุมอาคาร (๑) 
- งานสาธารณูปโภค  
- งานธุรการ 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหน�าสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต�น) (1) 

กองช!าง 
ผู�อํานวยการกองช!าง 

(นักบริหารงานช!าง ระดับต�น) (ว!าง) 
ง) 

กองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) (1) 
 

 
-  งานการเจ�าหน�าที่  
-  งานนโยบายและแผน (1) 
- งานพฒันาชุมชน (1) 
- งานส�งเสริมการศึกษาศาสนา 
   และวัฒนธรรม (1๔) 
- งานธุรการ (1 ) 
- งานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 


