
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  12  พ.ศ.2546  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ดังนี้ 

 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1)การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และรางระบายน้ า (พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 50   
ข้อ  2  และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ  พ.ศ.2542  มาตรา  16  ข้อ  2) 
   2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  ( พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  51  ข้อ  1) 
   3)ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ ( พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  51  ข้อ  3  และ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา  16  ข้อ  3) 
   4)จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ( พ.ร.บ.เทศบาลฯมาตรา  51  ข้อ  7) 
   5) การสาธารณูปโภคหรือการก่อสร้างอ่ืนๆ ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา  16  ข้อ  4) 
   6)การสาธารณูปการ  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  5) 
    7) การควบคุมอาคาร  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  2) 
   8) การผังเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  25) 
    9 การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  
ข้อ  26) 
 
  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  4) 
   2)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  6) 
   3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ((พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50   
ข้อ  7) 
   4)การจัดการศึกษา  (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  6) 
   5)การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา  16  ข้อ  9) 
   6)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา  16  ข้อ  10) 
    7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ( พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ มาตรา  6  ข้อ  12) 
    8) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจมาตรา  16  ข้อ  13) 
   9) การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  มาตรา  16  ข้อ  14) 

 

 



 
    10) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ   มาตรา  16  ข้อ  19) 
   11)  การนันทนาการ 
 
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
    1)การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  1) 
   2)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  5) 
   3) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน รักษาพยาบาล (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  19) 
    4)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พัฒนาท้องถิ่น  รักษาพยาบาล (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  16) 
   5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  17) 
   6) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและ 
สาธารณสถานอื่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  23) 
   7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  
16  ข้อ  29) 
   8) การส่งเสริม  และสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน   (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  30) 
 
  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวจ้อง  ดังนี้ 
   1) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (พ.ร.บ.เทศบาลฯ  มาตรา  51  ข้อ 5) 
   2)เทศพาณิชย์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  51  ข้อ 9) 
   3) การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   
มาตรา  16  ข้อ  6) 
   4) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   
มาตรา  16  ข้อ  7) 
   5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16   
ข้อ  8) 
   6)การวางแผน 
   7)การพัฒนาเทคโนโลยี 
   8) การพัฒนาอุตสาหกรรม 



 
    
  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
    1) การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  3) 
    2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  2 และ  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  20) 
   3)ให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  4 ) 
   4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  17) 
   5) การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ   
มาตรา  16  ข้อ  18) 
   6) การควบคุมสัตว์เลี้ยง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  21) 
   7) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  
16  ข้อ  22) 
   8) การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16  ข้อ  24) 
   9) การดูลีรักษาที่สาธารณะ  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   มาตรา  16  ข้อ  
27) 
   10) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแล  และบ ารุงรักษาป่า 
   11)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
    
  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา  50  ข้อ  8   และ  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ   มาตรา  16   
ข้อ  11) 
   2)การปกป้อง  คุ้มครอง  ควบคมุ  ดูแลรักษาโบราณ  โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   
  ด้านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   มาตรา  16  ข้อ  
1) 
   2) การประสานงาน  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


