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อำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของเทศบาลตำบล 

 

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2546) และ

พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังน้ี 

       1. อำนาจหนา้ที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 

12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2. ใหม้ีและบำรุงทางบกและทาง 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

5. ใหม้ีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. หน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป�นหน้าที่ของเทศบาล 

2. อำนาจหนา้ที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่12)  

   พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทบัอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 

1. ใหม้ีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหม้ีโรงฆ่าสตัว์ 

3. ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

4. ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บำรุงและสง่เสริมการทำมาหากินของราษฎร 

6. ใหม้ีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

7. ใหม้ีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหม้ีและบำรุงทางระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย์ 

3. และหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน    

   ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ 

  หน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี ้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. การจัดให้มแีละบำรุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 

3. การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5. การสาธารณูปการ 
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6. การส่งเสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 

11. การบำรุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13. การจัดใหม้ีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14. การส่งเสรมิกีฬา 

15. การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17. การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์ 

22. การจัดใหม้ีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอ่ืนๆ 

24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

25. การผังเมือง 

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 

28. การควบคมุอาคาร 

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

31. กิจการอ่ืนใดที่เป�นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

4. อำนาจหนา้ที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.   

    2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการใหเ้ป�นไปตาม 

    กฎหมายนั้นๆ อีกเป�นจำนวนมาก เช่น 

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 

- พระราชบัญญัติสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
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- พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 

- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 

- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2535 

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ.2535 

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 

- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 

- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 

- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 

- พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 

อำนาจหน้าทีข่องเทศบาลโดยสรุป 

 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2. ใหม้ีและบำรุงทางบกและทางน้ํา 

  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ             

5. ใหม้ีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. ใหม้ีน้ําสะอาดหรือการประปา 

10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

11. ให้มแีละบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 

12. ให้มแีละบำรุงทางระบายน้ํา 

13.ใหม้ีและบำรุงส้วมสาธารณะ 

  14. ให้มแีละบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น 

  16. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป�นหน้าที่ของเทศบาล 

กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 

1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

2. ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 

3. บำรุงและสง่เสริมการทำมาหากินของราษฎร 

4. ใหม้ีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 
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6. ใหม้ีการสาธารณูปการ 

7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป�นเพ่ือการสาธารณสุข 

8. จัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

9. ใหม้ีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 

10. ให้มแีละบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

12. เทศพาณิชย์ 

       

นอกจากน้ี เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังน้ี 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. การจัดให้มแีละบำรุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

3. การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสริม การฝ�กและประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

11. การบำรุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12.การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13. การจัดใหม้ีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14. การส่งเสรมิกีฬา 

15. การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17. การรักษาความสะอาด และความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์ 

22. การจัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23. การรักษาความปลอดภัยความเป�นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน

อ่ืนๆ 
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24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

25. การผังเมือง 

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 

28. การควบคมุอาคาร 

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

31. กิจการอ่ืนใดที่เป�นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหน 

 


