
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของเทศบำลต ำบล 

      อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัิเทศบำล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2546) และพระรำชบญัญตัิก ำหนดและ

ขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ดงันี ้

      1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้
ก ำหนด ได้แก่ 

1. รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 

2. ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำง 

3. รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจดั มลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

4. ป้องกนัและระงบัโรคติดตอ่ 

5. ให้มีเคร่ืองใช้ในกำรดบัเพลงิ 

6. ให้รำษฎรได้รับกำรศกึษำอบรม 

7. สง่เสริมกำรพฒันำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร 

8. บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

9. หน้ำที่อื่นตำมกฎหมำยบญัญตัิให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 

      2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้
ก ำหนด อ ำนำจหน้ำที่ที่เทศบำลต ำบลล ำทับอำจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบำล ได้แก่ 

1. ให้มีน ำ้สะอำดหรือกำรประปำ 

2. ให้มีโรงฆำ่สตัว์ 

3. ให้มีตลำด ทำ่เทียบเรือและทำ่ข้ำม 

4. ให้มีสสุำนและฌำปนสถำน 

5. บ ำรุงและสง่เสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 

6. ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีท ำกำรพิทกัษ์รักษำคนเจ็บไข้ 

7. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสวำ่งโดยวิธีอื่น 

8. ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้ 

9. เทศพำณิฃย์ 

      3. และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพทัยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี ้



1. กำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ินของตนเอง 

2. กำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน ำ้และทำงระบำยน ำ้ 

3. กำรจดัให้มีและควบคมุตลำด ทำ่เทียบเรือ ทำ่ข้ำม และที่จอดรถ 

4. กำรสำธำรณปูโภค และกำรกอ่สร้ำงอื่นๆ 

5. กำรสำธำรณปูกำร 

6. กำรสง่เสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 

7. กำรพำณิชย์ และกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

8. กำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว 

9. กำรจดักำรศกึษำ 

10. กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคณุภำพชีวติเดก็ สตรี คนชรำ และ ผู้ ด้อยโอกำส 

11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถ่ิน 

12. กำรปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและกำรจดักำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยั 

13. กำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

14. กำรสง่เสริมกีฬำ 

15. กำรสง่เสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสทิธิเสรีภำพของประชำชน 

16. สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำท้องถ่ิน 

17. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

18. กำรก ำจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏิกลู และน ำ้เสยี 

19. กำรสำธำรณสขุ กำรอนำมยัครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

20. กำรจดัให้มีและควบคมุสสุำนและฌำปนสถำน 

21. กำรควบคมุกำรเลีย้งสตัว์ 

22. กำรจดัให้มีและควบคมุกำรเลีย้งสตัว์ 

23. กำรรักษำควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมยั โรงมหรสพและสำธำรณะอื่นๆ 

24. กำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

25. กำรผงัเมือง 

26. กำรขนสง่และกำรวิศวกรรมจรำจร 



27. กำรดแูลรักษำที่สำธำรณะ 

28. กำรควบคมุอำคำร 

29. กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรสง่เสริมและสนบัสนนุกำรป้องกนัและรักษำควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ 

31. กิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ินตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

      4. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเฉพำะอื่นๆ ก ำหนด นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2546 ก ำหนดไว้
แล้วยงักฎหมำยเฉพำะอื่นๆ ก ำหนดให้เทศบำลมอี ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนัน้ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก เช่น 

- พระรำชบญัญตัิภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 

- พระรำชบญัญตัิสำธำรณสขุ พ.ศ. 2535 

- พระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรโฆษณำ โดยใช้เคร่ืองขยำยเสยีง พ.ศ. 2493 

- พระรำชบญัญตัิป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2495 

- พระรำชบญัญตัิป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำ พ.ศ.2535 

- พระรำชบญัญตักิำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 

- พระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรฆำ่และจ ำหนำ่ยเนือ้สตัว์ พ.ศ.2535 

- พระรำชบญัญตัิรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 

- พระรำชบญัญตัิภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 

- พระรำชบญัญตัิภำษีป้ำย พ.ศ.2510 

- พระรำชบญัญตักิำรผงัเมือง พ.ศ.2518 

- พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำหำร พ.ศ.2522 

- พระรำชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2523 

- พระรำชบญัญตัิรักษำคลองประปำ พ.ศ.2526 

- พระรำชบญัญตัิสสุำนและฌำปนสถำน พ.ศ.2528 

      อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลโดยสรุป 

 1.รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 

 2. ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน ำ้ 

 3. รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 4. ป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่             



5. ให้มีเคร่ืองใช้ในกำรดบัเพลงิ 

6. ให้รำษฎรได้รับกำรศกึษำอบรม 

7. สง่เสริมกำรพฒันำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร 

8. บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

9. ให้มีน ำ้สะอำดหรือกำรประปำ 

10. ให้มีโรงฆำ่สตัว์ 

11. ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีท ำกำรพิทกัษ์และรักษำคนเจ็บไข้ 

12. ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน ำ้ 

13.ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ 

 14. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสวำ่งโดยวิธีอื่น 

 15. ให้มกีำรด ำเนินกิจกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสนิเช่ือท้องถ่ิน 

 16. หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบญัญตัิให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 

      กิจกำรที่อำจจัดท ำในเขตเทศบำล 

1. ให้มีตลำด ทำ่เทียบเรือและทำ่ข้ำม 

2. ให้มีสสุำนและฌำปนสถำน 

3. บ ำรุงและสง่เสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 

4. ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก 

5. ให้มีและบ ำรุงโรงพยำบำล 

6. ให้มีกำรสำธำรณปูกำร 

7. จดัท ำกิจกำรซึง่จ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสขุ 

8. จดัตัง้และบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศกึษำ 

9. ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีส ำหรับกำรกีฬำและพลศกึษำ 

10. ให้มีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสตัว์ และสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

11. ปรับปรุงแหลง่เสือ่มโทรม และรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 

12. เทศพำณิชย์ 

      นอกจำกนี ้เทศบำลยงัมีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ิน ตำมพระรำชบญัญตัิ

แผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542 ดงันี ้



1. กำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ินของตนเอง 

2. กำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน ำ้ และทำงระบำยน ำ้ 

3. กำรจดัให้มีและควบคมุตลำด ทำ่เทียบเรือ ทำ่ข้ำม และที่จอดรถ 

4. กำรสำธำรณปูโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ 

5. กำรสำธำรณปูกำร 

6. กำรสง่เสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ 

7. กำรพำณิชย์ และกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

8. กำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว 

9. กำรจดักำรศกึษำ 

10. กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคณุภำพชีวติเดก็ สตรี คนชรำ และผู้ ด้อยโอกำส 

11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภมูิปัญญำท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถ่ิน 

12.กำรปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดั และกำรจดักำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยั 

13. กำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

14. กำรสง่เสริมกีฬำ 

15. กำรสง่เสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสทิธิเสรีภำพของประชำชน 

16. สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำท้องถ่ิน 

17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

18. กำรก ำจดัมลูฝอย สิง่ปฏิกลู และน ำ้เสยี 

19. กำรสำธำรณสขุ กำรอนำมยัครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

20. กำรจดัให้มีและควบคมุสสุำนและฌำปนสถำน 

21. กำรควบคมุกำรเลีย้งสตัว์ 

22. กำรจดัให้มีและควบคมุกำรฆำ่สตัว์ 

23. กำรรักษำควำมปลอดภยัควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมยัโรงมหรสพและสำธำรณสถำนอื่นๆ 

24. กำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

25. กำรผงัเมือง 

26. กำรขนสง่และกำรวิศวกรรมจรำจร 



27. กำรดแูลรักษำที่สำธำรณะ 

28. กำรควบคมุอำคำร 

29. กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรสง่เสริมและสนบัสนนุกำรป้องกนัและรักษำควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ 

31. กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ินตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 


