
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของเทศบาลต าบล 

            อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติก าหนด
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ดงัน้ี 

 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบ ารงุทางบกและทาง 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจดั มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญตัิให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 

1. ให้มีน้ าสะอาดหรอืการประปา 
2. ให้มีโรงฆ่าสตัว ์
3. ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรือและท่าขา้ม 
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ให้มีและบ ารงุสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
7. ให้มีและบ ารงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให้มีและบ ารงุทางระบายน้ า 
9. เทศพาณิฃย ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจดัให้มแีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
3. การจดัให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผูด้้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอ่าศัย 
13. การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลีย้งสตัว ์
22. การจัดให้มแีละควบคุมการเลีย้งสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอ่ืนๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรยีบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญตัิสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญตัิควบคุมการโฆษณา โดยใช้เคร่ืองขยายเสยีง พ.ศ. 2493 
- พระราชบัญญตัิป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2495 
- พระราชบัญญตัิป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญตัิการทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญตัิควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญตัิภาษบี ารุงท้องที ่พ.ศ.2508 
- พระราชบัญญตัิภาษปี้าย พ.ศ.2510 
- พระราชบัญญตัิการผงัเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญตัิควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ.2523 
- พระราชบัญญตัิรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
- พระราชบัญญตัิสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 
 
       
 
 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
 4. ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ             
5. ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
10. ให้มีโรงฆ่าสตัว ์
11. ให้มีและบ ารงุสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข ้
12. ให้มแีละบ ารุงทางระบายน้ า 
13.ให้มีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 
 14. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
 15. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิน่ 
 16. หน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญัติใหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรือและท่าขา้ม 
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5. ให้มีและบ ารงุโรงพยาบาล 
6. ให้มีการสาธารณูปการ 
7. จัดท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
8. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10. ให้มีและบ ารงุสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
11. ปรับปรุงแหลง่เสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
12. เทศพาณิชย ์

 

      

 

1. การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจดัให้มแีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12.การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอ่าศัย 
13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ น้ าเสีย 
19. การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลีย้งสตัว ์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 


