อํานาจหน้าทีเ่ ทศบาลตําบล
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา ๕๐ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหน้าที่ตอ้ งทําให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา้
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรม
(๗) *ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิการ
(๘) **บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(๙) **หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา ๕๑ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีนาํ้ สะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสสุ านและฌาปนสถาน
(๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทาํ การพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา้
(๙) เทศพาณิชย์



พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอาํ นาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํา้
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึ กและประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๑๘. การกําจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และนํา้ เสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลีย้ งสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๘. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๙. การควบคุมอาคาร
๓๐. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๑. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๓๒. กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
อํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายเฉพาะอื่นๆกําหนด
นอกจากอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ กําหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนดให้เทศบาลมี
อํานาจ หน้าที่ดาํ เนินกิจการให้เป็ นไปตามกฎหมายนัน้ ๆอีกเป็ นจํานวนมาก เช่น
– พระราชบัญญัติป้องกันภัยอันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.๒๔๖๔
– พระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔
– พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
– พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อจุ จาระทําปุ๋ ย พ.ศ.๒๔๙๐
– พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓
– พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.๒๔๙๕
– พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ.๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
– พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
– พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
– พระราชบัญญัติจดั ระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓
– พระราชบัญญัติภาษี บาํ รุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
– พระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
– พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
– พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
– พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓
– พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓
– พระราชบัญญัติรกั ษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖
– พระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘
– ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒
– ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕(กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือในแม่นาํ้ ลําคลอง)
– ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง)
– ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
ตามคําสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ ๘๙๐/๒๔๙๘)

