อำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
****ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
กาหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจาแนกที่มาของอานาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
1. อานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกาหนด
*****สามารถแบ่งแยกประเภทอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติ และอานาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ
ดังนี้
บทที่ ๑
เทศบำลตำบล
มำตรำ ๕๐ ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลต าบล มี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าให้ เ ขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบั ติง านตามอ านาจหน้ าที่ ของเทศบาลต้ องเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์สุ ขของประชาชน
โดยวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ท างบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มำตรำ ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์

บทที่ ๓ ทวิ
กำรทำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรทำร่วมกับบุคคลอื่น
มำตรำ ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอานาจหน้าที่
อยู่ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือ
สภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มำตรำ ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทาการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจากัด หรือถือหุ้นใน
บริษัทจากัด เมื่อ
(๑) บริษัทจากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียน
ไว้ ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้น
อยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ่นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ่นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจากัด ต้องได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง
หรือถือหุ้นอยู่ด้วย
บทที่ ๔
สหกำร
มำตรำ ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะ
ร่วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็นทบวง
การเมื อ ง และมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนของเทศบาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ด้ ว ย
การจัดตั้งสหการจะทาได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้กาหนดชื่อ อานาจหน้าที่
และระเบียบการดาเนินงานไว้
การยุ บ เลิ ก สหการให้ ต ราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าโดยก าหนดวิ ธี ก ารจั ด ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ด้ ว ย
มำตรำ ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖
(๕) หรือ (๖)

ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มำตรำ ๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ ไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกิน
กว่าหนึ่งพันบาท
2. พระรำชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542
มำตรำ 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ

24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

