
อ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำลตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล พ.ศ. 2496               
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 
2543 ไดก้ าหนดหน้าทีข่องเทศบาลไวโ้ดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดงันี้ 

แสดงภารกจิหน้าทีข่องเทศบาลตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2543) 

ประเภทของเทศบำล ภำรกิจหน้ำท่ี 

เทศบาลต าบล 

(ก าหนดไวใ้นมาตราที ่50) 

(1) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

(2) ใหม้แีละบ ารงุทางบกและทางน ้า 

(3) รกัษาความสะอาดของถนน 
หรอืทางเดนิและทีส่าธารณะรวมทัง้การก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

(4) ป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 

(5) ใหม้เีครือ่งใชใ้นการดบัเพลงิ 

(6) ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 

(7) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 

(8) บ ารงุศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

(9) หน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาล 

เทศบาลเมอืง 

(ก าหนดไวใ้นมาตราที ่53) 

(1) กจิการตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 50 

(2) ใหม้นี ้าสะอาดหรอืการประปา 

(3) ใหม้โีรงฆา่สตัว ์

(4) ใหม้แีละบ ารงุสถานทีท่ าการพทิกัษ์และรกัษาคนเจบ็ไข ้

(5) ใหม้แีละบ ารงุทางระบายน ้า 

(6) ใหม้แีละบ ารงุสว้มสาธารณะ 

(7) ใหม้แีละบ ารงุการไฟฟ้า หรอืแสงสว่างโดยวธิอีืน่ 

(8) ใหม้กีารด าเนินกจิการโรงรบัจ าน าหรอืสถานสนิเชือ่ทอ้งถิน่ 

เทศบาลนคร 

(ก าหนดไวใ้นมาตราที ่56) 

(1) กจิการตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 53 

(2) ใหม้แีละบ ารงุการสงเคราะหม์ารดาและเดก็ 
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(3) กจิการอยา่งอืน่ซึง่จ าเป็นเพือ่การสาธารณสขุ 

(4) การควบคมุสขุลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ 
และสถานบรกิารอืน่ 

(5) จดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัและการปรบัปรงุแหล่งเสือ่มโทรม 

(6) จดัใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ 

(7) การวางผงัเมอืงและการควบคมุการกอ่สรา้ง 

(8) การสง่เสรมิกจิการการทอ่งเทีย่ว 

(9) กจิการอืน่ ๆ ตามมาตรา 54 

 

มขีอ้น่าสงัเกตต่อประเดน็เรือ่งหน้าทีข่องเทศบาลประการหนึ่งกค็อื 
หน้าทีข่องเทศบาลทีก่ฎหมายก าหนดไวท้ัง้หมด เทศบาลจะสามารถกระท าได ้กต็่อเมือ่ไม่มกีฎหมายอืน่ๆ 
ก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องหน่วยงานอืน่ ๆ อกีแลว้ เทศบาลจงึจะสามารถกระท าได ้
โดยเหน็ไดจ้ากการทีก่ฎหมายใชค้ าน าหน้ามาตราว่า “ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย 
เทศบาล…มหีน้าทีต่อ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี้…” ค าว่า “ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย” อืน่ 
ท าใหห้น้าทีข่องเทศบาลถกูจ ากดัไว ้แมก้ฎหมายเทศบาลจะก าหนดใหเ้ทศบาลท าหน้าทีน่ัน้ได ้
แต่ถา้มกีฎหมายอืน่ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ เทศบาลกไ็มอ่าจท าหน้าทีด่งักล่าวตามทีก่ฎหมายเทศบาลก าหนดได ้
หรอืกระท าไดก้ด็ว้ยขอ้จ ากดัตามทีก่ฎหมายอืน่ ๆ ก าหนดเทา่นัน้ ดงันัน้ 
แมน้ว่าในขอ้กฎหมายจะไดก้ าหนดภารกจิหน้าทีข่องเทศบาลเอาไวอ้ยา่งกวา้งขวาง 
แต่กม็ไิดห้มายความว่าเทศบาลจะสามารถกระท าไดใ้นทกุหน้าที ่เนื่องจากขอ้จ ากดัทางกฎหมายดงักล่าว 

อ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำลตำมพระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขัน้ต
อนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

นอกจากหน้าทีข่องเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยเทศบาลแลว้ 
ใน พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ยงัไดก้ าหนด
หน้าทีข่องเทศบาลไวด้ว้ยเชน่กนัในมาตรา 16 
ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเ
พือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงันี้ 

แสดงภารกจิหน้าทีข่องเทศบาลตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปก
ครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 

(2) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 

(3) การจดัใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ 
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(4) การสาธาณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ ๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี 

(7) การพาณิชย ์และสง่เสรมิการลงทนุ 

(8) การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

(9) การจดัการศกึษา 

(10) การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

(11) การบ ารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

(12) การปรบัปรงุแหล่งชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

(13) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

(14) การสง่เสรมิกฬีา 

(15) การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

(16) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 

(17) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

(18) การก าจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิลูแลน ้าเสยี 

(19) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 

(20) การจดัใหม้แีละควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 

(21) การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 

(22) การจดัใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์

(23) การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั 
โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอืน่ ๆ 

(24) การจดัการ การบ ารงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(25) การผงัเมอืง 

(26) การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 

(27) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 

(28) การควบคมุอาคาร 

(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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(30) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
การสง่เสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

(31) กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

การทีก่ฎหมายก าหนดหน้าทีข่องเทศบาลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ ๆ ไวม้ากมายเชน่นี้ 
กเ็พือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่รวมทัง้เทศบาล ตอ้งเตรยีมตวัรบัการถ่ายโอนภารกจิหน้าที ่งบประมาณ 
และบุคลากรใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จากรฐับาล 
ตามทศิทางทีเ่ป็นผลมาจากบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 และพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542 
ซึง่ไดก้ าหนดแผนและขัน้ตอนใหม้กีารถ่ายโอนภารกจิหน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการบรหิารสว่นกลางและสว่นภมูิ
ภาคแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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