อำนำจหน้ ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.
2543 ได้กาหนดหน้าทีข่ องเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้
แสดงภารกิจหน้าทีข่ องเทศบาลตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2543)
ประเภทของเทศบำล

ภำรกิ จหน้ ำที่
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มแี ละบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและทีส่ าธารณะรวมทัง้ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู

เทศบาลตาบล

(4) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ

(กาหนดไว้ในมาตราที่ 50) (5) ให้มเี ครือ่ งใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(9) หน้าทีอ่ น่ื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นหน้าทีข่ องเทศบาล
(1) กิจการตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มโี รงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมือง

(4) ให้มแี ละบารุงสถานทีท่ าการพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(กาหนดไว้ในมาตราที่ 53) (5) ให้มแี ละบารุงทางระบายน้า
(6) ให้มแี ละบารุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้ า หรือแสงสว่างโดยวิธอี น่ื
(8) ให้มกี ารดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชือ่ ท้องถิน่
เทศบาลนคร

(1) กิจการตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 53

(กาหนดไว้ในมาตราที่ 56) (2) ให้มแี ละบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

(3) กิจการอย่างอืน่ ซึง่ จาเป็ นเพือ่ การสาธารณสุข
(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ
และสถานบริการอืน่
(5) จัดการเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยและการปรับปรุงแหล่งเสือ่ มโทรม
(6) จัดให้มแี ละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจ่ อดรถ
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(8) การส่งเสริมกิจการการท่องเทีย่ ว
(9) กิจการอืน่ ๆ ตามมาตรา 54
มีขอ้ น่าสังเกตต่อประเด็นเรือ่ งหน้าทีข่ องเทศบาลประการหนึ่งก็คอื
หน้าทีข่ องเทศบาลทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ทงั ้ หมด เทศบาลจะสามารถกระทาได้ ก็ต่อเมือ่ ไม่มกี ฎหมายอืน่ ๆ
กาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่ ๆ อีกแล้ว เทศบาลจึงจะสามารถกระทาได้
โดยเห็นได้จากการทีก่ ฎหมายใช้คานาหน้ามาตราว่า “ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
เทศบาล…มีหน้าทีต่ อ้ งทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้…” คาว่า “ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย” อืน่
ทาให้หน้าทีข่ องเทศบาลถูกจากัดไว้ แม้กฎหมายเทศบาลจะกาหนดให้เทศบาลทาหน้าทีน่ นั ้ ได้
แต่ถา้ มีกฎหมายอืน่ กาหนดเป็ นอย่างอืน่ เทศบาลก็ไม่อาจทาหน้าทีด่ งั กล่าวตามทีก่ ฎหมายเทศบาลกาหนดได้
หรือกระทาได้กด็ ว้ ยข้อจากัดตามทีก่ ฎหมายอืน่ ๆ กาหนดเท่านัน้ ดังนัน้
แม้นว่าในข้อกฎหมายจะได้กาหนดภารกิจหน้าทีข่ องเทศบาลเอาไว้อย่างกว้างขวาง
แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าเทศบาลจะสามารถกระทาได้ในทุกหน้าที่ เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมายดังกล่าว

อำนำจหน้ ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ ต
อนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
นอกจากหน้าทีข่ องเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว
ใน พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ
้
านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังได้กาหนด
หน้าทีข่ องเทศบาลไว้ดว้ ยเช่นกันในมาตรา 16
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเ
พือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเองดังนี้
แสดงภารกิจหน้าทีข่ องเทศบาลตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
(2) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มแี ละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจ่ อดรถ

(4) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอืน่ ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย
(13) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู แลน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มแี ละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลีย้ งสัตว์
(22) การจัดให้มแี ละควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอืน่ ๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
(31) กิจการอืน่ ใดทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
การทีก่ ฎหมายกาหนดหน้าทีข่ องเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ ไว้มากมายเช่นนี้
ก็เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ รวมทัง้ เทศบาล ต้องเตรียมตัวรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ
และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากรัฐบาล
ตามทิศทางทีเ่ ป็ นผลมาจากบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2542
ซึง่ ได้กาหนดแผนและขัน้ ตอนให้มกี ารถ่ายโอนภารกิจหน้าทีจ่ ากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูม ิ
ภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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