
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ได้ก ำหนดหน้ำที่ของเทศบำลไว้โดยแบ่งตำม
ประเภทของเทศบำล ดังนี้ 

แสดงภำรกิจหน้ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543) 

ประเภทของเทศบำล ภำรกจิหนำ้ที ่

เทศบำลต ำบล 

(ก ำหนดไว้ในมำตรำที่ 50) 

(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 

(2) ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ 

(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะรวมทั้งกำรก ำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

(5) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง 

(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม 

(7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

(8) บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(9) หน้ำที่อื่นตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 

เทศบำลเมือง 

(ก ำหนดไว้ในมำตรำที่ 53) 

(1) กิจกำรตำมท่ีระบุไว้ในมำตรำ 50 

(2) ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 

(3) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 

(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์และรักษำคนเจ็บไข้ 

(5) ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ 

(6) ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ 

(7) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 

(8) ให้มีกำรด ำเนินกิจกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิ่น 

เทศบำลนคร 

(ก ำหนดไว้ในมำตรำที่ 56) 

(1) กิจกำรตำมท่ีระบุไว้ในมำตรำ 53 

(2) ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก 

(3) กิจกำรอย่ำงอ่ืนซึ่งจ ำเป็นเพ่ือกำรสำธำรณสุข 

(4) กำรควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ และ
สถำนบริกำรอ่ืน 
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(5) จัดกำรเกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

(6) จัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

(7) กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 

(8) กำรส่งเสริมกิจกำรกำรท่องเที่ยว 

(9) กิจกำรอ่ืน ๆ ตำมมำตรำ 54 

มีข้อน่ำสังเกตต่อประเด็นเรื่องหน้ำที่ของเทศบำลประกำรหนึ่งก็คือ หน้ำที่ของเทศบำลที่กฎหมำยก ำหนดไว้
ทั้งหมด เทศบำลจะสำมำรถกระท ำได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีกฎหมำยอื่นๆ ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น ๆ อีก
แล้ว เทศบำลจึงจะสำมำรถกระท ำได้ โดยเห็นได้จำกกำรที่กฎหมำยใช้ค ำน ำหน้ำมำตรำว่ำ “ภำยใต้บังคับแห่ง
กฎหมำย เทศบำล…มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้…” ค ำว่ำ “ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย” อ่ืน ท ำ
ให้หน้ำที่ของเทศบำลถูกจ ำกัดไว้ แม้กฎหมำยเทศบำลจะก ำหนดให้เทศบำลท ำหน้ำที่นั้นได้ แต่ถ้ำมีกฎหมำย
อ่ืนก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน เทศบำลก็ไม่อำจท ำหน้ำที่ดังกล่ำวตำมท่ีกฎหมำยเทศบำลก ำหนดได้ หรือกระท ำได้ก็
ด้วยข้อจ ำกัดตำมท่ีกฎหมำยอ่ืน ๆ ก ำหนดเท่ำนั้น ดังนั้น แม้นว่ำในข้อกฏหมำยจะได้ก ำหนดภำรกิจหน้ำที่ของ
เทศบำลเอำไว้อย่ำงกว้ำงขวำง แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำเทศบำลจะสำมำรถกระท ำได้ในทุกหน้ำที่ เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยดังกล่ำว 

อ ำนำจหนำ้ที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

นอกจำกหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำลแล้ว ใน พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ก ำหนดหน้ำที่ของเทศบำลไว้ด้วยเช่นกันในมำตรำ 16 
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

แสดงภำรกิจหน้ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 

(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

(3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 

(4) กำรสำธำณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 

(5) กำรสำธำรณูปกำร 

(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 

(7) กำรพำณิชย์ และส่งเสริมกำรลงทุน 

(8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

(9) กำรจัดกำรศึกษำ 
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(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

(11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 

(13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(14) กำรส่งเสริมกีฬำ 

(15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

(18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ ำเสีย 

(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

(20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 

(21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

(22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพและสำธำรณูปโภค
สถำนอื่น ๆ 

(24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(25) กำรผังเมือง 

(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 

(27) กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 

(28) กำรควบคุมอำคำร 

(29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

(31) กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

กำรที่กฎหมำยก ำหนดหน้ำที่ของเทศบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ไว้มำกมำยเช่นนี้ ก็เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งเทศบำล ต้องเตรียมตัวรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจหน้ำที่ งบประมำณ และ
บุคลำกรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกรัฐบำล ตำมทิศทำงที่เป็นผลมำจำกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก ำหนดแผนและข้ันตอนให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจหน้ำที่จำกหน่วยงำนรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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