
อ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล 

 
ภารกจิ อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบญัญตักิ าหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 และตามกฎหมายอื่น เทศบาล
ต าบล มอี านาจหน้าทีท่ีจ่ะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปญัหาในเขตพืน้ทีใ่หต้รงกบัความต้องการของ
ประชาชน 

เทศบาลต าบลดอยแกว้ ก าหนดวธิกีารด าเนินการตามภารกจิสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ ตามภารกจิใหต้รงกบัสภาพปญัหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกจิได ้เป็น 7 ดา้น ซึง่ภารกจิ
ดงักล่าวถูกก าหนดอยูใ่นพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ดงันี้ 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภำรกิจท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี 
(1) ใหม้แีละบ ารงุทางบกและทางน ้า (มาตรา 50 (2)) 
(2) ใหม้แีละบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น (มาตรา 51(7)) 
(3) ใหม้แีละบ ารงุทางระบายน ้า (มาตรา 51(8)) 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
(5) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้ำนส่งเสริมคณุภำพชีวิต มีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
(1) ป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ (มาตรา 50(4)) 
(2) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร (มาตรา 50(7)) 
(3) ใหม้นี ้าสะอาดหรอืน ้าประปา (มาตรา 51(1)) 
(4) ใหม้แีละบ ารงุสถานทีท่ าการพทิกัษ์รกัษาคนเจบ็ไข ้(มาตรา 51(6)) 
(5) ส่งเสรมิการฝึกและการประกอบอาชพี (มาตรา 16(6)) 
(6) การสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่  

(มาตรา 16 (10)) 

ด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน สงัคม และกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
(1) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน (มาตรา 50(1)) 
(2) ใหม้แีละเครือ่งใชใ้นการดบัเพลงิ (มาตรา 50 (5)) 
(3) ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์(มาตรา 51(2)) 
(4) ใหม้สีุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51(4)) 
(5) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 



 
ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว มีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัน้ี 
(1) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม (มาตรา 51(3)) 
(2) บ ารงุและส่งเสรมิการท ามาหากนิของราษฎร (มาตรา 51(5)) 
(3) เทศพาณชิย ์(มาตรา 51(9)) 
(4) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง (มาตรา 16(1)) 
(5) การพาณชิยแ์ละการส่งเสรมิการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
(6) การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว (มาตรา 16 (8) 

 
ด้ำนกำรบริหำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัน้ี 
(1) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  

(มาตรา 50 (3)) 
(2) การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ (มาตรา16 (3)) 
(3) การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 
(4) การควบคุมการเลีย้งสตัว ์(มาตรา 16 (21)) 
(5) การจดัใหม้แีละควบคุมการฆ่าสตัว ์(มาตรา 16 (22)) 
(6) การผงัเมอืง (มาตรา 16 (25)) 
(7) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ (มาตรา 16 (27)) 

 
ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวฒันำธรรม จำรีตประเพณี และภมิูปัญญำท้องถ่ิน มีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัน้ี 
(1) บ ารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ (มาตรา 67(8)) 
(2) ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ (มาตรา 16(20)) 
(3) การจดัการศกึษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสรมิการกฬีา จารตีประเพณ ีและวฒันาธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่  
(มาตรา 17(18))  

 

 

 



ด้ำนกำรบริหำรจดักำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบติัภำรกิจของส่วนรำชกำรและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีภำรกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
(1) สนบัสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นในการพฒันา ทอ้งถิน่  
( มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากรใหต้ามความจ าเป็น 

และสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) สง่เสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกนั (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (มาตรา 17(3)) 
(5) การสรา้งและบ ารงุรกัษาทางบกและทางน ้าทีเ่ชื่อมต่อระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น (มาตรา
17(16)) 

ภารกจิทัง้ 7 ดา้นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหอ้ านาจเทศบาล สามารถจะแกไ้ขปญัหาของ เทศบาลไดเ้ป็น
อยา่งด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค านึงถงึความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที่
ประกอบดว้ย การด าเนินการของ เทศบาลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผูบ้รหิารเทศบาลเป็นส าคญั 
 
หมำยเหตุ : มาตรา 50,51 หมายถงึ พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถงึ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 


