อำนำจหน้ ำที่ของเทศบำล
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2562 ได้กาหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดย
แบ่งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้
แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
ประเภทของเทศบำล
ภำรกิจหน้ ำที่

เทศบาลตาบล

(กาหนดไว้ในมาตราที่ 50)

(1) รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุ งทางบกและทางน้ า
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิกลู
(4) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่ องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
(8) บารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล

มีขอ้ น่าสังเกตต่อประเด็นเรื่ องหน้าที่ของเทศบาลประการหนึ่งก็คือ หน้าที่ของเทศบาลที่กฎหมายกาหนดไว้ท้งั หมด
เทศบาลจะสามารถกระทาได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีกฎหมายอื่นๆ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ อีกแล้ว เทศบาลจึงจะ
สามารถกระทาได้ โดยเห็นได้จากการที่กฎหมายใช้คานาหน้ามาตราว่า “ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาล…มีหน้าที่ตอ้ ง
ทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ …” คาว่า “ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย” อื่น ทาให้หน้าที่ของเทศบาลถูกจากัดไว้ แม้กฎหมาย
เทศบาลจะกาหนดให้เทศบาลทาหน้าที่น้ นั ได้ แต่ถา้ มีกฎหมายอื่นกาหนดเป็ นอย่างอื่น เทศบาลก็ไม่อาจทาหน้าที่ดงั กล่าว
ตามที่กฎหมายเทศบาลกาหนดได้ หรื อกระทาได้ก็ดว้ ยข้อจากัดตามที่กฎหมายอื่น ๆ กาหนดเท่านั้น ดังนั้น แม้นว่าในข้อ
กฏหมายจะได้กาหนดภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเอาไว้อย่างกว้างขวาง แต่ก็มิได้หมายความว่าเทศบาลจะสามารถกระทาได้
ในทุกหน้าที่ เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมายดังกล่าว
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ใน พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ยังได้กาหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ดว้ ยเช่นกันในมาตรา 16
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสว่ นตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
แสดงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และส่ งเสริ มการลงทุน
(8) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(11) การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(13) การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่ งเสริ มกีฬา
ิ ธิเสรีภาพของประชาชน
(15) การส่ งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสท
(16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู แลน้ าเสี ย
(19) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การที่กฎหมายกาหนดหน้าที่ของเทศบาลและองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน่ อื่น ๆ ไว้มากมายเช่นนี้ ก็เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งเทศบาล ต้องเตรี ยมตัวรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจากรัฐบาล ตามทิศทางที่เป็ นผลมาจากบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กาหนดแผน
และขั้นตอนให้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากหน่วยงานราชการบริหารสว่ นกลางและสว่ นภูมภิ าคแก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

