
อํานาจหนาท่ี 

อํานาจหนา ที ่ของ เทศบาลตําบลโคกตูม  มีอํานาจหนา ที ่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล     

พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลไว 

เปน  2 สวน ประกอบดวย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอํานาจหนา ที่ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16   ดังตอไปนี้    

 

  อํานาจหนา ที ่ต ามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .2496 แกไข เ พิ ่ม เติมถึง  ( ฉบับ ที ่ 14)    

พ.ศ.2562 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลไว เปน 2 สวน ประกอบดวย มาตรา 50 

ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2.ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5.ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6.จัดการ สง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝกอบรม ใหแก ประชาชน 

รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ” 

7.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูบริการ 

8.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

9.หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช

วิธีการบริหารจัดการบาน เมือง ที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด ทํา

แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวย

การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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มาตรา  51 ภายใตบ ังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลอาจจัด ทํากิจการ ใดๆใน เขต เทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

1.ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2.ใหมีโรงฆาสัตว 

3.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

4.ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5.บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

6.ใหมีและบาํรุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

7.ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธี อ่ืน 

8.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9.เทศพาณิชย 

 

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นดวยตนเองดังนี้ 

1.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

2.การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

3.การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

4.การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

5.การสาธารณูปการ 

6.การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

7.การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

8.การสงเสริมการทองเท่ียว 

9.การจัดการศึกษา 

10.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
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11.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

12.การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 

13.การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

14.การสงเสริมการกีฬา 

15.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

17.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

18.การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20.การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

22.การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

23.การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบ เรียบรอย  และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 

24.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา ไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

25.การผังเมือง 

26.การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28.การควบคุมอาคาร 

29.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

31.กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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