
 

  

 ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปน้ี 
 

  

 
(๑) การจดัให้มีและบํารงุรักษาทางบกทางน้ํา  และทางระบายน้ํา (มาตรา ๑๖ 

(๒) มาตรา ๕๐ (๒) 
 (๒) การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))  
 (๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 (๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))  
 (๕) การผังเมอืง (มาตรา ๑๖ (๒๕))  
 (๖) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 
 (๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗)) 
 (๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
 (๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ทา่เทยีบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
      (มาตรา   ๑๖    (๓) (มาตรา ๕๑ (๓))  

 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี ้
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 (๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) ) 
 (๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
 (๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖     

(๑๙)(มาตรา ๕๐ (๔))  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖)  
(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ 
(๔)) (๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทาํการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)) 
(๗) การควบคุมการเลีย้งสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๘) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

(๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑))  
(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรง
มหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))  
(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจดัการเกี่ยวกับที่อยูอ่าศยั (มาตรา
๑๖ (๑๒)) (๔) การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของ
บ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))  
(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสรมิและสนับสนุนการปอ้งกันและ
รักษาความปลอดภยั ในชีวิตและทรพัยส์ิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
 (๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา ๑๖ (๒๙)) 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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(๑) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))  
(๒) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))  
(๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙))  
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) (๕) การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))  
 

 

 

(๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๑๔))  

(๒) การจัดให้มีและบํารงุรักษาสถานทีพ่ักผอ่นหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๓) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))  
(๔) การกําจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘)  
     มาตรา ๕๐ (๓))  

 

 

 

 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที ่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
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(๑) บํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอนัดี
ของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘)) 

 

 

(๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕))  
(๒) การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ     

ประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
 (๓) การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖   

(๑๖)) ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาล
ดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลตําบลนกออก ได้โดย
การจัดทําแผนพัฒนากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานแต ่
ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของ ผู้บริหาร
เทศบาลเทศบาลตําบลนกออก วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจ
หลักและภารกิจรองที ่จะต้องดําเนินการ ได้แก ่

 
 

 

 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

 

๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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   ๑. การพัฒนาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว  
๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชพี  
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๔. ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้าํ 
๕. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่าธารณะ รวมทัง้การกําจัด   

ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๗. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๘. ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม  
๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้พิการ  
๑๐. บํารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น  
๑๑. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

 

 

******************************************* 

ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ  

 


