
ภารกิจอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2496  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจ่ายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และพระราชบญัญติัตามกฎหมายอ่ืน  ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1)  การจดัใหมี้และบ ารุงทางบกทางน ้า  และทางระบายน ้า  มาตรา  16 (1) , มาตรา  50 (2) 

(2)  การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ มาตรา  16 (4) 

(3) การสาธารณูปการ  มาตรา  16 (5) 

(4) การควบคุมอาคาร  มาตรา  16 (28) 

(5) การผงัเมือง  มาตรา  16 (25) 

(6) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา  มาตรา  51 (1) 

(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน  มาตรา  51 (7) 

(8) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร  มาตรา  16 (26) 

(9) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด  ท่าเทียบเร่ือ  ท่าขา้ม  และท่ีจอดรถ  มาตรา  16 (3) , มาตรา  51 (3) 

2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

(1)  การจดัการศึกษา  มาตรา  16 (9)  ,  มาตรา  50  (6) 

(2) การส่งเสริมการกีฬา  มาตรา  16 (14) 

(3) การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  มาตรา 16 (19)  , มาตรา 50 (4) 

(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส  มาตรา 16 

(5) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  มาตรา  16 (20) ,  มาตรา 51 (4) 

(6)  ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้ มาตรา  51 (6) 

(7) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์ มาตรา  16 (21) 

(8) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์ มาตรา 16 (22) 

3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  มาตรา  50 (1) 

(2) การรักษาความปลอดภยั  ความเป็นระเบียบร้อย  และการอนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ  

มาตรา  16 (23)  

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมแออดั  และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  มาตรา  16 (12) 

(4) การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  มาตรา  16 (17) 

(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย ์ มาตรา  16 (30) 

(6) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มาตรา  16 (29) 



4. ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม  และการท่องเท่ียว  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

(1) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิจของราษฎร  มาตรา  51 (5) 

(2) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ  มาตรา  16 (6)  

(3) การพาณิชย ์ และการส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16 (7) , มาตรา 51 (9) 

(4) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  มาตรา 16 (8)  

(5) การจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มาตรา  16 (1) 

5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) การจดัการ  การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ ท่ีดินทรัพยก์รธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

มาตรา 16 (14) 

(2) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  มาตรา 16 (13)  

(3) การดูแลท่ีสาธารณะ  มาตรา 16 (27)  

(4) การจดัการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย  มาตรา 16 (18) , มาตรา 50 (3) 

6. ดา้นการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันะธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน   

มาตรา 16 (11) , มาตรา  50 (8) 

7. ดา้นการบริหารจดัการและสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มี

ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1)  ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง  มาตรา 50 (5) 

(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสริภาพของประชาชน  มาตรา 16 (15) 

(3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  มาตรา 16 (16) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลดงักล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของ

เทศบาล         โดยการจดัท าแผนพฒันาก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานแต่ละดา้นให้เป็นไปตาม

ความตอ้งการของประชานในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาจงัหวดั  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบ้ริหารวิเคราะห์แลว้

พิจารณาเห็นวา่ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีจะตอ้งด าเนินการไดแ้ก่ 

(1.) การพฒันาและส่งเสริมอาชีพ 

(2.) ใหมี้บ ารุงทางบกและทางน ้า 

(3.) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(4.) การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(5.) การพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
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(6.) การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

(7.) ใหมี้การป้องกนัและเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 

(8.) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 

(9.) ส่งเสริมกาพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

(10.) บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

(11.) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 

 

 

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