
มาตรา 7 (2) อ านาจหน้าที่ 

สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

ของเทศบาลต าบลจอมทอง 

 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และภารกิจของ

เทศบาลต าบลไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 50 (2)) 

(2) ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 51 (1)) 

(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (7)) 

(4) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 51 (8)) 

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4)) 

(6) การสาธารณูปการ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (5)) 

  

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7))  

(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ่ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 50 (4)) 

(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)) 

(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)) 



(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15)) 

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)) 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและระงับโรคติดตอ่ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน มาตรา 50 (4))  

(2) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)) 

(3) การผังเมอืง (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (25)) 

(4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27)) 

(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 (30)) 

(6) การควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (28)) 

 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการฝกึ และประกอบอาชีพ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)) 

(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (7)) 

(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)) 

(4) ให้มีตลาด (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (3)) 



(5) ให้มโีรงฆ่าสัตว์ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 

(2)) 

(6) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (5)) 

 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

(24)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)) 

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 

 

6. ด้านการศาสนา ศลิปะวัฒนาธรรม จารตีประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)) 

(2) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (8)) 

(3) การจัดการศกึษา (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)) 

(4) การสง่เสริมการกีฬา (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14)) 

 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)) 

            (2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15)) 

(3) สง่เสริมการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)) 


