
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ เทศบำลต ำบลทุ่งทอง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1. ตำมพระรำชบัญญัตเิทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
(๑)  รักษาคว ามสงบเ รียบร้อยของประชาชน 

(๒)  ให้มีและบา้รุงทางบกแ ละทางน ้า 

(๓)  รักษาค วา มสะอา ดขอ งถนนห รือท างเ ดนิและที่สาธ ารณะ รวมท ั งการก้าจัดมูลฝอ ยและสิ่ งปฏิกูล 

(๔)  ป้อ งกันและระงับ โรคตดิต่อ 

(๕)  ให้มีเครื่อ งใช้ในการดับเพลิง 

(๖ )  ให ้ราษฎรได้รับการศึกษาอ บรม 

(๗)  สง่เ สริมการพัฒนาส ตรี เ ด็ก เ ยาว ชน ผู้สูงอ ายุ และผู้พิการ 

(๘)  บ้า รุงศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิ ปัญญาท ้องถิ่น และว ัฒนาธรรมอ ันดขีอ งท้อ งถิ่น 

(๙)  ห น้าที่อ ื่นตามท ี่กฎหมายบัญญัติให ้เป ็นห น้าที่ของเ ทศบา ล 

       ภายใต้บังคับ แห ่งกฎห มาย เ ทศบา ลต้าบลอาจจัดท้ากิจการใด ๆ  ในเ ขตเ ทศบา ลดังต่อไ ปนี  
(๑)  ให ้มนี ้าสะอ าดห รือน ้า ประปา 

(๒)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓)  ให้มีตลาด ท่าเ ทียบเ รือและท่าข้าม 

(๔)  ให้มีสุสานและฌาปณ สถาน 

(๕)  บ้า รุงและสง่เ สริมการท้า มาห ากินขอ งรา ษฎร 

(๖ )  ให ้มแีละบ้ารุงสถานที่ท้าการพิทักษรั์กษาคนเจ็บไข้ 

(๗)  ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้าห รือแ สงสว่างโด ยวิธีอื่น 

(๘)  ให้มีและบ้ารุงทางระบายน ้า 

(๙)  เ ทศพาณิชย์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำลเมืองพัทยำ เทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 (๑) การจัดท้าแผ นพัฒนาท ้องถิ่นขอ งตนเ อ ง 

 (๒) การจัดให ้มแีละบ้า รุงรักษาท าง บก ทา งน ้าและทา งระบ ายน ้า 

 (๓) การจัดให ้มแีละค วบ คุม ตลาด ท่าเทียบเ รือ ท่าข้าม และที่จอ ดรถ 

 (๔) การสาธารณูป โภค และการก่อสร้างอ ื่น ๆ 

 (๕) การสาธารณูป การ 

 (๖ ) การสง่เ สริม การฝึก และประกอบอ าชีพ 

 (๗) การพาณิชย์ และการสง่เ สริมการลงทุ น 

 (๘) การสง่เ สริมการท่อ งเ ที่ยว 

 (๙) การจัดการศึกษา 

 (๑๐) การสังคม สงเ คราะห ์ และการพัฒนาค ุณภาพชีวิตเ ด็ก สตรี คนช รา และ ผู้ด้อยโอ กาส 

 (๑๑) การบ้า รุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท ้องถิ่น และว ัฒนธรรม อ ันดขีอ งท้อ งถิ่น 

 (๑๒) การปรับปรุงแห ลง่ชุมชนแอ อ ัดและการจัดการเ กี่ยวกับ ที่อ ยู่อา ศัย 

 (๑๓) การจัดให ้มแีละบ้า รุงรักษาสถานที่พักผ่ อ นห ย่อนใจ 

 (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

 (๑๕) การสง่เ สริมประชาธิปไตย คว ามเ สมอภาค  และสทิธิเ สรีภาพขอ งประชาชน 

 (๑๖ ) สง่เ สริมการมีส่วนร่วมขอ งราษ ฎรในการ พัฒนาท ้องถิ่น 

 (๑๗) การรักษาค วา มสะอา ดและค วา มเป็นระเ บียบเ รียบรอ้ ยขอ งบ้านเ มือง 

 (๑๘) การก้าจัดขยะมูลฝอ ย สิ่งปฏิกูล และน ้า เ สยี 

 (๑๙) การสาธารณสุข การอ นามัยครอบค รัว และการรักษาพยาบาล 

 (๒๐) การจัดให ้มแีละค วบ คุม สุสานและฌาปนสถาน  
 (๒๑) การคว บค ุมการเ ลี ยงสัตว์ 
 (๒๒ ) การจัดให ้มแีละค วบค ุมการเ ลี ยงสัตว์ 
 (๒๓) การรักษาค วา มปลอ ดภัย คว ามเ ป็นระเบีย บเ รียบรอ้ ย และการอ นามัยโรง มห รส พ และสาธารณะอ ื่น ๆ 

 (๒๔ ) การจัดการ การบ้า รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรั พยากรธ รรมชา ติ และสิ่งแว ดล้อม 

 (๒๕ ) การผังเ มอื ง 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำลเมืองพัทยำ เทศบำลต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง (ต่อ) 

 (๒๖ ) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

 (๒๗) การดูแลรักษาท ี่สาธารณะ 

 (๒๘) การคว บค ุมอ าคา ร 

 (๒๙ ) การป้องกันและบรรเ ทา สาธารณภัย 

 (๓๐) การรักษาค วา มสงบเ รียบรอ้ ย การสง่เ สริมและสนับสนุ นการป้อ งกันและ รักษาค วา มปลอ ดภัยในชีวิ ติและ   
         ทรัพย์สิน 

 (๓๑) กิจการอื่นใดที่เ ป็นผลประโยชน์ ขอ งประชาชนในท้อ งถิ่น ตามท ี่ คณ ะกรรมการประกา ศ ก้า ห นด 
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