
อ านาจหน้าที่ 

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตราที่ 49-51 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล 
บทที่ 1 เทศบาลต าบล 

 มาตรา 49 [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543]                              
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
             (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
             (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  
             (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
             (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
             (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
             (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
             (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
             (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
             (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
[ มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336ฯ พ.ศ. 2515 โดย ส่วนความ ใน (7) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ (8) (9)เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542]  
 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้  
             (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
             (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
             (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
             (4) ให้มสีุสานและฌาปนสถาน  
             (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
             (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
             (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
             (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
             (9) เทศพาณิชย์  
[ มาตรา 51 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511]  
 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และ
หลักเกณฑ์  วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 



 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ให้
เป็นไปตามแนวทาง 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ชาวต าบลหาด
เสี้ยวทุกคน โดยจัดให้มีน้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี คูคลองสะอาด การจราจรสะดวก และปลอดภัย มีภารกิจ
เกี่ยวกับ 

 - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
 - การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 - การควบคุมอาคาร การผังเมือง   
 - ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 - การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ด้านสาธารณสุข 
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีภารกิจเก่ียวกับ  

 - ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 - ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 - ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 - การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
 - การส่งเสริมการกีฬาให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 - รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
 - การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 - ให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 - ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 - จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 ด้านการศึกษา  ได้แก่ การพัฒนาความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาเด็ก ตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาต าบลหาดเสี้ยวสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีภารกิจเก่ียวกับ 



  -  การจัดการศึกษา การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียน อาชีวศึกษา 
 ด้านการเมืองการบริหาร  ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ชาวต าบลหาดเสี้ยวทุกคน ได้รับการบริการที่เป็นเลิศ 
และเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีภารกิจเก่ียวกับ 

 - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบ
ก าจัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  มีภารกิจเก่ียวกับ 

 - รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 
 - การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - การให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมตลอดถึงการดูแลรักษา
ที่สาธารณะ 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ได้แก่ การมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เป็น
เทศบาลแห่งเศรษฐกิจที่มั่งค่ัง  และมั่นคง  ภายใต้ความงดงามของต าบลหาดเสี้ยวแห่งการท่องเที่ยวและเมือง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นต าบลที่น่าอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมุ่งเน้นสนับสนุน และส่งเสริมให้ชาว
ต าบลหาดเสี้ยว   มีอาชีพ  มีรายได้  ชีวิตมีความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้
สังคมท่ีอบอุ่นและเอ้ืออาทร  มีภารกิจเก่ียวกับ 

 - บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ 
 - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่าจอดรถ 
 - ให้มีการด าเนินการกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อ การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - เทศพาณิชย์ 

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจะด าเนินการ  
 จากการที่ก าหนดให้เทศบาลมีบทบาท หน้าที่ที่ต้องท า (ภาคบังคับ) และที่อาจจะกระท า (เลือกท า) 
ประกอบกับภารกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่สู่ท้องถิ่น จากกระทรวง ทบวง  กรม ต่างๆ  ตาม
แผนปฏิบัติการฯ  ๖ ด้าน  รวม ๒๔๕  ภารกิจ  ๕๐ กรม ๑๑ กระทรวง 
 ดังนั้นการที่  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จะสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจอย่างครบถ้วน มีคุณภาพ 
มาตรฐาน  ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ บุคลากรมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงานตามภารกิจหรือไม่  โครงสร้างบุคลากร



เดิมของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ไม่สามารถรองรับภารกิจเหล่านี้ได้ จ าเป็นต้องจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง
ใหม่ให้สอดรับกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

ภารกิจหลัก 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ภารกิจรอง 

๑. ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
๒. งานคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และประโยชน์ของผู้บริโภค 
๓. งานบริการสาธารณะและการสงเคราะห์ประชาชนอื่นๆ 
๔. การจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขชุมชนแออัด  การจราจร 
๕. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   ประชาคม  องค์กรเอกชน 
๖. การก ากับดูแล  ช่วยเหลือสนับสนุน  การประเมินผล  และการควบคุมผลลัพธ์องค์กร  เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรและบุคลากร 

 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ
อ านาจหน้าที่ภายในองค์กรเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล  
 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานนิติการ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดท างบประมาณ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมกิจการสภา งานรักษาความ
สงบ รวมไปถึงราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
ในเทศบาล 

กองคลัง  
 มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี งานจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
 



กองช่าง  
 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม            
งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟูา งานผังเมือง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

กองการศึกษา  
 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่  ได้แก่ งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริม ศาสนา 
ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการ
ศึกษา 

กองวิชาการและแผนงาน 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งาน
นิติการ 
 


