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-๒- 

  (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

  (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต 

เทศบาล ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

  (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

  (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

  (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

  (๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

  (๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข 

   (๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  (๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา 

  (๙) เทศพาณิชย์ 

  อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  

    มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

   (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 



-๓- 

   (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษา ทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 

   (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

   (๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

   (๕) การสาธารณูปการ 

   (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

 (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   (๙) การจัดการศึกษา 

   (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส 

   (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ของท้องถ่ิน 

   (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

   (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

   (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

   (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 

   (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

   (๑๘) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

   (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

   (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

   (๒๒) การจัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 



-๔- 

   (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง

มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 

   (๒๔) การจัดการ  การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๒๕) การผังเมือง 

   (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

   (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

   (๒๘) การควบคุมอาคาร 

   (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศ 

 


