อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของเทศบำลตำบลหนองขำว
อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และ
พระรำชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1. อำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14
พ.ศ. 2562 ได้กำหนด ได้แก่
1. รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
2. ให้มีและบำรุงทำงบกและทำง
3. รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
6. ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
8. บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้ำที่อื่นตำมกฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
2. อำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14
พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนำจหน้ำที่ที่เทศบำลตำบล อำจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบำล ได้แก่
1. ให้มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
2. ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
3. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม
4. ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน
5. บำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
9. เทศพำณิชย์
3. และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอำนำจและ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำและทำงระบำยน้ำ

3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
5. กำรสำธำรณูปกำร
6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
7. กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9. กำรจัดกำรศึกษำ
10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และ ผู้ด้อยโอกำส
11. กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. กำรส่งเสริมกีฬำ
15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18. กำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20. กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22. กำรจัดให้มีและควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพและสำธำรณะอื่นๆ
24. กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
25. กำรผังเมือง
26. กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
28. กำรควบคุมอำคำร
29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
31. กิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด

4. อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเฉพำะอื่นๆ กำหนด นอกจำกอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมำยเฉพำะอื่นๆ กำหนดให้เทศบำลมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมำก เช่น
- พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534
- พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
- พระรำชบัญญัติควบคุมกำรโฆษณำ โดยใช้เครื่องขยำยเสียง พ.ศ. 2493
- พระรำชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
- พระรำชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535
- พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534
- พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำและจำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
- พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535
- พระรำชบัญญัติภำษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ.2510
- พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ.2518
- พระรำชบัญญัติควบคุมอำหำร พ.ศ.2522
- พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
- พระรำชบัญญัติรักษำคลองประปำ พ.ศ.2526
- พระรำชบัญญัติสุสำนและฌำปนสถำน พ.ศ.2528
อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลโดยสรุป
1.รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
2. ให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
3. รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
6. ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
8. บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
10. ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
11. ให้มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิทักษ์และรักษำคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
13.ให้มีและบำรุงส้วมสำธำรณะ

14. ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
15. ให้มีกำรดำเนินกิจกำรโรงรับจำนำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิ่น
16. หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล
กิจกำรที่อำจจัดทำในเขตเทศบำล
1. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม
2. ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน
3. บำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร
4. ให้มีและบำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก
5. ให้มีและบำรุงโรงพยำบำล
6. ให้มีกำรสำธำรณูปกำร
7. จัดทำกิจกำรซึ่งจำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข
8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ
9. ให้มีและบำรุงสถำนที่สำหรับกำรกีฬำและพลศึกษำ
10. ให้มีและบำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพำณิชย์
นอกจำกนี้ เทศบำลยังมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชน
ในท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
5. กำรสำธำรณูปกำร
6. กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ
7. กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9. กำรจัดกำรศึกษำ
10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
11. กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. กำรส่งเสริมกีฬำ

15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18. กำรกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20. กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22. กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23. กำรรักษำควำมปลอดภัยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพและสำธำรณสถำนอื่นๆ
24. กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
25. กำรผังเมือง
26. กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
28. กำรควบคุมอำคำร
29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
31. กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด

