อํานาจหน้ าทีของเทศบาลเมืองศรี สะเกษ
อํานาจหน้ าที ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ กาํ หนดอํานาจหน้ าที ของเทศบาล
เมืองไว้ ดังนี %
มาตรา 50 ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมายเทศบาล มีหน้ าที ต้ องทําในเขตเทศบาล ดังต่ อไปนี %
1.รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
2.ให้ มีและบํารุ งทางบกและทางนํา%
3.รั กษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที สาธารณะ รวมทั%งการกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิกูล
4.ป้ องกันและระงับโรคติดต่ อ
5.ให้ มีเครื องใช้ ในการดับเพลิง
6.ให้ ราษฎรได้ รับการศึกษาอบรม
7.ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิน
9.หน้ าที อืนตามที กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นหน้ าที ของเทศบาล
การปฏิ บัติตามอํานาจหน้ าที ของเทศบาลต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์ สุขของประชาชนโดยใช้ วิธีการบริ หาร
จัดการบ้ านเมืองที ดี และให้ คาํ นึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื %อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
ทั%งนี % ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับว่ าด้ วยการนั%นและหลักเกณฑ์ และวิธีการที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 53 ภายใต้ บังคับแห่ งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้ าที ต้ องทําในเขตเทศบาล ดังต่ อไปนี %
(1) กิจการตามที ระบุไว้ ในมาตรา 50
(2) ให้ มีนา%ํ สะอาดหรื อการประปา
(3) ให้ มีโรงฆ่ าสั ตว์
(4) ให้ มีและบํารุ งสถานที ทําการพิ ทักษ์ และรั กษาคนเจ็บไข้
(5) ให้ มีและบํารุ งทางระบายนํา%
(6) ให้ มีและบํารุ งส้ วมสาธารณะ
(7) ให้ มีและบํารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่ างโดยวิธีอืน
(8) ให้ มีการดําเนินกิจการโรงรั บจํานําหรื อสถานสิ นเชื อท้ องถิน

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั!นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน พ.ศ.2542
หมวด 2
การกําหนดอํานาจและหน้ าทีในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์ การบริ หารส่ วนตําบลมีอานาจและหน้ าที ในการจัดระบบการ
บริ การสาธารณะเพือประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถินของตนเองดังนี %
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถินของตนเอง
(2) การจัดให้ มีและบํารุ งรั กษาทางบก ทางนํา% และทางระบายนํา%
(3) การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่ าเที ยบเรื อ ท่ าข้ าม และที จอดรถ
(4) การสาธารณู ปโภคและการก่ อสร้ างอืน ๆ
(5) การสาธารณู ปการ
(6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชี พ
(7) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(8) การส่ งเสริ มการท่ องเที ยว
(9) การจัดการศึ กษา
(10) การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุ งรั กษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิน
(12) การปรั บปรุ งแหล่ งชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับที อยู่อาศัย
(13) การจัดให้ มีและบํารุ งรั กษาสถานที พักผ่ อนหย่ อนใจ
(14) การส่ งเสริ มกีฬา
(15) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิน
(17) การรั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ งปฏิ กูล และนํา% เสี ย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครั ว และการรั กษาพยาบาล
(20) การจัดให้ มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลีย% งสั ตว์
(22) การจัดให้ มีและควบคุมการฆ่ าสั ตว์
(23) การรั กษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน
ๆ
(24) การจัดการ การบํารุ งรั กษา และการใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้ ที ดินทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรั กษาที สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรั กษาความปลอดภัยในชี วิต
และทรั พย์ สิน
(31) กิจการอืนใดที เป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถินตามที คณะกรรมการประกาศกําหนด

