ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ สังคมคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนายั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธะกิจ
1.พัฒนาคนโดยเน้นที่ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
2.สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3.พัฒนาเศรษฐกิจเน้นภาคเกษตรกรรม เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
4.สร้างความพร้อม และความสมดุลเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้ประชาชนในความมั่นคงปลอดภัย
3.เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน
4.เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเทศบาลตาบลวังเหนือ ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นานโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอมาบูรณา
การเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขัน
ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเทศบาลตาบลวังเหนือได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 6 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคุณภาพ
-สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนากลุ่ม ต่างๆในเขตพื้นที่
-สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
-พัฒนาการศึกษาในระบบ
-พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-ส่งเสริมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
-พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีสุขภาพดีแบบองค์รวม
-ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรมและภัยพิบัติ
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา พัฒนา ถนน สะพานและระบบจราจรเขตพื้นที่
-พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
-พัฒนาระบบไฟฟ้าครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ
-ปรับปรุงและพัฒนาผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่
-พัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

ยุทธศาตร์ที่ 4 สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ
-ปลูกจิตสานักในการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
-สร้างความเข้มแข็งครอบครัวชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขในเขตพื้นที่
-พัฒนาระบบการป้องกันภัย สาธารณภัยและภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-สร้างจิตสานึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สร้างพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
-พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล
-สร้างระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมพัฒนาผู้นา และประชาชนให้เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
-การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องไข้และสถานที่ปฏิบัติ
-สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
เทศบาลมีภารกิจและอานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 และ
มาตรา 51 ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ดังนี้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า (มาตรา 16(2))
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))
(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))
(4) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
(5) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า (มาตรา 51(8))
(6) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา (มาตรา (51(1))
(7) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 51(3))
(8) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51(7))
(9) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนไข้ (มาตรา 51(6))
(2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา
16(10))
(5) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2))
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51(4))

(8) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))
(9) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร (มาตรา (51(5))
(10) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 50(7))
(11) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ สา
ธารณอื่น ๆ (มาตรา 1(23))
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))
(13) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))
(14) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดผังเมือง (มาตรา 16(25))
(2) การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาช น
(มาตรา 16(15))
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29))
(4) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50(5))
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
(6) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1))
4 ด้ า นการวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8))
(4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตา 16(24))
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(27))
(3) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย (มาตรา 16(18))
6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(2) การบ ารุ งรั กษาศิ ล ปะ จารีต ประเพณี ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมอั นดี ของท้ องถิ่ น
(มาตรา 50(8) และ มาตรา 16(11)) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา (มาตรา 50(6))

7 ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(15))
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))
(3) การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และคาดว่าจะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และกาหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจรองได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ราษฎรได้รับประโยชน์อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้งการสร้างถนนสัญจรไป
มา การคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และการสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2. ปฏิบัติการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตรงตามหลักวิชาการ
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
3. วางผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน เช่น การจัดระเบียบชุมชน การแบ่งเขต
การควบคุมการจราจร
ภารกิจรอง
1. สารวจ แก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
2. ให้การปรึกษาด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ ขุด
ดินถมดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. ให้คาปรึกษาต่อเกษตรกรเรื่องการวางแผนการใช้น้าอย่างคุ้มค่า
4. ดาเนินงานบริการประชาชนตามใบคาร้องของประชาชนในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล
2. ด้านเศรษฐกิจ
ภารกิจหลัก
1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ในครัวเรือนแก่กลุ่มอาชีพและราษฎร
ในพื้นที่
3.
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่ มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีการพัฒนารูปแบบได้
หลากหลาย
ภารกิจรอง
1. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

2. จัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
3. ด้านการท่องเที่ยว
ภารกิจหลัก
1. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวตามนโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว
2. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะศิลปะล้านนาให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยว
ภารกิจรอง
1. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
4. ด้านสาธารณสุข
ภารกิจหลัก
1. สารวจสภาพปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อจัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่ อ ควบคุ ม และแก้ ไ ขจากล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. สารวจสภาพปั ญหาสถิติโ รคติดต่อที่พบบ่อยๆ ในท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหา
3. ส ารวจสถิติข้อมูล การเกิดโรคติดต่อในแต่ล ะปีเพื่อวางแผนปฏิบัติงานให้ ส อดคล้ องกับ
งบประมาณ /บุคลากร และระยะเวลาดาเนินการ
4. สารวจสภาพปัญหาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนและการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. สารวจข้อมูลประชากรสัตว์/แหล่งที่อยู่ และสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อกาหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมแก้ไขในแผนพัฒนาเทศบาล
ภารกิจรอง
1. ดาเนินตามนโยบายรัฐบาลด้านการดาเนินงานด้านสุขภาพ เช่น นโยบายประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
2. ดาเนินงานด้านกองทุนประกันสุขภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสุขภาพอนามัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มดูแลสุขภาพของประชาชนและการใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจหลัก
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้มีระบบจัดเก็บขยะในท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ภารกิจรอง

1. บารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ
2. บารุงดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าบริเวณถนนและไหล่ทาง
3. ให้คาปรึกษาต่อเกษตรกรเรื่องการวางแผนการใช้น้าอย่างคุ้มค่า
4. ให้คาแนะนาการจัดการระบบน้าไหลบนดินและกาจัดวัชพืช
6. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ภารกิจหลัก
1. ส่งเสริมทางการบริหารทั่วไปและทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบ
2. จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
3. การเบิกจ่ายเงินภารกิจการถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)
ให้แก่โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ภารกิจรอง
1. ปลูกฝังวินัย ถ่ายทอดวัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล วัดผลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ประสานงานกับ จั งหวัด เกี่ ยวกั บการเบิ กจ่ ายเงินอุ ดหนุ นเฉพาะกิจ เป็ นค่า ตอบแทน
เงินประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก
7. ด้านการบริหารจัดการ
ภารกิจหลัก
1. กาหนดโครงสร้างส่วนราชการให้สามารถบริหารได้เอง
2. ส่งเสริมและจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้มีศักยภาพ สามารถรับรู้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. ติดตามประเมินผลภารกิจของส่วนราชการและของเทศบาล
8. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจหลัก
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จัดการสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง
2. จัดการปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน
3. สนับสนุนด้านสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. พัฒนาปรับปรุงกิจการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

5. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์การ ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สังคม
6. สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน
7. พัฒนาปรับปรุงด้านสุสาน ฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
ภารกิจรอง
1. ส่งเสริมการกีฬาให้กลุ่มเยาวชนได้มีการใช้เวลาว่างทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
2. ดูแลจัดการด้านสวัสดิการแก่ชุมชน
อานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
หน้าที่ของเทศบาลตาบล
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และค านึ ง ถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิด เผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
1. ให้มนี ้าสะอาดหรือน้าประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์

