
หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหลักเขต  

  เทศบาลต าบลหลักเขต มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างในการบริหารงานองค์การเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ประกอบด้วย  
สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี 

  1. สภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลหลักเขต ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหลักเขต แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยก าหนดให้แต่ละเขต
เลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จ านวน 6 คน ดังนั้น สภาเทศบาลต าบลหลักเขต จึงประกอบด้ วยสมาชิก
จ านวน 12 คน  มีวาระ 4 ปี บทบาทหน้าที่หลักของสภาเทศบาล คือ การพิจารณาเทศบัญญัติต าบล                 
การตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญประจ าสภา นอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ในการเลือกประธานสภา 
และรองประธานสภา  เพ่ือท าหน้าที่เปิดสภา และด าเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาล
เลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภา แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งวาระของประธานสภา 
และรองประธานสภา มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา 

  2. นายกเทศมนตรี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีหน้าที่ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดในการ
บริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมายร่างระเบียบเพ่ือให้งานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการ       
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันได้ไม่เกิน 2 คน 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

  สามารถแบ่งแยกประเภทอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ที่ต้องท าในเขต
เทศบาล หรืออาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลทั้งยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ดังนี้ 

 1. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ก าหนดไว้ในมาตรา 50 เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังนี้ 

  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ   
สิ่งปฏิกูล 

  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 



  (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

  (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

  (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  (9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 2. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ก าหนดไว้ในมาตรา 51 เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจกรรมใดๆ ใน
เขตเทศบาล ดังนี้ 

  (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

  (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

  (6) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  (7) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

  (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

  (9) เทศพาณิชย์ 

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ยังก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย 

การบริหารการเงิน – การคลงั  

การบริหารรายรับ 

  รายได้ของเทศบาล ก าหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติรายได้ของเทศบาล พ.ศ. 2497 ดังนี้  

 1)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  
เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  



       1.1  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  

       1.2  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  

       1.3  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล  

       1.4  รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์  

       1.5  พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  

       1.6  เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ  

       1.7  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

       1.8  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้  

       1.9  รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  

 2)  ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 4 – 8, มาตรา 10 – 13 และมาตรา  
15  ก าหนดรายได้เทศบาล  ดังนี้  

       2.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

       2.2  อากรการฆ่าสัตว์  

       2.3  ค่าใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียม  และค่าปรับ  

       2.4  ภาษีป้าย  

       2.5  ภาษีบ ารุงท้องที่  

      2.6  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  

       2.7  ภาษีบ ารุงเทศบาลจากอากรข้าวและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์จากน้ ามันเบนซิน  

       2.8  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

       2.9  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

       2.10  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  

       2.11  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นการพนัน  

       2.12  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

  



การบริหารรายจ่าย  

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552)  
มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้  

  1.  เงินเดือน  

  2.  ค่าจ้าง  

  3.  เงินตอบแทนอ่ืนๆ  

  4.  ค่าใช้สอย  

  5.  ค่าวัสดุ  

  6.  ค่าครุภัณฑ์  

  7.  ค่าท่ีดิน  สิ่งก่อสร้าง  และทรัพย์สินอ่ืนๆ  

  8.  เงินอุดหนุน  

  9.  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้  

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  

  เทศบาลต าบลหลักเขตได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หลักเขต ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะในด้านของการบริหาร พัฒนาชุมชนของตนเอง และมีบทบาทในการพัฒนา
ป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล รวมตลอดถึงความสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับเทศบาลต าบลหลักเขต ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยการเข้าร่วมประชุมต่างๆ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ     
ในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการของเทศบาลต าบลหลักเขต 

  นอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน 
และให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่
ใกล้ตัวที่สุด  

 

 



 การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน  

  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องการความร่วมมือในการปฏิบัติจากทุกฝ่าย และต้องการองค์กรรับผิดชอบต่อระบบงาน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวางแผนอ านวยการและก ากับดูแลการปฏิบัติทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การป้องกันและบรรเทาความเสียหาย  และการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัย
พิบัติ โดยได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลหลักเขต  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบล
หลักเขต เป็นผู้อ านวยการของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลต าบลหลักเขตและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย  การบรรเทาสาธารณภัย               
การป้องกันและบรรเทาภัยจากปัญหาภัยแล้ง 

 


