
                ภารกิจหลกัและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลลิ้นฟ้าจะด าเนินการ มีดังนี ้
                   

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 
๑. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๔. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๕. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง           
    ปฏิกูล 
๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๗. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๘. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๑๐. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๑. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ภารกิจรอง 
๑. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๒. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๓. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๔. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๕. ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 
๖. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
๗. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
๘. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๙. เทศพาณิชย์ 
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า มีภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  

(๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒)               
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(๕) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕)) 
(๖) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๕๑ (๗)) 
(๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 



(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖(๓) (มาตรา ๕๑ (๓) 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) ) 
(๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)(มาตรา ๕๐ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา๑๖)  
(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ (๔)) 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)) 
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๘) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑)) 
(๒) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓)) 
(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา๑๖ (๑๒)) 
(๔) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
(๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙)) 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)) 
(๒) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙)) 
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) 
(๕) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๓) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 
(๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓)) 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ 

(๑๑) มาตรา ๕๐ (๘)) 
 
 
 
 



๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕)) 
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

 


