โครงสร้างรวมและอานาจหน้าทีข
่ อง อบต. ตามพระราชบ ัญญ ัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบ ับที่ 5 พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนตาบล
1. เป็ นองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ระดับตำบล : มีฐำนะเป็ นนิตบ
ิ ุคคล และเป็ นรำชกำรบริหำรส่วนท ้องถิน
่
2. มีอำนำจหน ้ำทีใ่ นกำรพัฒนำตำบลทัง้ ในด ้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะเพือ
่ ประโยชน์ของประชำชนในท ้องถิน
่ ของตนเอง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ิ ธิเลือกตังในแต่
1. สภำ อบต. ประกอบด ้วยสมำชิกสภำ อบต. ซึง่ เลือกตัง้ โดยรำษฎรผู ้มีสท
้
ละหมูบ
่ ้ำนในเขต
อบต. นัน
้ ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำท ้องถิน
่ หรือผู ้บริหำรท ้องถิน
่ จำนวน หมูบ
่ ้ำนละ 2 คน :
อบต. ใดมี 2 หมูบ
่ ้ำนๆ ละ 3 คน : ถ ้ำมี 1 หมูบ
่ ้ำนให ้มีสมำชิก 6 คน มีอำยุครำวละ 4 ปี นับแต่วน
ั เลือกตัง้
(มำตรำ 45)
2. สภำ อบต. มีประธำนสภำ อบต. 1 คน รองประธำนสภำ อบต. 1 คน ซึง่ สภำเลือกจำกสมำชิกให ้นำยอำเภอ
แต่งตัง้ (มำตรำ 48) ดำรงตำแหน่งจนครบอำยุของสภำ อบต. หรือมีกำรยุบสภำ อบต. (มำตรำ 49) และมี
เลขำนุกำรสภำ อบต. 1 คน ซึง่ สภำเลือกจำกปลัด อบต. หรือสมำชิกสภำ อบต. ดำรงตำแหน่งจนครบอำยุ
ของสภำ อบต. หรือมีกำรยุบสภำ อบต. หรือสภำ อบต. มีมติให ้พ ้นจำกตำแหน่ง (มำตรำ 57)
3. กำรประชุมสภำ อบต. ในปี หนึง่ ให ้มีสมัยประชุมสำมัญ 2 - 4 สมัย แล ้วแต่สภำ อบต. จะกำหนด : สมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึง่ ๆ ให ้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน (มำตรำ 58) : เมือ
่ มีควำมจำเป็ นเพือ
่ ประโยชน์ของ อบต.
สำมำรถขอเปิ ดประชุมวิสำมัญได ้ สมัยประชุมวิสำมัญให ้กำหนดไม่เกิน 15 วัน (มำตรำ 53)
อานาจหน้าทีข
่ องสภา อบต.
1. เลือกประธำนสภำ รองประธำนสภำ (มำตรำ 48) และ เลขำนุกำรสภำ อบต. (มำตรำ 57)
2. รับทรำบนโยบำยของนำยก อบต. ก่อนนำยก อบต. เข ้ำรับหน ้ำทีแ
่ ละรับทรำบรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัตงิ ำนตำมนโยบำยทีน
่ ำยก อบต. ได ้แถลงไว ้ต่อสภำ อบต. เป็ นประจำทุกปี (มำตรำ 58/5)
3. มีอำนำจหน ้ำทีต
่ ำมมำตรำ 46 ดังนี้
(1) ให ้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ อบต. เพือ
่ เป็ นแนวทำงในกำรบริหำรกิจกำรของ อบต.
(2) พิจำรณำและให ้ควำมเห็นชอบร่ำงข ้อบัญญัต ิ อบต. ร่ำงข ้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
และร่ำงข ้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยเพิม
่ เติม
(3) ควบคุมกำรปฏิบัตงิ ำนของนำยก อบต. ให ้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต.
ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของทำงรำชกำร
ิ ธิตงั ้ กระทู ้ถำมต่อนำยก อบต. หรือรองนำยก อบต. ในเรือ
4. ในทีป
่ ระชุมสภำ อบต. สมำชิกสภำ อบต. มีสท
่ ง
ใดอันเกีย
่ วกับงำนในหน ้ำที่ (มำตรำ 56/1) : เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรำยทั่วไปเพือ
่ ให ้นำยก อบต. แถลง
ข ้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในปั ญหำเกีย
่ วกับกำรบริหำร อบต. โดยไม่มก
ี ำรลงมติ (มำตรำ 58/7)
+ นำยก อบต.
1. อบต. มีนำยก อบต. 1 คน ซึง่ มำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรเลือกตัง้
สมำชิก สภำท ้องถิน
่ หรือหรือผู ้บริหำรท ้องถิน
่ (มำตรำ 58) : ดำรงตำแหน่งนับแต่วน
ั เลือกตัง้ และมีวำระอยูใ่ น
ตำแหน่งครำวละ 4 ปี นับแต่วน
ั เลือกตัง้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วำระไม่ได ้ (มำตรำ 58/2)
2. นำยก อบต. สำมำรถแต่งตัง้ รองนำยก อบต. ซึง่ มิใช่สมำชิกสภำ อบต. ไดไม่
้ เกิน 2 คน : แต่งตัง้
เลขำนุกำรนำยก อบต. ซึง่ มิไดเป็
้ นสมำชิกสภำ อบต. หรือเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องรัฐได ้ 1 คน (มำตรำ 58/3)
อานาจหน้าทีข
่ องนายก อบต.
1. ก่อนเข ้ำรับหน ้ำที่ นำยก อบต. ต ้องแถลงนโยบำยต่อสภำ อบต. โดยไม่มก
ี ำรลงมติ หำกไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได ้ให ้ทำเป็ นหนังสือแจงต่
้ อสมำชิกสภำ อบต. ทุกคน และจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมนโยบำยทีไ่ ด ้แถลงไว ้ต่อสภำ อบต. เป็ นประจำทุกปี (มำตรำ 58/5)
2. มีอำนำจหน ้ำที่ ตำมมำตรำ 59 ดังนี้
(1) กำหนดนโยบำยโดยไม่ขด
ั ต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ให ้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต. ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของทำงรำชกำร
(2) สัง่ อนุญำต และอนุมต
ั เิ กีย
่ วกับรำชกำรของ อบต.
(3) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนำยก อบต. และเลขำนุกำรนำยก อบต.
(4) วำงระเบียบเพือ
่ ให ้งำนของ อบต. เป็ นไปด ้วยควำมเรียบร ้อย
(5) รักษำกำรให ้เป็ นไปตำมข ้อบัญญัต ิ อบต.
(6) ปฏิบัตห
ิ น ้ำทีอ
่ น
ื่ ตำมทีบ
่ ญ
ั ญัตไิ ว ้ในพระรำชบัญญัตน
ิ ี้ และกฎหมำยอืน
่
3. ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำมกฎหมำย และเป็ นผู ้บังคับบัญชำพนักงำนส่วน

ตำบลและลูกจ ้ำงของ อบต. (มำตรำ 60)
ิ ธิเข ้ำประชุมสภำ อบต. และมีสท
ิ ธิแถลง
4. นำยก อบต. รองนำยก อบต. หรือผู ้ซึง่ นำยก อบต. มอบหมำยมีสท
ิ ธิออกเสียง
ข ้อเท็จจริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกีย
่ วกับงำนในหน ้ำทีข
่ องตน ต่อทีป
่ ระชุมแต่ไม่มส
ี ท
ลงคะแนน (มำตรำ 58/6)
5. กรณีทไี่ ม่มผ
ี ู ้ดำรงตำแหน่งประธำนและรองประธำนสภำ อบต. หรือสภำ อบต. ถูกยุบตำมมำตรำ 53 หำกมี
กรณีทส
ี่ ำคัญและจำเป็ นเร่งด่วนซึง่ ปล่อยให ้เนิน
่ ช ้ำไปจะกระทบต่อ ประโยชน์สำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร
นำยก อบต. จะดำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำทีจ
่ ำเป็ นก็ได ้ แต่เมือ
่ ไดเลื
้ อกประธำนสภำ อบต. แล ้วให ้เรียก
ประชุมสภำ อบต. เพือ
่ ให ้นำยก อบต. แถลงนโยบำยโดยไม่มก
ี ำรลงมติภำยใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีม
่ ก
ี ำร
เลือกตัง้ ประธำนสภำ อบต. (มำตรำ 58/5 วรรคสอง)
้ จงแนะนำตักเตือน
6. กรณีนำยก อบต. ปฏิบัตก
ิ ำรทีอ
่ ำจเสียหำยแก่ อบต. หรือรำชกำร และนำยอำเภอได ้ชีแ
แล ้วไม่ปฏิบัตต
ิ ำม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็ นเร่งด่วนทีจ
่ ะรอช ้ำไม่ได ้ นำยอำเภอมีอำนำจออกคำสัง่ ระงับกำร
ปฏิบัตริ ำชกำรของนำยก อบต. ไว ้ตำมทีเ่ ห็นสมควรได ้ แล ้วรีบรำยงำนผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน 15 วัน เพือ
่
วินจ
ิ ฉัยตำมทีเ่ ห็นสมควรโดยเร็ว : กำรกระทำของนำยก อบต. ทีฝ
่ ่ ำฝื นคำสัง่ นำยอำเภอหรือผู ้ว่ำรำชกำร
จังหวัดดังกล่ำว ไม่มผ
ี ลผูกพันกับ อบต. (มำตรำ 90)
7. เป็ นผู ้เสนอร่ำงข ้อบัญญัต ิ อบต. (มำตรำ 71) ร่ำงข ้อบัญญัตป
ิ ระมำณรำยจ่ำยประจำปี และร่ำงข ้อบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม
่ เติม (มำตรำ 87)
8. เป็ นเจ ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำในกำรปฏิบัตห
ิ น ้ำทีต
่ ำมพระรำชบัญญัต ิ อบต. (มำตรำ 65)

พน ักงานส่วนตาบล
1. พนักงำนส่วนตำบล หมำยถึง ข ้ำรำชกำรซึง่ ได ้รับกำรบรรจุและแต่งตัง้ ให ้ปฏิบัตริ ำชกำรของ อบต. โดย
ได ้รับเงินเดือนจำกงบประมำณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจำกงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบำลที่
ให ้แก่ อบต. และ อบต. นำมำจัดเป็ นเงินเดือนของพนักงำนส่วนตำบล
2. ปลัด อบต. เป็ นผู ้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนตำบลและลูกจ ้ำงของ อบต. รองนำยก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลรำชกำรประจำของ อบต. ให ้เป็ นไปตำมนโยบำย และมีอำนำจหน ้ำที่อน
ื่ ตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด
หรือตำมทีน
่ ำยก อบต. มอบหมำย
3. กำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. ให ้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.
2542
4. อบต. จะวิเครำะห์บทบำทภำรกิจอำนำจหน ้ำที่ และรำยได ้ของตนเองเพือ
่ กำหนดตำแหน่งต่ำง ๆ และ
อัตรำกำลังตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ปลัด อบต.
(2) หัวหน ้ำส่วนกำรคลัง
(3) หัวหน ้ำส่วนโยธำ
(4) ส่วนอืน
่ ๆ ที่ อบต. ตังขึ
้ น
้ ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี เช่น ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส่วน
สำธำรณสุข ส่วนกำรเกษตร เป็ นตน้
ประชาชนในเขต อบต.
1. ได ้รับกำรแก ้ไขปั ญหำพัฒนำควำมเป็ นอยูแ
่ ละกำรบริกำรสำธำรณะจำก อบต. ตำมอำนำจหน ้ำทีข
่ อง อบต.
ิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็
2. มีสท
้ นสมำชิกสภำ อบต. และนำยก อบต.
ิ ธิเข ้ำชือ
่ กันเสนอให ้ออกข ้อบัญญัต ิ อบต.
3. มีสท
ิ ธิเข ้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรในกำรซือ
้ กำรจ ้ำง โดยวิธส
4. มีสท
ี อบรำคำ ประกวดรำคำ และวิธพ
ี เิ ศษของ อบต.
อย่ำงน ้อยคณะละ 2 คน
ิ ธิเข ้ำฟังกำรประชุมสภำ อบต.
5. มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำ อบต. หรือผู ้บริหำร อบต. ตำมกฎหมำยกำหนด หำกเห็นว่ำผู ้
6. มีสท
นัน
้ ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
7. มีหน ้ำทีไ่ ปเลือกตังสมำชิ
้
กสภำ อบต. และนำยก อบต. โดยตรง
8. มีหน ้ำทีป
่ ฏิบัตต
ิ ำมกฎหมำยและข ้อบัญญัตข
ิ อง อบต.
9. มีหน ้ำทีเ่ สียภำษี ให ้แก่ อบต. อย่ำงถูกต ้อง
10.สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตำมข่ำวสำร ตรวจสอบและแนะนำกำรทำงำนของ อบต.
้ จัดจ ้ำง กำรตรวจสอบ และกำร
12. มีสว่ นร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ อบต. กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซือ
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของ อบต. ตำมกฎหมำย ระเบียบข ้อบังคับว่ำด ้วยกำรนัน
้ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี ำร
ทีก
่ ระทรวงมหำดไทยกำหนด

อานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
อำนำจหน ้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัตส
ิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ
่ กไขเพิ
้
ม
่ เติม
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
1. มีอำนำจหน ้ำทีใ่ นกำรพัฒนำตำบลทัง้ ในด ้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)
2. ภำยใต ้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน ้ำทีต
่ ้องทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67)
1) จัดให ้มีและบำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก
2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และทีส
่ ำธำรณะรวมทัง้ กำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกล
ู
3) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู ้สูงอำยุ และผู ้พิกำร
7) คุ ้มครองดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล ้อม
8) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมป
ิ ั ญญำท ้องถิน
่ และวัฒนธรรมอันดีของท ้องถิน
่
9) ปฏิบัตห
ิ น ้ำทีอ
่ น
ื่ ตำมทีท
่ ำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกร ให ้ตำมควำม
จำเป็ นและสมควร
3. ภำยใต ้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68)
1) ให ้มีน้ ำเพือ
่ กำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
2) ให ้มีกำรบำรุงกำรไฟฟ้ ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธอ
ี น
ื่
3) ให ้มีกำรบำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ
4) ให ้มีและบำรุงสถำนทีป
่ ระชุมกำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ
5) ให ้มีกำรส่งเสริมกลุม
่ เกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์
6) ส่งเสริมให ้มีอต
ุ สำหกรรมในครอบครัว
7) บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร
ิ อันเป็ นสำธำรณสมบัตข
8) กำรคุ ้มครองดูแล และรักษำทรัพย์สน
ิ องแผ่นดิน
ิ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สน
10) ให ้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข ้ำม
11) กิจกำรเกีย
่ วกับกำรพำณิชย์
12) กำรท่องเทีย
่ ว
13) กำรผังเมือง
4. กำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน ้ำทีข
่ องกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันทีจ
่ ะ
ดำเนินกิจกำรใด ๆ เพือ
่ ประโยชน์ของประชำชนในตำบลต ้องแจ ้งให ้ อบต. ทรำบล่วงหน ้ำตำมสมควร หำก
อบต. มีควำมเห็นเกีย
่ วกับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให ้นำควำมเห็นของ อบต. ไปประกอบกำรพิจำรณำ
ดำเนินกิจกำรนัน
้ ด ้วย (มำตรำ 69)
5. กำรปฏิบัตงิ ำนตำมอำนำจหน ้ำทีข
่ อง อบต. ต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของประชำชน โดยใช ้วิธก
ี ำร
บริหำรกิจกำรบ ้ำนเมืองทีด
่ ี และให ้คำนึงถึงกำรมีสว่ นร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำ อบต. กำร
้ จัดจ ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน และกำรเปิ ดเผยข ้อมูล
จัดทำงบประมำณ กำรจัดซือ
ข่ำวสำร ทัง้ นี้ให ้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข ้อบังคับว่ำดวยกำรนั
้
น
้ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรที่
กระทรวงมหำดไทยกำหนด (มำตรำ 69/1)
ิ ธิได ้รับทรำบข ้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรือ
6. มีสท
่ งทีเ่ กีย
่ วกับกำร ดำเนินกิจกำร ของทำงรำชกำร
ในตำบล เว ้นแต่ข ้อมูลหรือข่ำวสำรทีท
่ ำงรำชกำรถือว่ำเป็ นควำมลับเกีย
่ วกับ กำรรักษำควำมมัน
่ คงแห่งชำติ
(มำตรำ 70)
7. ออกข ้อบัญญัต ิ อบต. เพือ
่ ใช ้บังคับในตำบลไดเท่
้ ำทีไ่ ม่ขด
ั ต่อกฎหมำยหรืออำนำจหน ้ำทีข
่ อง อบต. ในกำร
นี้จะกำหนดค่ำธรรมเนียมทีจ
่ ะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู ้ฝ่ ำฝื นด ้วยก็ ได ้ แต่มใิ ห ้กำหนดโทษปรับเกิน
1,000 บำท เว ้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัตไิ ว ้เป็ นอย่ำงอืน
่ (มำตรำ 71)
8. อำจขอให ้ข ้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ ้ำง ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท ้องถิน
่ ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัตก
ิ จิ กำรของ อบต. เป็ นกำรชัว่ ครำวได ้โดยไม่ขำดจำก
ต ้นสังกัดเดิม (มำตรำ 72)
9. อำจทำกิจกำรนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภำตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท ้องถิน
่
อืน
่ เพือ
่ กระทำกิจกำรร่วมกันได ้ (มำตรำ 73)

อานาจหน้าที่ ตามพระราชบ ัญญ ัติกาหนดแผนและขนตอนการกระจายอ
ั้
านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
1. มีอำนำจและหน ้ำทีใ่ นกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพือ
่ ประโยชน์ของประชำชนในท ้องถิน
่ ของตนเอง
ดังนี้ (มำตรำ 16)
(1) กำรจัดทำแผนพัฒนำท ้องถิน
่ ของตนเอง
(2) กำรจัดให ้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ
(3) กำรจัดให ้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำขำม
้ และทีจ
่ อดรถ
(4) กำรสำธำรณู ปโภคและกำรก่อสร ้ำงอืน
่ ๆ
(5) กำรสำธำรณู ปกำร
(6) กำรส่งเสริม กำรฝึ ก และประกอบอำชีพ
(7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
(8) กำรส่งเสริมกำรท่องเทีย
่ ว
(9) กำรจัดกำรศึกษำ
(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ เด็ก สตรี คนชรำ และผู ้ด ้อยโอกำส
(11) กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมป
ิ ั ญญำท ้องถิน
่ และวัฒนธรรมอันดีของท ้องถิน
่
(12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกีย
่ วกับทีอ
่ ยูอ
่ ำศัย
(13) กำรจัดให ้มีและบำรุงรักษำสถำนทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ
(14) กำรส่งเสริมกีฬำ
(15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
(16) ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท ้องถิน
่
(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้ำนเมือง
(18) กำรกำจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกล
ู และน้ ำเสีย
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
(20) กำรจัดให ้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
(21) กำรควบคุมกำรเลีย
้ งสัตว์
(22) กำรจัดให ้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็ นระเบียบเรียบร ้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ
สำธำรณสถำนอืน
่ ๆ
(24) กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช ้ประโยชน์จำกป่ ำไม ้ ทีด
่ น
ิ ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิง่ แวดล ้อม
(25) กำรผังเมือง
(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
(27) กำรดูแลรักษำทีส
่ ำธำรณะ
(28) กำรควบคุมอำคำร
(29) กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร ้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้ องกันและรักษำควำมปลอดภัย ใน
ิ
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
(31) กิจกำรอืน
่ ใดทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของประชำชนในท ้องทีต
่ ำมทีค
่ ณะกรรมกำรประกำศกำหนด
2. อำนำจหน ้ำทีข
่ อง อบต. ตำมข ้อ 1 ต ้องดำเนินกำรตำม “แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรกำหนดขัน
้ ตอนและกำรกระจำย
อำนำจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ”

