
 

 

ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนของ อบต. 

ภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

         ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

            1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 

จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

- ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
- ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
- ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 
- การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 2.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 
- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 
- ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68 (4)) 
- การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ  
ผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
- การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16 
(2)) 
- การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5)) 

    - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16   
                          (19)) 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ 

ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
- การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

       (มาตรา 68 (8)) 

- การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
- จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
- การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

      (มาตรา 16 (17)) 
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- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
- ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
- ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
- การทองเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 
- กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
- การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
- การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

   5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจ 

ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา  
67 (7)) 
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

     6. ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ทองถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
- สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
- การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

          7.  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
- สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16 
(16)) 
- การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น (มาตรา 17 (3)) 
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                8. ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ

ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ

รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 

2552  มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 


