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หน้าที่และอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามที่กฎหมายกาหนด
-------------------------------------------องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมทราย มีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
มาตรา 69 อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตร 66 มาตรา 67 และมาตรา 68
นั้น ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง
กรม หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ า นเมื อ งที่ ดี และให้ ค านึ ง ถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริห ารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล
เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้บังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
นี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นใหม่
หากนายอาเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอาเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
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ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่ อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้โดยไม่ต้องของความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ถ้าสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคืน
จากนายอาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันตกไป
2. อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสุขอื่น ๆ
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(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
***************************************
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ตาบลแหลมทราย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7763-0301
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