
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

อํานาจหนาที่ของ อบต.ปะโด 
 อบต. ปะโด มีหนาท่ีตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562) 
 

1. พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
 

2. มีหนาท่ีตองทําตาม มาตรา 67 ดังนี้ 
 

 (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 (๑/๑)66 รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕)67 จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรมใหแก
ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
 (๗) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๘)68 บํารุงรักษาศิลปะ จํารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (๙)69 ปฏิบัติหนาอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร 
 

3. มีหนาท่ีอาจจัดทํากิจการในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
 

 (๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 (๒) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 (๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 (๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
 (๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอําชีพของราษฎร 
 (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 (๙) หําผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 (๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
 (๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 (๑๒)70 การทองเท่ียว 
 (๑๓)71 การผังเมือง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66 มาตรา ๖๗ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
67 มาตรา ๖๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
68 มาตรา ๖๗ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
69 มาตรา๖๗ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
70 มาตรา๖๘ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
71 มาตรา๖๘ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกํารบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



 อบต.ปะโด มีอํานาจหนาท่ีตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
                    (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
                    (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
                    (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
                    (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
                    (5) การสาธารณูปการ 
                    (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
                    (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
                    (8) การสงเสริมการทองเท่ียว 
                    (9) การจัดการศึกษา 
                    (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
                    (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
                    (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
                    (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
                    (14) การสงเสริมกีฬา 
                    (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (16) สงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
                    (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                    (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
                    (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
                    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
                    (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
                   (25) การผังเมือง 
                   (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
                   (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
                   (28) การควบคุมอาคาร 
                   (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                   (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
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