
อ ำนำจหนำ้ที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 

 มำตรำ 66 มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรพัฒนำต ำบลทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 มำตรำ 67  มหีน้ำที่ตอ้งท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ้ำ รุงทำ งน ้ำและ ทำ งบก 

(1/1) รักษำ ควำ มเป็น ระเบียบเ รยีบรอ้ย  กำ รดูแลกำ รจรำจร  และ ส่งเสริมสนับ สนุนหน่วยงำนอื่น

ในกำรปฏบิัต ิหนำ้ ที่ดังกลำ่ว 

(2) กำ รรักษำ ควำ มสะ อำดของถนน  ทำ งน ้ำ ทำ งเดนิและ ทีส่ำ ธำ ร ณะ รวมทั งกำ รก้ำ จัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

(3) ป้องกันโรคแล ะ ระ งับโรคตดิต่อ 

(4) ป้องกันและบรรเทำสำ ธำรณภัย 

(5) จัดกำร ส่งเส รมิ  และ สนับ สนนุกำรจัดกำรศกึษำ ศำส นำ  วฒัน ธรรม และ กำ รฝึกอบ รมให้แก่

ประ ชำ ชนรวมทั งกำ รจัดกำ รหรอืส นบัส นุนกำ รดูแลแล ะ พฒันำ เด ็กเล ็กตำ มแนวทำ งที่เสนอแนะ จำ ก

กองท ุน เพื่อควำ มเส มอภำคท ำ งกำ รศกึษำ 

(6) ส่งเสริมกำ รพัฒน ำสตรี เด็กและเยำวชน ผูสู้งอำ ยุและ พกิำ ร 

(7) คุ้มครอง ดแูล และบ้ำ รุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำ ติและ สิ่งแวด ลอ้ม 

(8) บ้ำ รุงรักษำศลิปะ จำ รตีประเ พณี ภูมปิัญญำท้องถิ่นแล ะ วฒัน ธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น 

(9) ปฏิบ ัติหน้ำที่อื่นตำ มที่ทำ งรำชกำรมอบหมำ ยโดย จัดสรรงบป ระมำณหรอืบคุลำ กรใหต้ำ มควำ ม

จ้ำ เป็น และสมควร 

มำตรำ 68 อำจจัดท ำกจิกำรในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ให้มีน ้ำ เพือ่อปุโ ภค บริโภคแล ะ กำ รเกษต ร 

(2) ให้มีและ บำ้ รุงไฟฟำ้ หรือแสงสว่ำงโดยวธิีอื่น 

(3) ให้มีและ บำ้ รุงรักษำทำ งระบำ ยน ำ้ 

(4) ให้มีและ บำ้ รุงสถำ นที่ป ระชุม กำ รกีฬำ  กำ รพักผอ่นหยอ่นใจ  และ สวนสำธำรณะ 

(5) ให้มีและ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แล ะ กิจกำ รสหกรณ ์



(6) ส่งเสริมใหม้อีุตสำ หกรรมในครอบครัว 

(7) บ้ำ รุงและส่งเส รมิกำ รประกอบ อำชพี 

(8) กำ รคุ้มครองดแูลและ รักษำ ทรัพยส์ินอันเป็นสำ ธำรณส มบัต ิของแผ่นดิน 

(9) หำผลป ระ โยชนจ์ำ กทรั พย์สินของ อบต. 

(10) ให้มีตลำด ทำ่ เทียบเ รอื และ ทำ่ ขำ้ ม 

(11) กิจกำ รเก่ียวกับกำรพำณ ิชย์ 

(12) กำ รท่องเที่ยว 

(13) กำ รผังเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ ำนำจหนำ้ที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2549 

มำต รำ 16  มีอำ้ นำจและหน้ำท ี่ในกำรจัดระ บบกำรบริกำ รสำธำ รณะ เพือ่ป ระโยชน์ของป ระชำชน ใน

ท้องถิ่นของตนเอ ง  ดังนี  

(1) กำ รจัดทำ้ แผนพฒันำ ทอ้งถ่ินของตนเ อง 

(2) กำ รจัดให้มแีละบ้ำ รุงรักษำ ทำ งบกทำ งน ำ้  และ ทำ งระ บำ ยน ้ำ 

(3) กำ รจัดให้มแีละควบคุมตลำ ด ท่ำเท ียบเรือ ทำ่ ขำ้ ม แล ะที่จอด รถ 

(4) กำ รสำธำ รณปูโ ภค และ กำ รก่อสร้ำงอืน่ๆ 

(5) กำ รสำธำ รณปูกำร 

(6) กำ รส่งเส รมิ กำ รฝึก และกำ รประกอบอ ำชีพ 

(7) กำ รพำ ณิชยแ์ละ กำ รส่งเสรมิกำ รลงทุน 

(8) กำ รส่งเส รมิกำ รท่องเที่ยว 

(9) กำ รจัดกำรศกึษำ 

(10)กำ รสังคมสงเค รำะ ห์ แล ะ กำ รพัฒนำ คณุภำ พชวีิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

(11) กำรบ้ำ รุงรักษำ ศลิปะ จำ รตีประเพณ ี ภูมปิัญญำท ้องถ่ิน และ วฒัน ธรรมอันด ีของท้องถิ่น 

(12) กำ รปรับป รุงแหล่งชมุชนแ ออัด  และ กำ รจัดกำรเก่ียวกับท ี่อยู่อำศัย 

(13) กำ รจัดให้ม ีและบ้ำรุงรักษำ สถำนที่พักผอ่นหยอ่นใจ 

(14) กำ รส่งเส รมิกีฬำ 

(15) กำ รส่งเส รมิประ ชำ ธปิไ ตย ควำมเส มอภำค และ สิทธเิส รภีำ พของป ระ ชำชน 

(16) ส่งเส รมิกำ รมสี่วนรว่มของรำษ ฎรในกำ รพัฒนำ ท้องถิ่น 

(17) กำรรักษำ ควำ มสะอำ ด และ ควำ มเป ็นระ เบียบเรียบร้อยของบำ้ นเมอืง 

(18) กำ รก้ำ จัดมูล ฝอย สิง่ปฏิกูล  และ น ้ำเส ีย 

(19) กำ รสำ ธำรณ สุข กำรอนำ มัย ครอบค รัว  และ รกัษำ พยำบำ ล 

(20) กำ รจัดให้มี และ ควบค ุมสสุำ น และ ฌำปน สถำ น 

(21) กำ รควบค ุมกำ รเลี ยงสัตว์ 



(22 ) กำ รจัดให้ม ีแล ะควบค ุมกำ รฆ่ำ สัตว์ 

(23) กำ รรักษำ ควำมปลอดภัย ควำ มเป็น ระเบ ียบเ รยีบรอ้ย และ กำ รอนำ มัย  โรงมหรสพ  และ

สำ ธำ รณสถำ นอื่นๆ 

(24) กำ รจั ดกำร กำ รบำ้ รงุรักษำ  และ กำ รใชป้ระ โยชน์จำ กป่ำ ไม้ ที่ดิน  ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

(25) กำ รผังเมือง 

(26) กำ รขนส่ง และ กำ รวศิวกรรมจรำจ ร 

(27) กำ รดูแล รักษำที่สำธำรณะ 

(28) กำ รควบค ุมอำ คำ ร 

(29) กำ รป้องกันและบ รรเท ำสำ ธำ รณภัย 

(30) กำ รรักษำ ควำ มสงบเรียบร้อย กำ รส่งเ สริมและ สนบัส นุนควำ มปลอดภัย ในชีวติ และ ทรัพยส์นิ 

กำ รป้องกันและ รักษำ 

(31) กิจกำ รอื่นใด ท ี่เปน็ผลประ โยชน์ของป ระ ชำ ชนในท ้องถ่ินตำ มที่ คณะ กรรมกำ รประกำศก้ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


