อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำขุนไกร
อำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
1. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)
2. ภำยใต้บั งคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67)
1) จัดไห้มีบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก
(1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยกำรดูแลกำรจำรจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
2) รักษำควำมสะอำดของถนนทำงน้ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย
5) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
6) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
7) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม
ควำมจำเป็นและสมควร
3.ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68)
1) ให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
2) ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
4) ให้มีและบำรุงสถำนที่ประชุมกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ
5) ให้มีกำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
7) บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร
8) กำรคุ้มครองดูแล และรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำล
10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์
12) กำรท่องเที่ยว
13) กำรผังเมือง
4. กำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
ในอันที่จะดำเนินกิจกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร
หำกอบต.มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้นำควำมเห็นของอบต.ไปประกอบกำรพิจำรณำ
ดำเนินกิจกำรนั้นด้วย (มำตรำ 69)

5. กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึง ถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพั ฒนำ อบต.
กำรจัดทำประมำณกำรจัดซื้อจั ดจ้ ำง กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ ำ วสำร ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ ำ ด้ ว ยกำรนั้ น ปละหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำ รที่
กระทรวงมหำดไทยกำหนด (มำตรำ 69/1)
6. มีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของ
ทำงรำชกำรในตำบลเว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
แห่งชำติ (มำตรำ 70)
7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออำนำจหน้ำที่ของ
อบต. ในกำรนี้จะกำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ
ปรับเกิน 1,000 บำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น(มำตรำ 71)
8. อำจขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจของอบต. เป็นกำรชั่วครำวโดยไม่ขำด
จำกต้นสังกัดเดิม (มำตรำ 72)
9.อำจทำกิจกิจกำรนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภำตำตำบล. อบต. อบจ. หรือหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้(มำตรำ 73)
อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
1. มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มำตรำ 16)
(1) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
(2) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
(3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
(5) กำรสำธำรณูปกำร
(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
(7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
(8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
(9) กำรจัดกำรศึกษำ
(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
(11) กำรบ ำรุ งรั กษำศิล ปะ จำรี ตประเพณี ภูมิปั ญญำท้อ งถิ่น และวัฒ นธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น
(12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
(13) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่ผักผ่อนหย่อนใจ
(14) กำรส่งเสริมกีฬำ
(15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตยควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำชุมชน

(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
(18) กำรกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
(20) กำรจัดกำรให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
(21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
(22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรอนำมัย โรงมหรสพและ
สำธำรณสถำนอื่นๆ
(24) กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(25) กำรผังเมือง
(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
(27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
(28) กำรควบคุมอำคำร
(29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
กำหนด
2. อำนำจหน้ำที่ของ อบต.ตำมข้อ 1 ต้องดำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำรกำหนดขั้นตอน
และกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

