
 
 

ตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.  2537  และ

แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 1-5 แบง่โครงสรา้งขององคก์ารบริหารสว่นต าบลออกเป็น   

2  สว่น  ประกอบดว้ย   

- สภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลและคณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   

โดยองคก์ารบริหารสว่นต าบลเดน่เหล็กมีสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 

12  คน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเดน่เหล็กเป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนาดเล็ก  

(ช ัน้  5  เดมิ)  ปัจจบุนัแบง่งานออกเป็น  3  สว่น  ดงันี้ 

 1.  ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 2.  กองคลงั 

 3.  กองชา่ง 

 4.  กองสวสัดกิารสงัคม 

 5.  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบริหารสว่นต าบลตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิฉบบัที ่1-5  ไดก้ าหนดอ านาจ

หนา้ทีใ่นการพฒันาต าบลในดา้นตา่ง ๆ โดยมีหนา้ที่ตอ้งกระท าและสามารถจดัท ากิจการ

ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตามมาตราตา่งๆ ดงันี้  

 มาตรา  66  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมีอ านาจหนา้ทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้น

เศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม 

 มาตรา  67  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมีหนา้ทีต่อ้งท า

ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดงันี้  

 1.  จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางน า้และทางบก 

 2.  รกัษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจดั 

            มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล   

 3.  ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 



 4.  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 5.  สง่เสรมิการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 6.  สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ 

 7.  คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 8.  บ ารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี 

            ของทอ้งถ่ิน   

 9.  ปฏิบตัิหนา้ที่อืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยการจดัสรรงบประมาณหรือ 

            บุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร 

 

มาตรา  68  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจท ากิจการ

ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   ดงัตอ่ไปน้ี 

 1.  ใหมี้น า้เพ่ือการอุปโภค  บรโิภค  และการเกษตร 

 2.  ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสวา่งโดยวธิีอืน่  

 3.  จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางระบายน า้ 

 4.  ใหมี้และบ ารุงสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพกัผ่อนหยอ่นใจ  และสวนสาธารณะ 

 5.  ใหม้ีและสง่เสรมิกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

 6.  สง่เสรมิใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครวั 

 7.  บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชพีของราษฎร 

 8.  การคุม้ครองดูแลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

 9.  หาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 10.  ใหม้ีตลาด   ทา่เทยีบเรือ  และทา่ขา้มกิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

   

กำรผงัเมือง 

 

 ส าหรบัอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนด

อ านาจหนา้ทีต่ามมาตราตา่งๆ ดงัน้ี 

 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล  เมืองพทัยา  และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมีอ านาจหนา้ที่

ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

 1.  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

 2.  การจดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน า้ และทางระบายน า้ 

 3.  การจดัใหมี้และควบคมุตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ 

 4.  การสาธารณูปโภค  และการก่อสรา้งอืน่ ๆ  



 5.  การสาธารณูปการ 

 6.  การสง่เสริม  การฝึก และประกอบอาชพี 

 7.  การพาณิชย ์ และการสง่เสรมิการลงทุน 

 8.  การสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

 9.  การจดัการศึกษา 

 10.  การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคณุภาพชวีติเด็ก สตรี คนชรา และ 

             ผูด้อ้ยโอกาส 

11.  การบ ารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี 

             ของทอ้งถ่ิน 

 12.  การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

 13.  การจดัใหมี้และบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 

 14.  การสง่เสริมกีฬา 

 15.  การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 

 16.  สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

17. การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง 

18. การก าจดัมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน า้เสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั  และการรกัษาพยาบาล 

20. การจดัใหม้ีและควบคมุสุสาน และฌาปนสถาน 

21. การควบคมุสตัวเ์ลี้ยง 

22. การจดัใหม้ีและควบคมุการเลี้ยงสตัว ์

23. การรกัษาความปลอดภยั  ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  และการอนามยั   

             โรงมหรสพและสาธารณสถานอืน่ ๆ 

24. การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิ      

            ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

25. การผงัเมือง 

26. การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 

27. การดูแลรกัษาทีท่างสาธารณะ 

28. การควบคมุอาคาร 

29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

30. การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสริมและสนบัสนุนการป้องกนั 

            และรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

31. กิจกรรมอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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