ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลออกเป็ น
2 ส่วน ประกอบด้วย
- สภาองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
12 คน องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก
(ชัน้ 5 เดิม) ปั จจุบนั แบ่งงานออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสวัสดิการสังคม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-5 ได้กาหนดอานาจ
หน้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลในด้านต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ตอ้ งกระทาและสามารถจัดทากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตราต่างๆ ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าทีต่ อ้ งทา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางนา้ และทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนา้ ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ การกาจัด
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
3. ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4.
5.
6.
7.
8.

ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
คุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ตามทีท่ างราชการมอบหมายโดยการจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็ นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีนา้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบารุงการไฟฟ้ า หรือแสงสว่างโดยวิธีอนื่
3. จัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายนา้
4. ให้มีและบารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ามกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
กำรผังเมือง
สาหรับอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนด
อานาจหน้าทีต่ ามมาตราต่างๆ ดังนี้
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางนา้ และทางระบายนา้
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจ่ อดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอืน่ ๆ

5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับทีอ่ ยูอ่ าศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และนา้ เสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมสัตว์เลี้ยง
22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอืน่ ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีด่ นิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาทีท่ างสาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้ องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
31. กิจกรรมอืน่ ใดทีเ่ ป็ นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด

