
อํานาจหน้าท่ีของ อบต.สํามะโรง 
 

 1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนหมู่บ้าน
ละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบลนั้น กรณี
ท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และ
ใ น ก ร ณี มี เ พี ย ง ส อ ง ห มู่ บ้ า น ใ ห้ มี ส ม า ชิ ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล  ห มู่ บ้ า น ล ะ ส า ม ค น 
    2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซ่ึงมาจาก[[การเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง การเลือกต้ังโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินกฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง อํานาจหน้าท่ีของ อบต. 
 อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน ตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542 ) 
   1. พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
   2. มีหน้าท่ีต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 
 1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
          7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
          9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
         1. ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
         2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
         3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
         4. ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
         5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
         6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
         7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
         8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
         9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
        10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
        11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 



   12. การท่องเท่ียว 
          13. การผังเมือง 
  อํานาจหน้าท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ อบต.มีอํานาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
    2. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
    3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
    5. การสาธารณูปการ 
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
   7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    9. การจัดการศึกษา 
   10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
   13. การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
   14. การส่งเสริมกีฬา 
   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
   17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
   24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชนจ์ากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   25. การผังเมือง 
   26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
   27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
   28. การควบคุมอาคาร 
   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 
  31. กิจอ่ืนใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 


