
 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของ ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้
 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
- การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน าและ ทางระบายน้ า 
 - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่า ข้าม และที่จอดรถ 
 - การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
- การสาธารณูปโภค 
- การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- การจัดการศึกษา  
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 
 - การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา  ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
 - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
- การส่งเสริมกีฬา  
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ ของประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 
 
 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
 - การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
- ก ารส าธ ารณ สุ ข  ก า รอ น ามั ย ค รอ บ ค รั ว  แ ล ะก าร 
รักษาพยาบาล 
 - การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
- การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบร้อย  และการ
อนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
 - การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 – การผังเมือง 
 - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
 - การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
- การควบคุมอาคาร  
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการ สนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน กิจอ่ืน
ใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
อ าเภอปลาปาก  จงัหวัดนครพนม 

 

 

 

 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริต โดย 
-ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
-โทร 042-190227 
-หนังสือหรือจดหมาย 242 หมู่ที่ 2 ต าบลมหาชัย อ าเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160 
- Facebook 
www.mahachai-npk.go.th 

 

http://www.mahachai-npk.go.th/


รูปแบบ 

       *องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่ง
เลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีท่ีเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีมีเพียงสอง หมู่บ้านให้
มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละสามคน  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลหนึ่ งคน ซึ่ งมาจากการเลือกตั้ งผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา58 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 

อ ำนำจหน้ำที่ 

       *องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562  ประกอบไปด้วย  
1) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                                                
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็นและสมควร 

 
  *องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน เขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร 
 (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง โดยวิธีอ่ืน 
 (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
 (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ กิจการสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน 
 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
(12) การท่องเที่ยว  
(13) การผังเมือง 

 


