อานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปะลุรู
อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ
และพิการ
7. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

********************************************************

3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
********************************************************
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง
ทบวง กรม หรื อ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในอั น ที่ จ ะ
ดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่
ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตามสมควร
ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็ นขององค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใ ห้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลมีสิ ท ธิไ ด้ รั บทราบข้ อ มูล และ
ข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ของทางราชการในต าบล เว้ น แต่ ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารที่ ท าง
ราชการถื อ ว่ า เป็ น ความลั บ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คง
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
กาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิใ ห้กาหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในส่ ว นของการบริห ารงานนั้น องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลมีการจัด แบ่ง การบริห ารงานออกเป็น ส านั กงานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลได้ตั้งขึ้ น โดยมี พนักงานส่ ว นตาบลเป็นเจ้าหน้า ที่
ปฏิ บั ติ ง าน และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามารถขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชั่ว คราวได้โ ดยไม่ข าดจากต้ นสั ง กัดเดิม โดยให้ ผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น และในกรณีที่
เป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ให้ กระทรวงมหาดไทยทาความตกลงกับหน่ว ยงานต้นสั งกัด
ก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหรือร่วมกับสภาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการ
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบลองค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของตน
********************************************************
อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต.
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทาง
ระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

อานาจหน้ าที่
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลปะลุรู
อาเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

