ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ!มเติม ฉบับที! 5 พ.ศ.
2546 ดังนี&
มาตรา 66 องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจ
หน้าที!ในการพัฒนาตําบลทั&งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย มาตรา 66
องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีหน้าที!ตอ้ งทําในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ดังต่อไปนี&
1.จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ&าและทางบก
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ&า ทางเดิน และที!
สาธารณะ รวมทั&งจํากัดขยะมูลฝอยและสิ! งปฏิกลู
3.ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และ
ผูพ้ ิการ
7.คุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ! งแวดล้อม

8.บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ!น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ!น
9.ปฏิบตั ิหน้าที!อื!นตามทีทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตามความ
จําเป็ นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ดังต่อไปนี&
1.ให้มีน& าํ เพื!อการอุปโภค บริ โภค และนํ&าเพื!อ
การเกษตร
2.ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื!น
3.ให้มีและบํารุ งรักษาทางระบายนํ&า
4.ให้มีและบํารุ งสถานที!ประชุมการกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6.ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
7.บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
8.การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
11.กิจการเกี!ยวกับการพาณิ ชย์

12.การท่องเที!ยว
13.การผังเมือง
มาตรา 69 อํานาจหน้าที!ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั&น ต้องไม่
เป็ นการตัดอํานาจหน้าที!ของกระทรวง ทบวง กรม
หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ในอันที!จะ
ดําเนินการกิจการใดๆ เพื!อประโยชน์ของประชาชนใน
ตําบล แต่ตอ้ งแจ้งให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควร ในกรณี น& ีหากองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีความเห็นเกี!ยวกับการดําเนิ นการกิจการ
ดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การหรื อ
หน่วยงานของรัฐนําความเห็นขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิ นกิจการนั&นด้วย

พิจารณา อนุญาต หรื อไม่อนุ ญาตการก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลง รื& อถอน เคลื!อนย้าย ใช้หรื อ
เปลี!ยนแปลงการใช้อาคาร
ดูแลสุ ขลักษณะของอาคาร (ไม่ให้อาคารเกิด
ความชํารุ ดเสี ยหายจนเป็ นเหตุให้ผหู ้ นึ!งผูใ้ ดเกิดความ
เดือดร้อน โดยออกคําสั!ง
แจ้งเจ้าของอาคารให้ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี
ใช้การได้)
กําจัดสิ! งปฏิกลู มูลฝอย
ควบคุมเหตุรําคาญ ที!เกิดขึ&นในเขตที!
สาธารณะ หรื อสถานที!เอกชน รวมทั&งระงับเหตุรําคาญ
ด้วยตลอดทั&งการดูแล ปรับปรุ ง บํารุ งรักษาบรรดา
ถนน ทางบก ทางนํ&า ทางระบายนํ&า คูคลอง และ
สถานที!ต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญ
การควบคุมการเลี&ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์
ควบคุมกิจการที!เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

กําหนดประเภทของกิจการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข
เรื! อง กิจการที!เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพบางกิจการหรื อ
ทุกกิจการให้เป็ นกิจการที!ตอ้ งมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ!น
ควบคุมกิจการที!เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
กําหนดประเภทของกิจการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื! อง กิจการที!เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพบางกิจการหรื อทุกกิจการให้เป็ นกิจการที!
ต้องการ การควบคุมภายในท้องถิ!น
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื!อนไขสําหรับให้
ผูด้ าํ เนิ นการภารกิจเรื! องกิจการที!เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ ดูแลสุ ขภาพหรื อสุ ขลักษณะของสถานที!ที!ใช้
ดําเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ
รวมถึงตลาดและสถานที!จาํ หน่วยอาหาร และสถานที!
สะสมอาหาร การจําหน่ายสิ นค้าในที!หรื อทาง
สาธารณะ
จัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที!
จัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที!ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
งานประชาสั มพันธ์
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
โทร. 0 - 5482 - 5197
www.banlang.org
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