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อํานาจหน้าที่ดต
ิ ถ์

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. 25๖๒
1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนําและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท ี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ
จําเป็นและสมควร
3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
1) ให้มีนําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํา
4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว
13) การผังเมือง
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อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(มาตรา 16)
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนํา
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลียงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน ได้กําหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งนํา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายนํา
การพั ฒนาด้ า นโครงสร้ า ง ๒.พัฒนาระบบจราจร ปรับระดับผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต
พื้นฐาน
๓.ปรุงปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตังโคมไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาแหล่งน้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.พัฒนาเพื่อการเกษตร ก่อสร้างคลองไส้ไก่ ก่อสร้างฝายกันนํา
๒.ขุดสระนํา, ขุดลอกอ่างนํากักเก็บนํา, ขุดลอกคลอง
๓.ซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วยพลังงานไฟฟ้า
๔.ปรับปรุงขยายคลองส่งนําด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๕.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
๑.การส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพข้าว
๒.การส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว
๓.ส่งเสริมการเพาะเห็ด
๔.ก่อสร้างลานตากข้าว
๕.โครงการตรวจสอบคุณภาพนําประปาของกิจการประปา อบต.บ้านด่าน การจัดซือคลอรีน
๖.ก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดสด/ร้านค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การพั ฒ นาด้ า นเมื อ งและ ๒.แนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
การบริหาร
๓.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของบุคลากร
๔.แนวทางการปรั บปรุงและพัฒ นาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน การติดตังระบบส่ ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ,ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
๕.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้
๖.ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านด่าน
๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘.งานสนับสนุนการจัดแผนชุมชน/แผนพัฒนาตําบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
๑.การส่งเสริมการสาธารณสุข
๒.การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔.ส่งเสริมการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
๕.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๖.ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน
๗.ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของตนเอง
๘.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
๑.แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.แนวทางการบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
๕.การเพิ่มพืนที่สีเขียวและพืนที่สาธารณะ

