อออนอจหนนอททท อบต.
อออ นอจหนนอทททตอมพระรอชบบญญบตตสภอตออ บลและองคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล พ.ศ. 2537
น
มอตรอ 66 องคก
นอนเศรษฐกตจ สบ งคมและ
ค อรบรต หอรสวท นตออ บลมทอออ นอจหนนอทททในกอรพบฒนอตออ บลทบงในด
วบฒนธรรม
มอตรอ 67 ภอยใตนบบงคบบแหงท กฎหมอย องคก
น งทออ ในเขตองคกค อร บรต หอรสวท น
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล มทหนนอทททตอ
ตออ บล ดบงตอ
ท ไปนทน
(1) จบดใหม
น ทและบออ รร งรบกษอทองนออน และทองบก
น ออ จบดมมลฝอยและสตงท ปฏตกมล
(2) รบกษอควอมสะออดของถนน ทองนออน ทองเดตน และทททสอธอรณะ รวมทบงก
(3) ปนองกบนโรคและระงบบโรคตตดตอ
ท
(4) ปนองกบนและบรรเทอสอธอรณภบย
(5) สงท เสรต มกอรศศกษอ ศอสนอ และวบฒนธรรม
(6) สงท เสรต มกอรพบฒนอสตรท เดดก เยอวชน ผมส
น ม งออยร และผมพ
น ตกอร
(7) ครนมครอง ดมแล และบออ รร งรบกษอทรบพยอกรธรรมชอตตและสตงท แวดลอ
น ม
"(8) บออ รร งรบกษอศตลปะ จอรท ตประเพณท ภมมตปบญญอทอ
น งถตทน และวบฒนธรรมอบนดท ของทอ
น งถตทน"
"(9) ปฏตบบตตหนนอทททอทอนตอมททททองรอชกอรมอบหมอยโดยจบดสรรงบประมอณหรอ อบรคลอกรใหนตอม ควอมจออ เปด นและ
สมควร"
(มอตรอ 67 “(8)” แกนไขโดย พ.ร.บ.สภอตออ บลและองคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล (ฉบบบททท 3) พ.ศ. 2542 มอตรอ
14 และ “(9)” บบญญบตตเพตทมโดย พ.ร.บ.สภอตออ บลและองคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล (ฉบบบททท 3) พ.ศ. 2542 มอตรอ 15
มอตรอ 68 ภอยใตนบบงคบบแหงท กฎหมอย องคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บลออจจบดทออ กตจกอรในเขตองคก
ค อร บรต หอรสวท น
ตออ บล ดบงตอ
ท ไปนทน
(1) ใหม
น ทนออน เพอทอกอรอรปโภค บรต โภค และกอรเกษตร
(2) ใหนมทและบออ รร งกอรไฟฟนอหรอ อแสงสวอท งโดยวตธทอทอน
(3) ใหนมทและบออ รร งรบกษอทองระบอยนออน
(4) ใหนมทและบออ รร งสถอนทททประชรม กอรกทฬอ กอรพบกผอ
ท นหยอท นใจและสวนสอธอรณะ
(5) ใหนมทและสงท เสรต มกลรม
ท เกษตรกรและกตจกอรสหกรณค
(6) สงท เสรต มใหม
น ทอรตสอหกรรมในครอบครบว
(7) บออ รร งและสงท เสรต มกอรประกอบออชทพของรอษฎร
ต อบนเปด นสอธอรณสมบบตตของแผน
(8) กอรครม
น ครองดมแลและรบกษอทรบพยสค น
ท ดตน
ต ขององคก
(9) หอผลประโยชนคจอกทรบพยส
ค น
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล
(10) ใหนมทตลอด ทอท เททยบเรอ อ และทอท ขนอม
(11) กตจกอรเกททยวกบบกอรพอณต ชยค

(12) กอรทอท งเทททยว
(13) กอรผบงเมออง
(มอตรอ 68 “(12) และ (13)” บบญญบตตเพตทมโดย พ.ร.บ.สภอตออ บลและองคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บล (ฉบบบ ททท 3)
พ.ศ. 2542 มอตรอ 16 )
น
อออ นอจหนนอทททตอมพระรอชบบญญบตตกออ หนดแผนและขบนตอนกอรกระจอยอ
ออ นอจใหนแกอ
ท งคกค รปกครอง สวท นทอ
น งถตทน
พ.ศ. 2542
มอตรอ 16 ใหนเทศบอล เมอองพบทยอ และองคก
ค อรบรต หอรสวท นตออ บลมทอออ นอจและหนนอทททในกอรจบด ระบบกอรบรต กอร
สอธอรณะเพอทอประโยชนคของประชอชนในทอ
น งถตทนของตนเอง ดบงนทน
(1) กอรจบดทออ แผนพบฒนอทอ
น งถตทนของตนเอง
(2) กอรจบดใหนมทและบออ รร งรบกษอทองบก ทองนออน และทองระบอยนออน
(3) กอรจบดใหนมทและควบครมตลอด ทอท เททยบเรอ อ ทอท ขนอม และทททจอดรถ
(4) กอรสอธอรณม ปโภคและกอรกอ
ท สรนองออทน ๆ
(5) กอรสอธอรณม ปกอร
(6) กอรสงท เสรต ม กอรฝศ ก และประกอบออชท พ
(7) กอรพอณต ชย ค และกอรสงท เสรต มกอรลงทรน
(8) กอรสงท เสรต มกอรทอท งเทททยว
(9) กอรจบดกอรศศกษอ
(10) กอรสบ งคมสงเครอะหค และกอรพบฒนอครณภอพชทวต
ต เดดก สตรท คนชรอ และผม นดนอยโอกอส
(11) กอรบออ รร งรบกษอศตลปะ จอรท ตประเพณท ภมมตปบญญอทอ
น งถตทน และวบฒนธรรมอบนดท ของทอน งถตทน
(12) กอรปรบบปรร งแหลงท ชรมชนแออบดและกอรจบดกอรเกททยวกบบทททอยมอท อศบ ย
(13) กอรจบดใหม
น ทและบออ รร งรบกษอสถอนทททพบกผอ
ท นหยอท นใจ
(14) กอรสงท เสรต มกอรกทฬอ
(15) กอรสงท เสรต มประชอธตปไตย ควอมเสมอภอค และสตทธตเสรท ภอพของประชอชน
(16) สงท เสรต มกอรมทสวท นรทวมของรอษฎรในกอรพบฒนอทอ
น งถตทน
(17) กอรรบกษอควอมสะออดและควอมเปด นระเบทยบเรท ยบรนอยของบอน นเมออง
(18) กอรกออ จบดมมลฝอย สตงท ปฏตกมล และนออน เสทย
(19) กอรสอธอรณสร ข กอรอนอมบยครอบครบว และกอรรบกษอพยอบอล
(20) กอรจบดใหม
น ทและควบครมสร สอนและฌอปนสถอน
(21) กอรควบครมกอรเลทนยงสบ ตว ค
(22) กอรจบดใหม
น ทและควบครมกอรฆอท สบ ตว ค
(23) กอรรบกษอควอมปลอดภบย ควอมเปด นระเบทยบเรท ยบรนอย และกอรอนอมบยโรงมหรสพ และ สอธอรณสถอนออทน
ๆ

(24) กอรจบดกอร กอรบออ รร งรบกษอ และกอรใชนประโยชนคจอกปทอไมน ทททดตนทรบพยอกรธรรมชอตตและ สตงท แวดลอ
น ม
(25) กอรผบงเมออง
(26) กอรขนสงท และกอรวตศวกรรมจรอจร
(27) กอรดมแลรบกษอทททสอธอรณะ
(28) กอรควบครมออคอร
(29) กอรปนองกบนและบรรเทอสอธอรณภบย
(30) กอรรบกษอควอมสงบเรท ยบรนอย กอรสงท เสรต มและสนบบสนร นกอรปนองกบนและรบกษอควอม ปลอดภบยในชทวต
ต และ
ต
ทรบพยสค น
(31) กตจกอรออทนใดทททเปด นผลประโยชนคของประชอชนในทอ
น งถตทนตอมทททคณะกรรมกอรประกอศ กออ หนด

