
 

อ านาจหน้าที่ 

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
1. มีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะรวมทัง้ก าชัดมลูผ่อยและสิ่งปฏิกูล 
3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 
7) คุ้มครองดูแลและบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน และวัฒนธรรมอันตีของท้องถ่ิน 
9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ 

จ าเป็นและสมควร 
3. ภายให้บังคับแหง่กฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 

1) ให้มีน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให้มีการบ ารงุการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3) ให้มีการบ ารงุรกัษาทางระบายน้ า 
4) ให้มีและบ ารงุสถานทีป่ระชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
5) ให้มีการสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 



10) ให้มีตลาด ท าเทียบเรอื และท าข้าม 
11) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผงัเมือง 

4. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ด าเนินกิจการใดๆ เพี่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้  อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร        
หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้น าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา 
ด าเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 

5. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด (มาตรา 69/1) 
6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ ของทางราชการ 
ในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
(มาตรา 70) 
7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บงัคับในต าบลไดเ้ท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้
จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มีให้ก าหนดโทษปรับเกิน 
1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 
8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการช่ัวคราวไดโ้ดยไม่ขาดจากต้น
สังกัดเดิม (มาตรา 72) 
9. อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
อื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) 
อ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ห้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ (มาตรา 16) 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 



(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรลพ และ 

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสริมและสนับสนุนการปอูงกนัและรกัษาความปลอดภัย ใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

2. อ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องค าเนินการตาม "แผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนและการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 


