
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล และองค์การบริหารสว่น ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2542) 

1. พฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา 67 ดงันี ้

1. จดัให้มีและบ ารุงทางน า้และทางบก 

2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดนิและท่ีสาธารณะ รวมทัง้การก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู 

3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 

4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5. สง่เสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

6. สง่เสริมการพฒันาสตรี เดก็และเยาวชน ผู้สงูอายแุละพิการ 

7. คุ้มครอง ดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

8. บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน  

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงันี ้

1. ให้มีน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภคและการเกษตร  

2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

4. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ  

5. ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

6. สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 

7. บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพ 

8. การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ  

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

10. ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม 

11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 



12. การทอ่งเท่ียว 

13. การผงัเมือง 

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้นนัน้ ไมเ่ป็นการตดัอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แตต้่อง
แจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลทราบลว่งหน้าตามสมควร ในกรณีนีห้ากองค์การบริหารสว่นต าบลมีความเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินกิจการดงักลา่ว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหาร
สว่นต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนัน้ด้วย  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันีิใ้ห้องค์การบริหารสว่นต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมลูและ
ขา่วสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแตข้่อมลูหรือขา่วสารท่ีทาง
ราชการถือวา่เป็นความลบัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแหง่ชาติ  

องค์การบริหารสว่นต าบลอาจออกข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล เพ่ือใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารสว่น
ต าบลได้เทา่ท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบล ในการนีจ้ะก าหนดคา่ธรรมเนียมท่ีจะ
เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึง่พนับาท เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญตัไิว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

ในสว่นของการบริหารงานนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลมีการจดัแบง่การบริหารงานออกเป็น ส านกังานปลดั
องค์การบริหารสว่นต าบล และสว่นตา่ง ๆ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ตัง้ขึน้ โดยมีพนกังานสว่นต าบลเป็นเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิาน และองค์การบริหารสว่นต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของหนว่ยราชการ หนว่ยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน ไปด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตังิานขององค์การบริหารสว่น
ต าบลชัว่คราวได้โดยไมข่าดจากต้นสงักดัเดมิ โดยให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้ มีอ านาจอนญุาตได้ตามความจ าเป็น และ
ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึง่ไมอ่ยูใ่นอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกบัหนว่ยงานต้น
สงักดัก่อนแตง่ตัง้ 

นอกจากนัน้องค์การบริหารสว่นต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารสว่นต าบลหรือร่วมกบัสภาต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการ
ร่วมกนัได้ ทัง้นี ้เม่ือได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั หรือหนว่ย
การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และกิจการนัน้เป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีอยู่
ในอ านาจหน้าท่ีของตน 

 

 



อ านาจหน้าที่ตามแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดงันี ้

1. การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 

2. การจดัให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน า้ และทางระบายน า้  

3. การจดัให้มีและควบคมุตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ข้าม และท่ีจอดรถ  

4. การสาธารณปูโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5. การสาธารณปูการ 

6. การสง่เสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

7. คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  

8. การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

9. การจดัการศกึษา 

10. การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส  

11. การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน  

12. การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  

13. การจดัให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

14. การสง่เสริมกีฬา 

15. การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 

17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

18. การก าจดัมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย 

19. การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

20. การจดัให้มี และควบคมุสสุาน และ ฌาปนสถาน 

21. การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 

22. การจดัให้มี และควบคมุการฆา่สตัว์ 

23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ  

24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  



25. การผงัเมือง 

26. การขนสง่ และการวิศวกรรมจราจร 

27. การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 

28. การควบคมุอาคาร 

29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน  

31. กิจอ่ืนใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
 

 

 

 

 

 


