
อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

(อบต.)  อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ถึงฉบบั

ที่ 5 พ.ศ. 2546 

  1. มีอํานาจหน้าทีใ่นการพฒันาตําบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 

  2. ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายองค์การบริหารสว่นตาํบลมีหน้าทีต้่องทําในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนี ้(มาตรา 

67)          

           1) จดัให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

           2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทัง้กําจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

           3) ปอ้งกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่ 

           4) ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

           5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

           6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พกิาร 

          7) คุ้มครองดแูลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

          8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

          9) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบคุลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร  

3. ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายองค์การบริหารสว่นตําบลอาจจดัทาํกิจกรรมในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนี ้(มาตรา 

68) 

           1) ให้มีนํา้เพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 

           2) ให้มีการบํารุงการไฟฟา้หรือแสงสวา่งโดยวิธีอื่น 

           3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

           4) ให้มีและบาํรุงสถานท่ีประชมุการกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 

           5) ให้มีการสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

           6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 

           7) บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

           8) การคุ้มครองดแูล และรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดิน 

           9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารสว่นตาํบล 

           10) ให้มีตลาด ทา่เทยีบเรือ และทา่ข้าม 

           11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 

           12) การทอ่งเที่ยว 



           13) การผงัเมือง 

   4. การดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะ ดาํเนินกิจการใด 

ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบลว่งหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเก่ียวกบัการดําเนิน

กิจการดงักลา่ว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนัน้ด้วย (มาตรา 69) 

   5. การปฏิบตังิานตามอาํนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี และใหคํ้านงึถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัทําแผนพฒันา อบต. การ จดัทาํงบประมาณ การจดัซือ้จดั

จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมลู 

ขา่วสาร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัวา่ด้วยการนัน้ และหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

(มาตรา 69/1) 

   6. มีสทิธิได้รับทราบข้อมลูและขา่วสารจากทางราชการในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ ของทางราชการ ในตาํบล เว้นแต่

ข้อมลูหรือขา่วสารท่ีทางราชการถือวา่เป็นความลบัเก่ียวกบั การรักษาความมัน่คงแหง่ชาติ (มาตรา 70) 

   7. ออกข้อบญัญตัิ อบต. เพื่อใช้บงัคบัในตาํบลได้เทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายหรืออาํนาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นีจ้ะกําหนด

คา่ธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแตจ่ะมีกฎหมาย

บญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่น (มาตรา 71) 

   8. อาจขอใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลกูจ้าง ของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ย การบริหารราชการ

สว่นท้องถ่ินไปดํารงตาํแหนง่หรือปฏิบตัิกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไมข่าด จากต้นสงักดัเดมิ (มาตรา 72) 

 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกบัสภาตาํบล อบต. อบจ. หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่น ท้องถ่ินอื่น เพื่อกระทํา

กิจการร่วมกนัได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบญัญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่น ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

   1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงันี ้(มาตรา 

16) 

           (1) การจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 

           (2) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

           (3) การจดัให้มีและควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรือ ทา่ข้าม และที่จอดรถ 

           (4) การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 

           (5) การสาธารณปูการ 

           (6) การสง่เสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

           (7) การพาณิชย์ และการสง่เสริมการลงทนุ 

           (8) การสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 



           (9) การจดัการศกึษา 

           (10) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส 

           (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถ่ิน 

           (12) การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

           (13) การจดัให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

           (14) การสง่เสริมกีฬา 

           (15) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

           (16) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 

           (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

           (18) การกําจดัมลูฝอย สิง่ปฏิกลู และนํ้าเสยี 

           (19) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

           (20) การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 

           (21) การควบคมุการเลีย้งสตัว์  

          (22) การจดัให้มีและควบคมุการฆา่สตัว์ 

          (23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ                    

          (24) การจดัการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิง่แวดล้อม 

          (25) การผงัเมือง 

          (26) การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 

          (27) การดแูลรักษาที่สาธารณะ 

          (28) การควบคมุอาคาร 

         (29) การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

         (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุการปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยั ใน ชีวิตและทรัพย์สนิ   

         (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องทีต่ามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

     2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดาํเนินการตาม “แผนปฏิบตัิการกําหนดขัน้ตอนและการกระจาย อาํนาจให้แก่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ”  

 


