
อ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต. 

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 
และ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562) 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังน้ี 

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทั้งการ

ก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายุและพิการ 
7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
8. บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ทีอ่าจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังน้ี 
1. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหยอ่นใจและ

สวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสรมิให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชพี 



8. การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ 
9. หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรอื และทา่ข้าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์
12. การท่องเที่ยว 
13. การผังเมอืง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้ ไม่เป็น
การตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรอืหน่วยงานของรัฐ ในอัน
ที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรอื
หน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินกิจการนั้นด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและขา่วสารจากทางราชการในเรือ่งที่เกีย่วกับการด าเนิน
กิจการของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมลูหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็น
ความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่ใช้
บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรอือ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนยีมที่จะเรยีกเก็บและก าหนด
โทษปรับผู้ฝา่ฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารสว่นต าบลมีการจัดแบ่งการ
บริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ตั้งข้ึน โดยมพีนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน และ



องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น ไป
ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้น
สังกัดเดิม โดยให้ผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และใน
กรณีที่เป็นข้าราชการซึง่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้วา่ราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทย
ท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองค์การบรหิารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทัง้นี้ เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้อง
ท าและเป็นการเกี่ยวเนือ่งกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังน้ี 

1. การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรกัษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าขา้ม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
8. การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 



9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่าศยั 
13. การจัดให้มี และบ ารุงรกัษาสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรภีาพของประชาชน 
16. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสยี 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลีย้งสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมอืง 
26. การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 



30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 

 


