
 

 

อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที ่5 พ.ศ. 2546 

1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก 

2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 

1. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2. ให้มีและบํารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

อํานาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 



9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

12. การท่องเที่ยว 

13. การผังเมือง 

4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่
จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการ
พิจารณา ดําเนินกิจการนั้นดว้ย (มาตรา 69) 

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาอบต.       
การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูล 

ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทาง
ราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความ
ม่ันคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 

7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ใน
การนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับ
เกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71) 

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้
โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม มาตรา 72) 

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) 

 

 



พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 กําหนดให้ อบต.มอีํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    ผู้ด้อยโอกาส 

11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13. การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14. การส่งเสริมกีฬา 

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18. การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 



23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 

24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25. การผังเมือง 

26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  


