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อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 

อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 

2. ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67)   

๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก  

  (1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะรวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล 

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 5) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
 6) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
 7) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม
ควำมจ ำเป็นและสมควร 
      3.  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68) 
 1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
 2) ให้มีกำรบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
 3) ให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
 4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุมกำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ 
 5) ให้มีกำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ ์
 6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
 7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
 8) กำรคุ้มครองดูแล และรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
 9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
 11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
 12) กำรท่องเที่ยว 
 13) กำรผังเมือง 
     4.  กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
ในอันที่จะด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในต ำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำ
ตำมสมควร หำกอบต. มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้น ำควำมเห็นของ อบต.     
ไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย (มำตรำ 69) 
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     5. กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึ งถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ อบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำร
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด (มำตรำ 69/1) 
     6. มีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
ทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับ กำรรักษำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (มำตรำ 70) 
     7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพ่ือใช้บังคับในต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออ ำนำจหน้ำที่ของ 
อบต. ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
ก ำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืน (มำตรำ 71)  
     8. อำจขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรของ อบต. เป็นกำร
ชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม (มำตรำ 72) 
     9. อำจท ำกิจกำรนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภำต ำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ (มำตรำ 73) 
 
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     1. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มำตรำ 16) 
 (1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
 (2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
 (3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
 (4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
 (5) กำรสำธำรณูปกำร 
 (6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 
 (7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
 (8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 (9) กำรจัดกำรศึกษำ 
 (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
 (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
 (13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (14) กำรส่งเสริมกีฬำ 
 (15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 (16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 (17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
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 (18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
 (19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
 (20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
 (21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
 (22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
 (23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ  
และสำธำรณสถำนอื่น ๆ  
 (24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 (25) กำรผังเมือง 
 (26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
 (27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
 (28) กำรควบคุมอำคำร 
 (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (31) กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 
     2. อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ตำมข้อ 1 ต้องด ำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนและ
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
    
 

        
 


