
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 

  อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546   

1. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)    

2. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 67)            

1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก            

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล            

3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ            

4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            

5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            

6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ            

7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม            

8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน            

9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ใหตาม

ความ จําเปนและสมควร   

3. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68)            

1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร            

2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน            

3) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา          

4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุมการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ        

5) ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ            

6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว            

7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร           

8) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน           

   9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล            

10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม            

11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย            

12) การทองเท่ียว            

13) การผังเมือง   

4. การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ใน

อันท่ีจะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลตองแจงให อบต. ทราบลวงหนาตามสมควร 



หาก อบต. มีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหนําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา 

ดําเนินกิจการนั้นดวย (มาตรา 69)    

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

การ จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล 

ขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)    

6. มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการ ของทาง

ราชการ ในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวกับ การรักษาความม่ันคง

แหงชาติ (มาตรา 70)    

7. ออกขอบัญญัติ อบต. เพ่ือใชบังคับในตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีของ อบต. 

ในการ นี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับ

เกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน (มาตรา 71)    

8. อาจขอใหราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวย การบริหารราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เปนการชั่วคราวไดโดยไม

ขาด จากตนสังกัดเดิม (มาตรา 72)    

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหนวยการบริหารราชการ

สวน ทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได (มาตรา 73)  

อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542    

1. มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ

ตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)            

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง            

(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา           

(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ            

(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ            

(5) การสาธารณูปการ            

(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ            

(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน            

(8) การสงเสริมการทองเท่ียว            

(9) การจัดการศึกษา            

(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส           

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน           

(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย            

(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ            



(14) การสงเสริมกีฬา            

(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน           

(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน           

(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง            

(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย            

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล            

(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน            

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว  

            (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว            

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืน ๆ            

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และ สิ่งแวดลอม            

(25) การผังเมือง            

(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร            

(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ            

(28) การควบคุมอาคาร            

(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            

(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพยสิน            

(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด  2. อํานาจหนาท่ีของ อบต. ตามขอ 1 ตองดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน

และการกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ” 


