
อ านาจหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ 
หน้าที่ในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอกีทั้ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหนา้ที่ต้องท าในเขต อบต. ดังต่อไปนี ้

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจ าเป็นและสมควร 
(9) ปฏิบัติหนา้ที่อืน่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

นอกจากนั้นองค์การบริหารสว่นต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟาูหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชมุ การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล  
แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของทาง
ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับ
ผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ต้ังขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็นและในกรณีท่ี 
 



เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
แต่งต้ัง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระท ากิจการ
ร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของตน 
 

อ านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รฐัต้องกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
ฐานะที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอ านาจให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลา่วได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
มีอ านาจหนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี ้

(1) การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณชิย์ และการส่งเสรมิการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของ ประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสสุานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากปาุไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบรอ้ย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
       และทรัพย์สนิ 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 


