
อ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต. 
 

อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 

แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี) 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67  หนา้ท่ีท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๑.   รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหนว่ยงานอ่ืนใน

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4 .ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
5. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝีกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนนุการดูแลพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคเพ่ือการศึกษา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
มาตรา 68 หน้าที่ที่อาจจัดทำ 
 

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๒. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
๕. ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๘. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๙. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
๑๐. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
๑๑. การท่องเที่ยว 
๑๒.  การผังเมือง 

 

 

 

 



 

 

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นไม่เป็นการตดัอ านาจ

หนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด 

ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหนา้

ตามสมควรในกรณีน้ีหากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการ

ดงักล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นดว้ย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติั

หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลและข่าวสาร

จากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เวน้แต่ขอ้มูลหรือ

ข่ าวส าร ท่ี ท างราชการ ถือว่ า เป็ น ความลับ เก่ี ยวกับ การ รักษ าความมั่น คงแ ห่ งช าติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บงัคบัในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แต่มิ

ใหก้ าหนดโทษปรับเกินหน่ึงพนับาท เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ในส่วนของการ

บริหารงานนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการจดัแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดต้ั้งข้ึน โดยมีพนกังาน

ส่วนต าบลเป็นเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ขา้ราชการ 

พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชัว่คราวได้

โดยไม่ขาดจากตน้สงักดัเดิม โดยใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจอนุญาตไดต้ามความจ าเป็น 

และในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการซ่ึงไม่อยูใ่นอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั ให้กระทรวงมหาดไทย

ท า ค ว า ม ต ก ล ง กั บ ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด ก่ อ น แ ต่ ง ตั้ ง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

ร่วมกบัสภาต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เพื่อกระท ากิจการร่วมกนัได ้ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บความยินยอมจากสภาต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งท าและเป็นการเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ี

อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตน 

 
 
 



 

อ ำนำจหน้ำทีต่ำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2549 ก าหนดให ้อบต. มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดงัน้ี 
1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้ และบ ารุงรักษาทางบกทางน ้า และทางระบายน ้า 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชยแ์ละส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13. การจดัใหมี้ และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้ และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
22. การจดัใหมี้ และควบคุมการฆ่าสตัว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถาน 
อ่ืนๆ 
24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
 
 



 
 
 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
 

 
 


