
อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
ก. อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 

1. พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี ้

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
***พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดูแลการจราจร และ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าว ” 

2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ปูองกันโรคและระงับโรคตดิต่อ 
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ยกเลิก) 

****พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและ องค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน       
“  (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
ฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแล และพัฒนาเด็ก
เล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะ จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ” 

6. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
1. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 



3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การท่องเท่ียว 
13. การผังเมือง 

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัด
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะด าเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
ดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการ
ในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตาม



ความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่
ในอ านาจหน้าท่ีของตน 

 

ข. อ านาจหน้าท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
13. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 



19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
31. กิจอื่นใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 

 

 

 


