
อ ำนำจหน้ำท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   ภำรกิจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงมี
ขอบข่ำยงำนที่กว้ำงขวำงอีกทั้ง พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 

(2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 
(9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 
นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(12) กำรท่องเที่ยว 
(13) กำรผังเมือง 
 
 
 



อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่
ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและ
ข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำง
รำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็น
อย่ำงอ่ืน 

ในส่วนของกำรบริหำรงำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกำรจัดแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น ส ำนักงำนปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และส่วนต่ำง ๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงำนส่วนต ำบลเป็นเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น และ
ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกับหน่วยงำน
ต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือร่วมกับสภำต ำบล องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ำกิจกำรร่วมกัน
ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเก่ียวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่
ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก ำหนดให้รัฐต้องกระจำยอ ำนำจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งในฐำนะที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจำยอ ำนำจให้กับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยได้มีกำรก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจ
และหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
(5) กำรสำธำรณูปกำร 
(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
(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 และสิทธิเสรีภำพของ ประชำชน 
(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
(20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
(21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
(22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอ่ืน ๆ 
(24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(25) กำรผังเมือง 
(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
(27) กำรดแูลรักษำท่ีสำธำรณะ 
(28) กำรควบคุมอำคำร 



(29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(31) กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่ คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 


