
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลที่อำจกระท ำได้ตำมประรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2546 
1. อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพฒันำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 
2. มีหน้ำที่ต้องท ำในเขต อบต. ดังนี้ (มำตรำ 67) 
 (1) จัดใหม้ีและบ ำรงุรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
 (2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และทีส่ำธำรณะรวมทัง้ก ำจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
 (3) ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันโรคและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 (6) ส่งเสริมกำรพฒันำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 
 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
 (8) บ ำรงุรกัษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 
 (9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบ ประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม   
               จ ำเป็นและสมควร 
3. มีหน้ำที่อำจจัดท ำกิจกำรในเขต อบต. ดังนี้ (มำตรำ 68) 
 (1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น 
 (3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
 (4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
 (5) ให้มีและสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
 (7) บ ำรงุและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
 (8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพยส์ินอันเป็นสำธำรณสมบัติ ของแผ่นดิน 
 (9) หำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์ินขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
 (10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
 (11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย ์
 (12) กำรท่องเที่ยว 
 (13) กำรผังเมือง 
4. อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ตำมข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ข้ำงต้นน้ันไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐในอันที่จะด ำเนินกิจกำรใดๆ เพื่อหำผลประโยชน์ของประชำชน
ในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควรในกรณีนี้หำก อบต. มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กิจกำรดังกล่ำวให้น ำควำมเห็นของ อบต. ไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย (มำตรำ 69 
5. มีสิทธิได้รบัทรำบข้อมลูและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรือ่ง ที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินกจิกำรของทำงรำชกำรใน
ต ำบล (มำตรำ 70) 
6. อำจออกข้อบังคับต ำบลเพื่อใช้บงัคับให้ต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขดัต่อ กฎหมำยหรืออ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ในกำร
นี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเกบ็ และก ำหนดโทษปรบัผูฝ้่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกิน 
 500 บำท (มำตรำ 71) 

 
/7. อำจขอให ้

 



- 2 - 
 
7. อำจขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลุกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรของ อบต. เป็นกำรช่ัวครำวได้โดยไม่ขำดจำก 
ต้นสังกัดเดิม (มำตรำ 72) อำจท ำกิจกำรนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภำต ำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ (มำตรำ 73) 

************************************************** 

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมประรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2542) 
           อ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดระบบกำรบริหำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังน้ี  (มำตรำ 16) 
 (1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินของตนเอง 
 (2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
 (3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และทีจอดรถ 
 (4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรกอ่สร้ำงอื่นๆ 
 (5) กำรสำธำรณูปกำร 
 (6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 
 (7) กำรพำณิชย์ และกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
 (8) กำรส่งเสริมกำรท่องเทียว 
 (9) กำรจัดกำรศึกษำ 
 (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้วยโอกำส 
 (11) กำรบ ำรงุรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 
 (12) กำรปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกบัที่อยู่อำศัย 
 (13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
 (14) กำรส่งเสริมกีฬำ 
 (15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 (16) ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำท้องถ่ิน 
 (17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้ำนเมือง 
 (18) กำรก ำจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
 (19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรกัษำพยำบำล 
 (20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
 (21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
 (22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
 (23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำรอนำมัย โรงมหรสพและสำธำรณ
        สถำนอื่น ๆ 
 (24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกปำ่ไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ      
                 สิ่งแวดล้อม 
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 (25) กำรผังเมือง 
 (26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
 (27) กำรดูแลรักษำทีส่ำธำรณะ 
 (28) กำรควบคุมอำคำร 
 (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรสง่เสริมและสนับสนนุกำรป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัยใน
        ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 (31) กิจกำรอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชำชนใน ท้องถ่ินตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ตำมข้อ 1. จะมีผลอย่ำงสมบูรณ์ต่อเมื่อ แผนปฏิบัติกำรก ำหนดข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจ  ตำมแผนกำรกระจำยให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีผลบังคับแล้ว 
 


