
 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
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              1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 
มีหน้าท่ีบังคับหรือหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ตามมาตรา67 ซึ่งมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 68 ซึ่งมหีน้ำที่อำจจัดท ำในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 

1. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหม้ีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8.การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินขิงองค์การบริหารส่วนต าบล 
9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสวนต าบล 
10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11.กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ 
12.การท่องเท่ียว 
13.การผังเมือง 
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4.การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะด าเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มี
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้น าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้น
ด้วย (มาตรา 69 ) 
5.การปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(มาตรา 69/1) 
6.มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล 
เว้นแต่ข้อมูลและข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70 
7.ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีของ อบต. ในการนี้จะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มีให้ก าหนดโทษปรับเกิน1,000บาท 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 
8.อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราขการส่วนท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการของ อบต. เป็นการช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด
เดิม (มาตรา 72) 
9.อาจท าให้กิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) 
 
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
1.มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(มาตรา16) 
1.การท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5.การสาธารณูปการ 
6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
7.การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
8.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9.การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ และกรพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ้องถิ่น 
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14.การส่งเสริมกีฬา 



15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18.การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20.การจัดให้มีการควบคุมสุสานและณาปนสถาน 
21.การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
22.การจัดให้มีและคุมการฆ่าสัตว์ 
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณาสถาน อื่น ๆ 
24.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
25.การผังเมือง 
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28.การควบคุมอาการ 
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
31.กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
2 อ านาจหน้าท่ีของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการ แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 


