อํานาจหน้ าที่ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
(อบต.) อํานาจหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหน้ าทีใ่ นการพัฒนาตําบลทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริ หารส่วนตําบลมีหน้ าทีต
่ ้ องทําในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบล ดังต่อไปนี ้ (มาตรา
67)
1) จัดให้ มีและบํารุงรักษาทางน้ํ าและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทังกํ
้ าจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร
7) คุ้มครองดูแลและบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม
8) บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
9) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามทีท
่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากร ให้ ตามความ จําเป็ นและสมควร
3. ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริ หารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบล ดังต่อไปนี ้ (มาตรา
68)
1) ให้ มีนํ ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
2) ให้ มีการบํารุงการไฟฟ้าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้ มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํ า
4) ให้ มีและบํารุ งสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5) ให้ มีการส่งเสริ มกลุม
่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริ มให้ มีอต
ุ สาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สน
ิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
10) ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้ าม
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว

13) การผังเมือง
4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้ าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด

ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้ องแจ้ งให้ อบต. ทราบล่วงหน้ าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้ นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนันด้
้ วย (มาตรา 69)
5. การปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้ าที่ของ อบต. ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้ วิธีการ บริ หารกิจการ

บ้ านเมืองที่ดี และใหค้ํ านึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื ้อจัด
จ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสาร ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับว่าด้ วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(มาตรา 69/1)
6. มีสท
ิ ธิได้ รับทราบข้ อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้ นแต่

ข้ อมูลหรื อข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ (มาตรา 70)
7. ออกข้ อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้ บงั คับในตําบลได้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื ออํานาจหน้ าที่ของ อบต. ในการ นี ้จะกําหนด

ค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรี ยกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้ แต่มิให้ กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้ นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น (มาตรา 71)
8. อาจขอใหข้ ้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วย การบริ หารราชการ

ส่วนท้ องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิกิจการของ อบต. เป็ นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาด จากต้ นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรื อร่ วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่วน ท้ องถิ่นอื่น เพื่อกระทํา

กิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วน ท้ องถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอํานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ (มาตรา
16)
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้ มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํ า และทางระบายน้ํ า
(3) การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้ าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้ างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
(8) การส่งเสริ มการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(13) การจัดให้ มีและบํารุงรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริ มกีฬา
(15) การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และน้ํ าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้ มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์
(22) การจัดให้ มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิง่ แวดล้ อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย การส่งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สนิ
(31) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้ องทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
2. อํานาจหน้ าที่ของ อบต. ตามข้ อ 1 ต้ องดําเนินการตาม “แผนปฏิบตั ิการกําหนดขันตอนและการกระจาย
้
อํานาจให้ แก่

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ”

