
 

อ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม[1] ภารกิจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจึงมีขอบข่ายงานท่ีกวา้งขวางอีกทั้ง พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 

ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต อบต. ดงัต่อไปน้ี[2] 

(1) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ 
(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินตามความจ าเป็น
และสมควร 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความ
จ าเป็นและสมควร 

นอกจากนั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขต อบต. ดงัต่อไปน้ี[3] 

(1) ใหมี้น ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

(3) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
(4) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

(9) หาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
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(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
(12) การท่องเท่ียว 
(13) การผงัเมือง 
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ไม่เป็นการตดัอ านาจหนา้ท่ีของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในต าบล แต่ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหนา้ตามสมควร ในกรณีน้ีหาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักล่าว ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนิน
กิจการนั้นดว้ย[4] 

เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิไดรั้บทราบ
ขอ้มลูและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เวน้แต่
ขอ้มลูหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือวา่เป็นความลบัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ[5] 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือใชบ้งัคบัในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการน้ีจะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเกบ็และก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยกไ็ด ้แต่มิใหก้ าหนดโทษปรับเกิน
หน่ึงพนับาท เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน[6] 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการจดัแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านกังาน
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดต้ั้งข้ึน โดยมีพนกังานส่วน
ต าบลเป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถขอใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือ
ลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไป
ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชัว่คราวไดโ้ดยไม่ขาดจากตน้สงักดัเดิม โดย
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจอนุญาตไดต้ามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการซ่ึงไม่อยูใ่น
อ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหก้ระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกบัหน่วยงานตน้สงักดัก่อนแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกบัสภา
ต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกนัได ้ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บความยินยอมจากสภาต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีจ าเป็นตอ้งท าและเป็นการเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตน[7] 
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อ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดใหรั้ฐตอ้งกระจายอ านาจใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงในฐานะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
หน่ึง รัฐก็ตอ้งกระจายอ านาจใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยไดมี้การก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึง
พระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนใน ทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี [8] 

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจดัการศึกษา 
(10) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(13) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน 

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(18) การก าจดัมลูฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21) การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
(22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์
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(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

(24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(25) การผงัเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั และรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ี คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 


