
อ ำนำจหน้ำที่โครงสร้ำงรวมและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล  มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
  2. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำต ำบลท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  กำรจัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   อ ำนำจหน้ำท่ี ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 

   1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำต ำบลท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 
     2. ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ีต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67) 

          1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
          2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะรวมท้ังก ำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
          5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
          6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
          7) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
          8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          9) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกร ให้ตำม

ควำมจ ำเป็นและสมควร 
   3. ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68) 

          1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
          2) ให้มีกำรบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น 
          3) ให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
          4) ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีประชุมกำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ 
          5) ให้มีกำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
          6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
          7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
          8) กำรคุ้มครองดูแล และรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
          9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
          10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
          11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 

/12)กำรท่องเท่ียว... 



-2- 
 

          12) กำรท่องเท่ียว 
          13) กำรผังเมือง 
  4. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอัน

ท่ีจะด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในต ำบลต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ
ล่วงหน้ำตำมสมควร หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้น ำ
ควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย (มำตรำ 69) 

  5. กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ท้ังนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระ เบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด (มำตรำ 69/1) 

  6. มีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร ของทำง
รำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรท่ีทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับ กำรรักษำควำมมั่นคง
แห่งชำติ (มำตรำ 70) 

  7. ออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อใช้บังคับในต ำบลได้เท่ำท่ีไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืน
ด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น (มำตรำ 71) 

  8. อำจขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำร
ช่ัวครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม (มำตรำ 72) 

  9. อำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือร่วมกับสภำต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ 
(มำตรำ 73) 

 
อ ำนำจหน้ำที ่

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

 
  1. มีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (มำตรำ 16) 
          (1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
          (2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
          (3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
          (4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ 
          (5) กำรสำธำรณูปกำร 
          (6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 

/(7)กำรพำณิชย์... 
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          (7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
          (8) กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
          (9) กำรจัดกำรศึกษำ 
          (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
          (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          (12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัย 
          (13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
          (14) กำรส่งเสริมกีฬำ 
          (15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
          (16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
          (17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
          (18) กำรก ำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ ำเสีย 
          (19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
          (20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
          (21) กำรควบคุมกำรเล้ียงสัตว์ 
          (22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
          (23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ
สำธำรณสถำนอื่น ๆ 
          (24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ท่ีดินทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
          (25) กำรผังเมือง 
          (26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
          (27) กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 
          (28) กำรควบคุมอำคำร 
          (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
          (30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
          (31) กิจกำรอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
  2. อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมข้อ 1 ต้องด ำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอน
และกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


