
 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

 อ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 1. มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)  

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ให้ตาม

ความ จ าเป็นและสมควร  
 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)  

(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(2) ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
(3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
(5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
(12) การท่องเท่ียว  
(13) การผังเมือง  



 4. อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่
เป็นการตัดอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะด าเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล  แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้า
ตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)  
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ
กระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ี
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตน 
 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 
 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  (มาตรา 16)  ดังนี ้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
(9) การจัดการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  



(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ  
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ใน ชีวิตและทรัพย์สิน  
(31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 


