
โครงสร้างรวมและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546 
  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล : มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
   2. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย 
         1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.  
          อบต. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจกำรสำธำรณที่ อบต.  
มีอ ำนำจหน้ำที่จัดท ำสำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท  คือ  
             1.1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องท าในเขต อบต. ดังนี้  
                    (1)  จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก  
                    (2)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและ 
                                      สิ่งปฏิกูล  
                  (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
                    (4)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
                    (5)  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
                    (6)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  
                    (7)  คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
                    (8)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                    (9)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม 
                                     ควำมจ ำเป็นและส ำคัญ  
              1.2) กิจการที่ อบต. อาจจัดท าในเขต อบต. ดังนี้  
                    (1)  ให้มีน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และกำรเกษตร  
                    (2)  ให้มีกำรบ ำรุงรักษำกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
                    (3)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  
                      (4)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ  
                    (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์  
                    (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว  
                     (7)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร  
                     (8)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
                    (9)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.  
                  (10)  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม  
                   (11)  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำนิชย์  
                   (12) กำรท่องเที่ยว  
                   (13) กำรผังเมือง  
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           อ ำนำจหน้ำที่ อบต. ดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ตัดอ ำนำจของกระทรวง ทบวง กรม องค์กำรหรือหน่วยงำนของ
รัฐในกำรเข้ำไปด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนในต ำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำ และน ำ
ควำมเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจกำรดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนด้วย  
          2. อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมี
อ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมเติมในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำมมำตรำ 16 แห่ง 
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  
           (2)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ  
           (3)  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ  
           (4)  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ  
           (5)  กำรสำธำรณูปกำร  
           (6)  กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ  
           (7)  กำรพำนิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
           (8)  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
           (9)  กำรจัดกำรศึกษำ  
          (10)  กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  
          (11)  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  
          (12)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย  
          (13)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  
          (14)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ  
          (15)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน  
          (16)  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
          (17)  กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
          (18)  กำรจ ำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย  
          (19)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล  
          (20)  กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนกิจสถำน  
          (21)  กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์  
          (22)  กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์  
          (23)  กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ และ 

                            สำธำรณสถำนอื่นๆ  
                (24)  กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ แล 
                            สิ่งแวดล้อม  
                 (25)  กำรผังเมือง  
                 (26)  กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร  
                 (27)  กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ  
                     (28)  กำรควบคุมอำคำร  
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                 (29)  กำรป้องกันละบรรเทำสำธำรณภัย 
                    (30)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุน กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
                           ในชวีิตและทรัพย์สิน  
               (31)  กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
 
การออกข้อบัญญัติท้องถิน่ อบต.  
 
          เพ่ือใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
หรือเมื่อมีกฎหมำยก ำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้
ฝ่ำผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  
          ร่ำงข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนำยก อบต. หรือ สมำชิกสภำ อบต. หรือรำษฎรในเขต อบต. ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
          ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 


