อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลจึงมีขอบขายงานที่กวางขวางอีกทั้ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
อบต. ดังตอไปนี้[2]
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํา้ และทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นตาม
ความจําเปนและสมควร
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต อบต. ดังตอไปนี้[3]
(1) ใหมนี ํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํา้
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ไมเปนการตัดอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการ
ใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
ลวงหนาตามสมควร ในกรณีนหี้ ากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นของ
องคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนัน้ ดวย[4]
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ
ไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ[5]
องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝ าฝนดวยก็ได แต
มิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น[6]
ในสวนของการบริหารงานนัน้ องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดแบงการบริหารงานออกเปน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น
โดยมีพนักงานสวนตําบลเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
ขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง

นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือ
รวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจาก
สภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน[7]
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในฐานะที่องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ตองกระจายอํานาจใหกับองคการบริหารสวนตําบล โดยไดมีการ
กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองดังนี้ [8]
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํ้า
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน่ ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ

(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
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