อำนำจหน้ำที่ ( 12 มกรำคม 2565)
อำนำจหน้ำที่ของ อบต. • อบต. มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วน ตำบล พ.ศ.
2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)
2. มีหน้ำที่ต้องทำตำมมำตรำ 67 ดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงทำงน้ำและทำงบก
2. กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร
7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
8. บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย
3. มีหน้ำที่ทอี่ ำจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตำมมำตรำ 68 ดังนี้
1. ให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร
2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถำนทีป่ ระชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
8. กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
9. หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
11. กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์
12. กำรท่องเที่ยว
13. กำรผังเมือง
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นกำรตัดอำนำจหน้ำที่
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐ นำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไปประกอบกำรพิจำรณำดำเนินกิจกำรนั้นด้วย
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีสิทธิได้รบั ทรำบ
ข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของทำงรำชกำรในตำบล เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อใช้บงั คับในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในกำรนีจ้ ะกำหนด
ค่ำธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผูฝ้ ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิ นหนึ่งพันบำท เว้น
แต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น
ในส่วนของกำรบริหำรงำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกำรจัดแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และส่วนต่ำง ๆ ทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงำน
ส่วนตำบลเป็นเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมำรถขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปดำรง
ตำแหน่งหรือปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่ในอำนำจของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยทำควำมตกลงกับหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตัง้
นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจทำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหรือร่วมกับ
สภำตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อกระทำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รบั ควำมยินยอมจำกสภำตำบลองค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่
จำเป็นต้องทำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของตน อำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจ พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2. กำรจัดให้มี และบำรุงรักษำทำงบกทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
5. กำรสำธำรณูปกำร
6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9. กำรจัดกำรศึกษำ
10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
11. กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13. กำรจัดให้มี และบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. กำรส่งเสริมกีฬำ
15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18. กำรกำจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และน้ำเสีย
19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล

20. กำรจัดให้มี และควบคุมสุสำน และฌำปนสถำน
21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ
สำธำรณสถำนอื่นๆ
24. กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
25. กำรผังเมือง
26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร
27. กำรดูแลรักษำทีส่ ำธำรณะ
28. กำรควบคุมอำคำร
29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน
31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด

