
อ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
   (มำตรำ 66) 
2. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้ 
    1. จัดให้มีและบ ำรุงทำงน  ำและทำงบก 
    2. กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน  ำ ทำงเดินและที่ 
        สำธำรณะ รวมทั งกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
    4. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชนผู้สูงอำยุ 
        และพิกำร 
    7. คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
    8. บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
       และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย 
3. มีหน้ำที่ท่ีอำจท ำกิจกรรมในเขต อบต. ตำมมำตรำ 68 
ดังนี้ 
    1. ให้มีน  ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
    2. ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
    3. ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน  ำ 
    4. ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อน 
        หย่อนใจและสวนสำธำรณะ 

    5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
    6. ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
    7. บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
    8. กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณ 
        สมบัติของแผ่นดิน 
    9. หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 
   10. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
   11. กิจกำรเก่ียวกับกำรพำณิชย์ 
   12. กำรท่องเที่ยว 
   13. กำรผังเมือง 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่ได้
กล่ำวมำข้ำงต้นนั น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะ
ด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่
ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร 
ในกรณีนี หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ   
นี ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและ
ข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร
ของทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำง
รำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
แห่งชำติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ

ก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่
เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด      
ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด
ก่อนแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการ
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตน 

********************************** 
 



  อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้ 
อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 
16 ดังนี  
     1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
     2. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน  ำ และทำง 
        ระบำยน  ำ 
     3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม  
        และท่ีจอดรถ 
     4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
     5. กำรสำธำรณูปกำร 
     6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
     7. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และ 
        สิ่งแวดล้อม  
     8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
     9. กำรจัดกำรศึกษำ 
     10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก 
           สตร ีคนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
     11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ 
           ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำร 
           เกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
     13. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     14. กำรส่งเสริมกีฬำ 
     15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิ 
          เสรภีำพของประชำชน 
     16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำ 
           ท้องถิ่น 

     17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบ 
           เรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
     18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน  ำเสีย 
    19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำร 
          รักษำพยำบำล 
     20. กำรจัดให้มี และควบคุมสุสำน และฌำปนสถำน 
     21. กำรควบคุมกำรเลี ยงสัตว์ 
     22. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
     23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  
           และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่นๆ 
     24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก 
          ป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     25. กำรผังเมือง 
     26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 
     27. กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 
     28. กำรควบคุมอำคำร 
     29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและ 
           สนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต 
           และทรัพย์สิน 
     31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 
           ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยไร่   
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โทร 056-029816 
 

อ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 


