
 

 

 อบต. มหีน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562) 

1. พัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหนา้ที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี ้

1) จัดให้มแีละบ ารงุทางน้ าและทางบก 
2) การรกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ 
4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
9) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหนา้ที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงันี ้

1) ให้มีน้ าเพื่อการอปุโภค บรโิภคและการเกษตร 
2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
3) ให้มีและบ ารุงรกัษาทางระบายน้ า 
4) ให้มีและบ ารุงสถานทีป่ระชมุ การกีฬา การพักผ่อนหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 
7) บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพ 
8) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 

อ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามที่ได้กลา่วมาข้างต้นนั้น ไม่เปน็การตัดอ านาจหนา้ที่
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหนว่ยงานของรัฐ ในอนัที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในต าบล แตต่อ้งแจ้งให้องค์การบรหิารสว่นต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนีห้าก
องค์การบริหารส่วนต าบลมคีวามเหน็เกี่ยวกับการด าเนนิกิจการดังกล่าว ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค์การหรือหน่วยงานของรฐั น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนนิ
กิจการนั้นด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

 



เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัินีใ้ห้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รบัทราบ
ข้อมูลและขา่วสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เวน้แต่ขอ้มูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถอืว่าเป็นความลบัเกี่ยวกับการรักษาความมัน่คงแห่งชาต ิ

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อใชบ้ังคบัในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เทา่ที่ไมข่ัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารสว่นต าบล ในการนี้จะ
ก าหนดคา่ธรรมเนียมที่จะเรยีกเก็บและก าหนดโทษปรบัผู้ฝ่าฝืนดว้ยกไ็ด ้แต่มิใหก้ าหนดโทษปรบัเกนิหนึ่งพัน
บาท เว้นแต่จะมกีฎหมายบญัญตัิไว้เปน็อย่างอืน่ 

ในส่วนของการบริหารงานนัน้ องค์การบรหิารส่วนต าบลมีการจดัแบ่งการบริหารงานออกเปน็ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสว่นต่าง ๆ ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลไดต้ั้งขึ้น โดยมีพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารง
ต าแหนง่หรือปฏิบตัิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชัว่คราวได้โดยไม่ขาดจากตน้สังกัดเดิม โดยให้ผูว้่า
ราชการจังหวดัเปน็ผู้มีอ านาจอนุญาตไดต้ามความจ าเปน็ และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหนว่ยงานตน้สังกดัก่อนแต่งตั้ง 

          นอกจากนัน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจท ากจิการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรว่มกบั
สภาต าบล องค์การบรหิารสว่นต าบล องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด หรือหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น เพื่อกระท ากิจการรว่มกนัได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รบัความยนิยอมจากสภาต าบลองค์การบรหิารสว่นต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้อง และกิจการนัน้เปน็กิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเปน็การเกี่ยวเนือ่งกบักิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องตน 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ 

       พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ เพ่ือประโยชนข์องประชาชน
ในท้องถิน่ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้

1. การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเอง 
2. การจดัให้มี และบ ารงุรกัษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจดัให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณปูโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณปูการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 



12. การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัด และการจดัการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจดัให้มี และบ ารงุรกัษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรภีาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
17. การรกัษาความสะอาด และความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
20. การจดัให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคมุการเลี้ยงสตัว ์
22. การจดัให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรกัษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคมุอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรกัษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สิน 
31. กิจอื่นใด ที่เปน็ผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
 


