อานาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง
อานาจหน้าที่ของอบต.
แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต. และอานาจหน้าที่ตามกฏหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
อบต.มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการ สาธารณะที่
อบต. มีอานาจหน้าที่จัดทาสามารถจาแนกได้ 2 ประเภทคือ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
1) กิจการที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทาในเขต อบต.ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
(1)จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) จั ดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึ กอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
*(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมสาคัญ
2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทาในเขต อบต. ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
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(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
*(12) การท่องเที่ยว
*(13) การผังเมือง
อานาจหน้าที่ อบต.ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอานาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐใน
การเข้าไปดาเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตาบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนา
ความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดาเนินงานด้วย
อานาจหน้าที่ ตามพ.ร.บ. กาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากอานาจหน้าที่ตามพ.ร.บ. สภาตาบล และ อบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอานาจ
หน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตร 16 แห่ง
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อื่น ๆ
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(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.
เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกาหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะ
เรี ย กเก็ บ และกาหนดโทษปรั บ ผู้ ฝุ าฝื นด้ ว ยก็ไ ด้ แต่มิ ให้ กาหนดโทษปรั บเกิ นหนึ่ง พัน บาท เว้ น แต่จ ะมี
กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขตอบต.
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ อบต.
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นา อบต. การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการเปิ ดเผยข้ อ มูล ข่ าวสาร ทั้ ง นี้ใ ห้ เป็ น ไปตามกกหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

