
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม   ภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจึงมีขอบขายงานท่ีกวางขวางอีกท้ัง 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต อบต. ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏกิลู 

(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(4) ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ตามความจําเปนและสมควร 

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร 

นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต อบต.

(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 ดังตอไปนี ้

(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

(4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

(10) ใหมตีลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 

(12) การทองเท่ียว 

(13) การผังเมือง 
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อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น ไมเปนการ
ตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะ
ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการ
นั้นดวย 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปน
ความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใช
บังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษ
ปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่น 

ในสวนของการบริหารงานนั้น องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดแบงการ
บริหารงานออกเปน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสวนตาง ๆ ท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น โดยมีพนักงานสวนตําบลเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน และองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีท่ีเปน
ขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลง
กับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 

นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ท้ังนี้ เมื่อไดรับ
ความยินยอมจากสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจําเปนตอง
ทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน 

 

 

 



-3- 

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจาย
อํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ตองกระจายอํานาจใหกับองคการบริหาร
สวนตําบล โดยไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวได
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน ทองถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

(9) การจัดการศึกษา 

(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 

(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(14) การสงเสริมกฬีา 

(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน 

(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอืน่ ๆ 
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(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

(25) การผังเมือง 

(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 

(28) การควบคุมอาคาร 

(29) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(31) กิจการอื่นใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ี คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
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