
อออำนอำจหนน อำทททตอำมพระรอำชบบญญบตตสภอำตออำบลและองคคกอำรบรตหอำรสทวนตออำบล
พ  .  ศ  . 2537

พระราชบบญญบตตสภาตตาบลและองคคการบรตหารสสวนตตาบล พ.ศ. 2537 ไดดกตาหนด
ใหดองคคการบรตหารสสวนตตาบลมมอตานาจหนดาทมสในการพบฒนาตตาบลทบ ดงในดดาน
เศรษฐกตจ สบงคม และวบฒนธรรม ภารกตจหนดาทมสขององคคการบรตหารสสวนตตาบลจจงมม
ขอบขสายงานทมสกวดางขวางอมกทบ ดง พระราชบบญญบตตสภาตตาบลและองคคการบรตหารสสวน
ตตาบล พ.ศ. 2537 ซจสงแกดไขเพตสมเตตมโดยพระราชบบญญบตตสภาตตาบลและองคคการ
บรตหารสสวนตตาบล ฉบบบทมส 3 พ.ศ. 2542 กตาหนดใหดองคคการบรตหารสสวนตตาบล
มมหนดาทมสตดองทตาในเขต อบต. ดบงตสอไปนมด
(1) จบดใหดมมและบตารรุงรบ กษาทางนตดาและทางบก
(2) รบ กษาความสะอาดของถนน ทางนตดา ทางเดตน และทมสสาธารณะ รวมทบ ดงกตาจบด
มมูลฝอยและสตสงปฏตกมูล
(3) ปด องกบนโรคและระงบบโรคตตดตสอ
(4) ปด องกบนและบรรเทาสาธารณภบย
(5) สสงเสรตมการศจกษา ศาสนา และวบฒนธรรม
(6) สสงเสรตมการพบฒนาสตรม เดดก เยาวชน ผมูดสมูงอายรุ และผมูดพตการ
(7) ครุดมครอง ดมูแล และบตารรุงรบ กษาทรบ พยากรธรรมชาตตและสตสงแวดลดอม
(8) บตารรุงรบ กษาศตลปะ จารมตประเพณม  ภมูมตปบ ญญาทดองถตสน และวบฒนธรรมอบนดมของ
ทดองถตสนตามความจตาเปดนและสมควร
(9) ปฏตบบตตหนดาทมสออสนตามทมสทางราชการมอบหมายโดยจบดสรรงบประมาณหรออ
บรุคลากรใหดตามความจตาเปดนและสมควร
นอกจากนบ ดนองคคการบรตหารสสวนตตาบลอาจจบดทตากตจการในเขต อบต. ดบงตสอไปนมด
(1) ใหดมมนต ดาเพอสอการอรุปโภค บรตโภค และการเกษตร
(2) ใหดมมและบตารรุงการไฟฟด าหรออแสงสวสางโดยวตธมออสน
(3) ใหดมมและบตารรุงรบ กษาทางระบายนตดา
(4) ใหดมมและบตารรุงสถานทมสประชรุม การกมฬา การพบกผสอนหยสอนใจและสวน
สาธารณะ
(5) ใหดมมและสสงเสรตมกลรุสมเกษตรกรและกตจการสหกรณค
(6) สสงเสรตมใหดมมอรุตสาหกรรมในครอบครบ ว
(7) บตารรุงและสสงเสรตมการประกอบอาชมพของราษฎร
(8) การครุดมครองดมูแลและรบ กษาทรบ พยคสตนอบนเปดนสาธารณสมบบตตของแผสนดตน
(9) หาผลประโยชนคจากทรบ พยคสตนขององคคการบรตหารสสวนตตาบล
(10) ใหดมมตลาด ทสาเทมยบเรออ และทสาขดาม
(11) กตจการเกมสยวกบบการพาณตชยค
(12) การทสองเทมสยว
(13) การผบงเมออง



              อตานาจหนดาทมสขององคคการบรตหารสสวนตตาบลตามทมสไดดกลสาวมาขดางตดน
นบ ดน ไมสเปดนการตบดอตานาจหนดาทมสของกระทรวง ทบวง กรม หรออองคคการหรออหนสวย
งานของรบ ฐ ในอบนทมสจะดตาเนตนกตจการใด ๆ เพอสอประโยชนคของประชาชนในตตาบล แตส
ตดองแจดงใหดองคคการบรตหารสสวนตตาบลทราบลสวงหนดาตามสมควร ในกรณมนมด หาก
องคคการบรตหารสสวนตตาบลมมความเหดนเกมสยวกบบการดตาเนตนกตจการดบ งกลสาว ใหด
กระทรวง ทบวง กรม หรออองคคการหรออหนสวยงานของรบ ฐ นตาความเหดนขององคคการ
บรตหารสสวนตตาบลไปประกอบการพตจารณาดตาเนตนกตจการนบ ดนดดวย
             เพอสอประโยชนคในการปฏตบบตตหนดาทมสตามพระราชบบญญบตตนมด ใหดองคคการ
บรตหารสสวนตตาบลมมสตทธตไดดรบ บทราบขดอมมูลและขสาวสารจากทางราชการในเรอสองทมส
เกมสยวกบบการดตาเนตนกตจการของทางราชการในตตาบล เวดนแตสขดอมมูลหรออขสาวสาร
ทมสทางราชการถออวสาเปดนความลบบเกมสยวกบบการรบ กษาความมบ สนคงแหสงชาตต
องคคการบรตหารสสวนตตาบลอาจออกขดอบบญญบตตองคคการบรตหารสสวนตตาบล เพอสอใชด
บบ งคบบในเขตองคคการบรตหารสสวนตตาบลไดดเทสาทมสไมสขบดตสอกฎหมายหรอออตานาจหนดาทมส
ขององคคการบรตหารสสวนตตาบล ในการนมด จะกตาหนดคสาธรรมเนมยมทมสจะเรมยกเกดบและ
กตาหนดโทษปรบ บผมูดฝส าฝอนดดวยกดไดด แตสมตใหดกตาหนดโทษปรบ บเกตนหนจส งพบนบาท เวดน
แตสจะมมกฎหมายบบญญบตตไวดเปดนอยสางออสน
             ในสสวนของการบรตหารงานนบ ดน องคคการบรตหารสสวนตตาบลมมการจบดแบสง
การบรตหารงานออกเปดน ส ตานบ กงานปลบดองคคการบรตหารสสวนตตาบล และสสวนตสาง ๆ 
ทมสองคคการบรตหารสสวนตตาบลไดดตบ ดงขจดน โดยมมพนบ กงานสสวนตตาบลเปดนเจดาหนดาทมส
ปฏตบบตตงาน และองคคการบรตหารสสวนตตาบลสามารถขอใหดขดาราชการ พนบ กงาน หรออ
ลมูกจดางของหนสวยราชการ หนสวยงานของรบ ฐ รบ ฐวตสาหกตจ หรออหนสวยการบรตหาร
ราชการสสวนทดองถตสน ไปดตารงตตาแหนสงหรออปฏตบบตตงานขององคคการบรตหารสสวน
ตตาบลชบ สวคราวไดดโดยไมสขาดจากตดนสบงกบดเดตม โดยใหดผมูดวสาราชการจบงหวบดเปดนผมูดมม
อ ตานาจอนรุญาตไดดตามความจตาเปดน และในกรณมทมสเปดนขดาราชการซจสงไมสอยมู สในอตานาจ
ของผมูดวสาราชการจบงหวบด ใหดกระทรวงมหาดไทยทตาความตกลงกบบหนสวยงานตดน
สบงกบดกสอนแตสงตบ ดง
             นอกจากนบ ดนองคคการบรตหารสสวนตตาบลอาจทตากตจการนอกเขตองคคการ
บรตหารสสวนตตาบลหรออรสวมกบบสภาตตาบล องคคการบรตหารสสวนตตาบล องคคการบรตหาร
สสวนจบงหวบด หรออหนสวยการบรตหารราชการสสวนทดองถตสนออสน เพอสอกระทตากตจการรสวม
กบนไดด ทบ ดงนมด  เมอสอไดดรบ บความยตนยอมจากสภาตตาบลองคคการบรตหารสสวนตตาบล 
องคคการบรตหารสสวนจบงหวบด หรออหนสวยการบรตหารราชการสสวนทดองถตสนทมสเกมสยวขดอง 
และกตจการนบ ดนเปดนกตจการทมสจ ตาเปดนตดองทตาและเปดนการเกมสยวเนอส องกบบกตจการทมสอยมู สใน
อตานาจหนดาทมสของตน
อตานาจหนดาทมสตามพระราชบบญญบตตกตาหนดแผนและขบ ดนตอนการกระจายอตานาจใหดแกส
องคคกรปกครองสสวนทดองถตสน พ.ศ. 2542
              รบ ฐธรรมนมูญแหสงราชอาณาจบกรไทย พ.ศ. 2540 ไดดกตาหนดใหดรบ ฐ
ตดองกระจายอตานาจใหดกบบองคคกรปกครองสสวนทดองถตสน ซจสงในฐานะทมสองคคการบรตหาร
สสวนตตาบลเปดนองคคกรปกครองสสวนทดองถตสนรมูปแบบหนจส ง รบ ฐกดตดองกระจายอตานาจใหด
กบบองคคการบรตหารสสวนตตาบล โดยไดดมมการกตาหนดไวดในพระราชบบญญบตตกตาหนด



แผนและขบ ดนตอนการกระจายอตานาจใหดแกสองคคกรปกครองสสวนทดองถตสน 
พ.ศ.2542 ซจสงพระราชบบญญบตตดบ งกลสาวไดดกตาหนดใหดองคคการบรตหารสสวนตตาบล มม
อตานาจและหนดาทมสในการจบดระบบการบรตการสาธารณะเพอสอประโยชนคของประชาชน
ใน ทดองถตสนของตนเองดบ งนมด
(1) การจบดทตาแผนพบฒนาทดองถตสนของตนเอง
(2) การจบดใหดมมและบตารรุงรบ กษาทางบก ทางนตดา และทางระบายนตดา
(3) การจบดใหดมมและควบครุมตลาด ทสาเทมยบเรออ ทสาขดาม และทมสจอดรถ
(4) การสาธารณมูปโภคและการกสอสรดางออสน ๆ
(5) การสาธารณมูปการ
(6) การสสงเสรตม การฝจก และการประกอบอาชมพ
(7) การพาณตชยค และการสสงเสรตมการลงทรุน
(8) การสสงเสรตมการทสองเทมสยว
(9) การจบดการศจกษา
(10) การสบงคมสงเคราะหค และการพบฒนาครุณภาพชมวตตเดดก สตรม คนชรา และผมูด
ดดอยโอกาส
(11) การบตารรุงรบ กษาศตลปะ จารมตประเพณม  ภมูมตปบ ญญาทดองถตสน และวบฒนธรรมอบนดม
ของทดองถตสน
(12) การปรบ บปรรุงแหลสงชรุมชนแออบดและการจบดการเกมสยวกบบทมสอยมู สอาศบย
(13) การจบดใหดมมและบตารรุงรบ กษาสถานทมสพบกผสอนหยสอนใจ
(14) การสสงเสรตมกมฬา
(15) การสสงเสรตมประชาธตปไตย ความเสมอภาค และสตทธตเสรมภาพของ ประชาชน
(16) สสงเสรตมการมมสสวนรสวมของราษฎรในการพบฒนาทดองถตสน
(17) การรบ กษาความสะอาดและความเปดนระเบมยบเรมยบรดอยของบดานเมออง
(18) การกตาจบดมมูลฝอย สตสงปฏตกมูล และนตดาเสมย
(19) การสาธารณสรุข การอนามบยครอบครบ ว และการรบ กษาพยาบาล
(20) การจบดใหดมมและควบครุมสรุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบครุมการเลมดยงสบตวค
(22) การจบดใหดมมและควบครุมการฆสาสบตวค
(23) การรบ กษาความปลอดภบย ความเปดนระเบมยบเรมยบรดอย และการอนามบย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานออสน ๆ
(24) การจบดการ การบตารรุงรบ กษา และการใชดประโยชนคจากปส าไมด ทมสดตน 
ทรบ พยากรธรรมชาตตและสตสงแวดลดอม
(25) การผบงเมออง
(26) การขนสสงและการวตศวกรรมจราจร
(27) การดมูแลรบ กษาทมสสาธารณะ
(28) การควบครุมอาคาร
(29) การปด องกบนและบรรเทาสาธารณภบย



(30) การรบ กษาความสงบเรมยบรดอย การสสงเสรตมและสนบ บสนรุนการปด องกบน และ
รบ กษาความปลอดภบยในชมวตตและทรบ พยคสตน
(31) กตจการออสนใดทมสเปดนผลประโยชนคของประชาชนในทดองถตสนตามทมส คณะ
กรรมการประกาศกตาหนด
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โดยพระราชบบญญบตตสภาตตาบลและองคคการบรตหารสสวนตตาบล ฉบบบทมส 4 พ.ศ.2546 มาตรา 
71.
    พระราชบบญญบตตสภาตตาบลและองคคการบรตหารสสวนตตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 73.
    พระราชบบญญบตตกตาหนดแผนและขบ ดนตอนการกระจายอตานาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16.


