
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา66 องค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาต าบล ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

มาตรา67 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นต าบล มหีน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

(3) ปอ้งกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่ 

(4) ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

(7) คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

                        (8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

มาตรา68 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นต าบลอาจ จดัท ากิจการในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้มีน า้เพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟา้หรือแสงสวา่งโดยวธีิอื่น 

(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

(4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 

(5) ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 

(7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดิน 

(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารสว่นต าบล 

                       (10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 

มาตรา69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตาม มาตรา66 มาตรา67 และ มาตรา68 นัน้ ไมเ่ป็นการตดัอ านาจ

หน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ 

ประชาชนในต าบล แตต้่องแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลทราบลว่งหน้าตามสมควร ในกรณีนีห้ากองค์การบริหารสว่น

ต าบลมีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักลา่ว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐ น า

ความเห็นขององค์การ บริหารสว่นต าบลไปประกอบการพจิารณาด าเนินกิจการนัน้ด้วย 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M66-73.html#66
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M66-73.html#67
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M66-73.html#68


มาตรา70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตันิี ้ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมสีทิธิได้รับทราบข้อมลู

และขา่วสารจากทางราชการในเร่ือง ที่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแตข้่อมลูหรือขา่วสารท่ีทาง 

ราชการถือวา่เป็นความลบัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแหง่ชาติ 

มาตรา71 องค์การบริหารสว่นต าบลอาจออกข้อบงัคบัต าบลเพื่อใช้บงัคบั ในต าบลได้เทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายหรืออ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล ในการนีจ้ะก าหนดคา่ธรรมเนยีมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 

แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 

ร่างข้อบงัคบัต าบลจะเสนอได้ก็แตโ่ดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิก สภาองค์การบริหารสว่นต าบล 

เมื่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบงัคบัต าบลตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศ เป็นข้อบงัคบัต าบลตอ่ไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไมเ่ห็นชอบด้วยกบัร่างข้อบงัคบัต าบลใด ให้สง่คืน สภาองค์การบริหารสว่นต าบลภายในสบิห้าวนันบั

แตว่นัท่ีนายอ าเภอได้รับร่างข้อบงัคบั ต าบลดงักลา่ว เพื่อให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบงัคบั

ต าบล นัน้ใหม ่แตถ้่าเป็นร่างข้อบงัคบัต าบลที่ก าหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึง่ เมื่อนายอ าเภอ ไมเ่ห็นชอบด้วย ให้ร่าง

ข้อบงัคบัต าบลนัน้เป็นอนัตกไป 

เมื่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบงัคบัต าบลตาม วรรคสีแ่ล้ว มีมติยืนยนัตามร่างข้อบงัคบัต าบล

เดิมด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทัง้หมดเทา่ที่มีอยู ่ให้

ประธานคณะกรรมการ บริหารลงช่ือและประกาศเป็นข้อบงัคบัต าบลได้โดยไมต้่องขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้า

สภาองค์การบริหารสว่นต าบลไมย่ืนยนัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับร่างข้อบงัคบั ต าบลคืนจากนายอ าเภอ หรือ

ยืนยนัด้วยคะแนนเสยีงน้อยกวา่สองในสามของจ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทัง้หมดเทา่ที่มีอยู ่ให้ร่าง

ข้อบงัคบัต าบลนัน้เป็นอนัตกไป 

  

  

มาตรา72 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมีพนกังานสว่นต าบลและอาจ จดัแบง่การบริหารงานออกเป็น 

(1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

(2) สว่นตา่ง ๆ ที่องค์การบริหารสว่นต าบลได้ตัง้ขึน้ระเบียบพนกังานสว่นต าบลให้ตราขึน้เป็นพระราช

กฤษฎีกาเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหาร สว่นต าบลอาจขอให้ข้าราชการ พนกังาน 

หรือลกูจ้างของหนว่ยราชการ หนว่ยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน ไปด ารงต าแหนง่

หรือ ปฏิบตัิกิจการขององค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชัว่คราวได้โดยไมข่าดจาก ต้นสงักดัเดิม ทัง้นี ้ให้ผู้วา่ราชการ

จงัหวดัเป็นผู้มีอ านาจอนญุาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึง่ไมอ่ยูใ่นอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 

ให้กระทรวง มหาดไทยท าความตกลงกบัหนว่ยงานต้นสงักดักอ่นแตง่ตัง้ 



มาตรา73 องค์การบริหารสว่นต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การ บริหารสว่นต าบล หรือร่วมกบัสภาต าบล องค์การ

บริหารสว่นต าบล องค์การบริหาร สว่นจงัหวดั หรือหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกนัได้ 

ทัง้นี ้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหาร สว่นจงัหวดั หรือหนว่ยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และกิจการนัน้ เป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่องกบักิจการท่ีอยูใ่นอ านาจ

หน้าที่ของตน 

  

  

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตาม พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

หมวด 2 

การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจและ หน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดงันี ้(1) การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง (2) การจดัให้มีและ

บ ารุงรักษาทางบก ทางน า้ และทางระบายน า้ (3) การจดัให้มีและควบคมุตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ข้าม และที่จอดรถ (4) 

การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณปูการ (6) การสง่เสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การ

พาณิชย์ และการสง่เสริมการลงทนุ (8) การสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว (9) การจดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะห์ และ

การพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และ ผู้ ด้อยโอกาส (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

และวฒันธรรมอนัดี ของท้องถ่ิน (12) การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (13) การจดัให้มี

และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (14) การสง่เสริมกีฬา (15) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิ

เสรีภาพของประชาชน (16) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน (17) การรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง (18) การก าจดัมลูฝอย สิง่ปฏิกลู และน า้เสยี (19) การสาธารณสขุ การอนามยั

ครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน (21) การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 

(22) การจดัให้มแีละควบคมุการฆา่สตัว์ 

(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

(24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(25) การผงัเมือง 

(26) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดแูลรักษาที่สาธารณะ 

(28) การควบคมุอาคาร 



(29) การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุการปอ้งกนัและรักษา ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ 

(31) กิจการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ ประกาศก าหนด 

มาตรา 17 ภายใต้บงัคบัมาตรา 16 ให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจและ หน้าที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงันี ้

(1) การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันา จงัหวดัตามระเบยีบท่ีคณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

(2) การสนบัสนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่นในการพฒันาท้องถ่ิน 

(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ขององค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ินอื่น 

(4) การแบง่สรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะต้องแบง่ให้แก่องค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ินอื่น 

(5) การคุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่แวดล้อม 

(6) การจดัการศกึษา 

(7) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

(8) การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 

(9) การสง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(10) การจดัตัง้และดแูลระบบบ าบดัน า้เสยีรวม 

(11) การก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูรวม 

(12) การจดัการสิง่แวดล้อมและมลพิษตา่ง ๆ 

(13) การจดัการและดแูลสถานีขนสง่ทัง้ทางบกและทางน า้ 

(14) การสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 

(15) การพาณิชย์ การสง่เสริมการลงทนุ และการท ากิจการไมว่า่จะด าเนินการเอง หรือร่วมกบับคุคลอื่นหรือจากสหการ 

(16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน า้ทีเ่ช่ือมตอ่ระหวา่งองค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ินอื่น 

(17) การจดัตัง้และดแูลตลาดกลาง 

(18) การสง่เสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน 



(19) การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคมุ โรคติดตอ่ 

(20) การจดัให้มีพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหต ุ

(21) การขนสง่มวลชนและการวศิวกรรมจราจร 

(22) การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(23) การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 

(24) จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่น ท่ีอยูใ่นเขต และกิจการนัน้เป็นการ

สมควรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่นร่วมกนัด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัท า ทัง้นี ้ตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(25) สนบัสนนุหรือช่วยเหลอืสว่นราชการ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่น ในการพฒันาท้องถ่ิน 

(26) การให้บริการแก่เอกชน สว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่น 

(27) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ ด้อยโอกาส 

(28) จดัท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอื่น ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

(29) กิจการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ ประกาศก าหนด 

มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมอี านาจและหน้าที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน

ของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

มาตรา 19 ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษไมเ่ตม็

พืน้ท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตาม

มาตรา 16  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเตม็

พืน้ท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตาม

มาตรา 16 และมาตรา 17 

มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบญัญตัิให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอ านาจ และหน้าทีเ่ก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะ

อยา่งเดยีวกนัหรือคล้ายคลงึกนัให้คณะกรรมการ มีอ านาจก าหนดวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่

รับผิดชอบในสว่นใด 

มาตรา 21 บรรดาอ านาจและหน้าที่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอ านาจและหน้าทีใ่ห้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการแทนได้ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ท่ีระบไุว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 

18 และมาตรา 19 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจร่วมมือกนัด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินอื่น แล้วแตก่รณี ด าเนินการแทนได้  



 


