อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา66 องค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบล ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา67 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางน ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ กาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกล
ู
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
(8) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มาตรา68 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจ จัดทากิจการในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ มีน ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
(2) ให้ มีและบารุ งการไฟฟ้าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้ มีและบารุ งรักษาทางระบายน ้า
(4) ให้ มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้ มีและส่งเสริ มกลุม
่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริ มให้ มีอต
ุ สาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สน
ิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
(10) ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้ าม(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
มาตรา69 อานาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลตาม มาตรา66 มาตรา67 และ มาตรา68 นัน้ ไม่เป็ นการตัดอานาจ
หน้ าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้ งให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลทราบล่วงหน้ าตามสมควร ในกรณีนี ้หากองค์การบริ หารส่วน
ตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้ กระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ นา
ความเห็นขององค์การ บริ หารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนันด้
้ วย

มาตรา70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลมีสทิ ธิได้ รับทราบข้ อมูล
และข่าวสารจากทางราชการในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล เว้ นแต่ข้อมูลหรื อข่าวสารที่ทาง
ราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
มาตรา71 องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจออกข้ อบังคับตาบลเพื่อใช้ บงั คับ ในตาบลได้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื ออานาจ
หน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ในการนี ้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรี ยกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้
แต่มิให้ กาหนดโทษปรับเกินห้ าร้ อยบาท
ร่างข้ อบังคับตาบลจะเสนอได้ ก็แต่โดยคณะกรรมการบริ หารหรื อสมาชิก สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
เมื่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลและนายอาเภอให้ ความเห็นชอบ ร่างข้ อบังคับตาบลตามวรรคหนึง่ แล้ ว ให้ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารลงชื่อและประกาศ เป็ นข้ อบังคับตาบลต่อไป
ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบังคับตาบลใด ให้ สง่ คืน สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลภายในสิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่นายอาเภอได้ รับร่างข้ อบังคับ ตาบลดังกล่าว เพื่อให้ สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้ อบังคับ
ตาบล นันใหม่
้
แต่ถ้าเป็ นร่างข้ อบังคับตาบลที่กาหนดให้ มีโทษปรับตามวรรคหนึง่ เมื่อนายอาเภอ ไม่เห็นชอบด้ วย ให้ ร่าง
ข้ อบังคับตาบลนันเป็
้ นอันตกไป
เมื่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้ อบังคับตาบลตาม วรรคสีแ่ ล้ ว มีมติยืนยันตามร่างข้ อบังคับตาบล
เดิมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลทังหมดเท่
้
าที่มีอยู่ ให้
ประธานคณะกรรมการ บริ หารลงชื่อและประกาศเป็ นข้ อบังคับตาบลได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ถ้า
สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับร่างข้ อบังคับ ตาบลคืนจากนายอาเภอ หรื อ
ยืนยันด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าสองในสามของจานวน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลทังหมดเท่
้
าที่มีอยู่ ให้ ร่าง
ข้ อบังคับตาบลนันเป็
้ นอันตกไป

มาตรา72 ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลมีพนักงานส่วนตาบลและอาจ จัดแบ่งการบริ หารงานออกเป็ น
(1) สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(2) ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ ตงขึ
ั ้ ้นระเบียบพนักงานส่วนตาบลให้ ตราขึ ้นเป็ นพระราช

กฤษฎีกาเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริ หารส่วนตาบล องค์การบริ หาร ส่วนตาบลอาจขอให้ ข้าราชการ พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น ไปดารงตาแหน่ง
หรื อ ปฏิบตั ิกิจการขององค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นการชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจาก ต้ นสังกัดเดิม ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัดเป็ นผู้มีอานาจอนุญาตได้ ตามความจาเป็ น และในกรณีที่เป็ นข้ าราชการซึง่ ไม่อยูใ่ นอานาจของผู้วา่ ราชการจังหวัด
ให้ กระทรวง มหาดไทยทาความตกลงกับหน่วยงานต้ นสังกัดก่อนแต่งตัง้

มาตรา73 องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การ บริ หารส่วนตาบล หรื อร่วมกับสภาตาบล องค์การ
บริ หารส่วนตาบล องค์การบริ หาร ส่วนจังหวัด หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริ หารส่วนตาบล องค์การบริ หาร ส่วนจังหวัด หรื อหน่วยการบริ หาร
ราชการส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง และกิจการนัน้ เป็ นกิจการที่จาเป็ นต้ องทาและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูใ่ นอานาจ
หน้ าที่ของตน

อานาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลตาม พระราชบ ัญญ ัติกาหนดแผนและขนตอนการกระจายอ
ั้
านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2542

หมวด 2
การกาหนดอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจและ หน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองดังนี ้ (1) การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้ มีและ
บารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า (3) การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้ าม และที่จอดรถ (4)
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้ างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ (7) การ
พาณิชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน (8) การส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบารุงรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดี ของท้ องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (13) การจัดให้ มี
และบารุงรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริ มกีฬา (15) การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรี ภาพของประชาชน (16) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความ
เป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง (18) การกาจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และน ้าเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้ มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์
(22) การจัดให้ มแี ละควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีด
่ ินทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรี ยบร้ อย การส่งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สนิ
(31) กิจการอื่นใดทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกาหนด

มาตรา 17 ภายใต้ บงั คับมาตรา 16 ให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจและ หน้ าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังนี ้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนา จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

กาหนด
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้ องถิ่น
(3) การประสานและให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นอื่น
(4) การแบ่งสรรเงินซึง่ ตามกฎหมายจะต้ องแบ่งให้ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่นอื่น
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบารุ งรักษาป่ าไม้

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้ อม

(6) การจัดการศึกษา
(7) การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
(8) การส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น
(9) การส่งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตังและดู
้
แลระบบบาบัดน ้าเสียรวม
(11) การกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกล
ู รวม
(12) การจัดการสิง่ แวดล้ อมและมลพิษต่าง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทังทางบกและทางน
้
้า
(14) การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริ มการลงทุน และการทากิจการไม่วา่ จะดาเนินการเอง หรื อร่ วมกับบุคคลอื่น หรื อจากสหการ
(16) การสร้ างและบารุ งรักษาทางบกและทางน ้าทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นอื่น
(17) การจัดตังและดู
้
แลตลาดกลาง
(18) การส่งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้ องถิ่น

(19) การจัดให้ มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
(20) การจัดให้ มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดให้ มีระบบรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในจังหวัด
(24) จัดทากิจการใดอันเป็ นอานาจและหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น ที่อยูใ่ นเขต และกิจการนันเป็
้ นการ

สมควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการ หรื อให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดทา ทังนี
้ ้ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(25) สนับสนุนหรื อช่วยเหลือส่วนราชการ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้ องถิ่น
(26) การให้ บริ การแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(28) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่น กาหนดให้ เป็ นอานาจและหน้ าที่ของ

องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกาหนด

มาตรา 18 ให้ กรุงเทพมหานครมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 19 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นองค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็ม
พื ้นที่จงั หวัด มีอานาจและหน้ าทีใ่ นการจัดระบบบริ การ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่ นของตนเองตาม
มาตรา 16 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็ นองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็ม
พื ้นที่จงั หวัด มีอานาจและหน้ าทีใ่ นการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองตาม
มาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอานาจ และหน้ าทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริ การสาธารณะ
อย่างเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกันให้ คณะกรรมการ มีอานาจกาหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอานาจและหน้ าที่
รับผิดชอบในส่วนใด
มาตรา 21 บรรดาอานาจและหน้ าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอานาจและหน้ าทีใ่ ห้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการแทนได้ ในการดาเนินงานตามอานาจและหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา
18 และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอาจร่วมมือกันดาเนินการหรื ออาจร้ องขอให้ รัฐหรื อ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอื่น แล้ วแต่กรณี ดาเนินการแทนได้

