อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
อำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่ต้องทำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
๑) จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก
(1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่นใน
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ดังกล่ำว
๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดิน และทีส่ ำธำรณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5) จัดกำร ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรฝึกอบรมให้แก่
ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำกกองทุน
เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พกิ ำร
7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อม
8) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม
จำเป็นและสมควร
มำตรำ 68 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจจัดทำกิจกำรในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
1) ให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
2) ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
4) ให้มีและบำรุงสถำนทีป่ ระชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ

-25) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
7) บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร
8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์
12) กำรท่องเที่ยว
13) กำรผังเมือง
มำตรำ 69 อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมมำตรำ 66 มำตรำ 67 และมำตรำ 68 นั้น
ไม่เป็นกำรตัดอำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะดำเนิน
กิจกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบล่วงหน้ำตำม
สมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ นำควำมเห็นขององค์ กำรบริหำรส่วนตำบลไปประกอบกำร
พิจำรณำดำเนินกิจกำรนั้นด้วย
มำตรำ 69/1 กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรตรวจสอบ กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด
มำตรำ 70 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีสิทธิ
ได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทำงรำชกำรในตำบล เว้นแต่
ข้อมูลข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ
มำตรำ 71 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพือ่ ใช้บังคับในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี อำนำจออก

-3ข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะกำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น
ร่ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลจะเสนอได้ ก็ แต่ โ ดยนำยกองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบล
หรือสมำชิกสภำองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลตำมกฎหมำยด้วย
กำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและนำยอำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลงชื่อและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลต่อไป
ในกรณี ที่ นำยอ ำเภอไม่ เห็นชอบด้วยกั บ ร่ำงข้อบัญ ญัติองค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังกล่ำวเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้นใหม่
หำกนำยอำเภอไม่ส่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่นำยอำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดังกล่ำว ให้ถือว่ำนำยอำเภอเห็นชอบกับ
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น
เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมวรรค
สี่แล้ว มีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเดินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลงชื่อและ
ประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้โดยไม่ ต้องขอควำมเห็นชอบจำกนำยอำเภอ แต่ถ้ำสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คืนจำกนำยอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป
มำตรำ 72 กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กจิ กำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจขอให้ข้ำรำชกำร
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่ น
ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นกำรชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจำเป็น และกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่
ในอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยทำควำมตกลงกับหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
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สภำตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อกระทำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้ องถิ่นอื่น ที่ เกี่ ยวข้อง และกิ จกำรนั้นเป็นกิ จกำรที่
จำเป็นต้องทำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของตน
อำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติกำหนแผนนผละขันนตอนกำรกระจำยอำนำจให้ผก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มำตรำ 16)
1) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และทีจ่ อดรถ
4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
5) กำรสำธำรณูปกำร
6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9) กำรจัดกำรศึกษำ
10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
11) กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13) กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) กำรส่งเสริมกีฬำ
15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง

18) กำรกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ
และสำธำรณสถำนอื่นๆ
24) กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกปำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม
25) กำรผังเมือง
26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
28) กำรควบคุมอำคำร
29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องทีต่ ำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
กำหนด
2. อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมข้อ 1 ต้องดำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำร
กำหนดขั้นตอนและกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

