อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
1)จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(1/1)รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
2)รักษาความสะอาดทางถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5)จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
6)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7)คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
1)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3)ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4)ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7)บำรุงและส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร
8)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12)การท่องเที่ยว
13)การผังเมือง
มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น
ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนิน
กิจการใดๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง
ทบวง กรม หรื อ องค์ ก าร หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นำความความเห็ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดแผนพัฒ นาองค์ การบริห ารส่ว นตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกั บการดำเนินกิจการทางราชการในตำบล เว้นแต่
ข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือเมื่อกำหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออก
ข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บหรือบทลงโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบั ญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่อไป
ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส ่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังกล่าเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หาก
นายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม
วรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อ
และประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
คืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยุ่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา 72 การบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้ข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้าของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น
ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติ กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด

เดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็ น และกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่
ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับ
สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็น
และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3)การจัดให้มีและความคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5)การสาธารณูปการ
6)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7)การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน
8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9)การจัดการศึกษา
10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11)การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14)การส่งเสริมกีฬา
15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20)การจัดให้มีและความคุมสุสานและฌาปนสถาน
21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23)การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
24)การจัด การ การบำรุงรั ก ษา และการใช้ประโยชน์จ ากป่า ไม้ ที่ดินทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
25)การผังเมือง
26)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28)การควบคุมอาคาร
29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
31)กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
2.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อที่ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

