
อ ำนำจหนำ้ท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 

อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข 

เพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562 

 มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอี ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 

และวัฒนธรรม  

 มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้  

 ๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 

 (1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่นใน

กำรปฏิบัตหิน้ำที่ดังกล่ำว 

 ๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และทีส่ำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

 4) ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 5) จัดกำร สง่เสรมิ และสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรฝึกอบรมให้แก่

ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรอืสนบัสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำกกองทุน

เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

 6) ส่งเสรมิกำรพัฒนำสตรี เดก็ เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พกิำร 

 7) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่แวดล้อม 

 8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปญัญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

 9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม

จ ำเป็นและสมควร 

 มำตรำ 68 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำร 

บรหิำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้  

 1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอปุโภค บริโภค และกำรเกษตร 

 2) ให้มีและบ ำรงุกำรไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น 

 3) ให้มีและบ ำรงุรักษำทำงระบำยน้ ำ 

 4) ให้มีและบ ำรงุสถำนทีป่ระชุม กำรกีฬำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
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 5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิกำรสหกรณ์ 

 6) ส่งเสรมิใหม้ีอุตสำหกรรมในครอบครัว 

 7) บ ำรุงและสง่เสรมิกำรประกอบอ ำชีพของรำษฎร 

 8) กำรคุ้มครองดูแลและรกัษำทรัพยส์ินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

 9) หำผลประโยชน์จำกทรัพยส์ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 

 11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย ์

 12) กำรท่องเที่ยว 

 13) กำรผังเมือง 

 มำตรำ 69 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ 66 มำตรำ 67 และมำตรำ 68 นั้น 

ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  ในอันที่จะด ำเนิน

กิจกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำม

สมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง 

ทบวง กรม หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำร

พิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย  

 มำตรำ 69/1 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขของประชำชน  โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง        กำรตรวจสอบ กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ

ด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  

 มำตรำ 70 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิ

ได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่

ข้อมูลข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

 มำตรำ 71 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพือ่ใช้บังคับในเขต

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไดเ้ท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมกีฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลออกข้อบัญญัติหรือใหม้ีอ ำนำจออก 
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ข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนด

โทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น  

 ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         

หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยด้วย     

กำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงช่ือและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลต่อไป 

 ในกรณีที่นำยอ ำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดให้ส่งคืนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ดังกล่ำวเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นใหม่ 

หำกนำยอ ำเภอไม่ส่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวัน 

นับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำว ให้ถือว่ำนำยอ ำเภอเห็นชอบกับ

ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

 เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรค

สี่แล้ว มีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ

จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงช่ือและ

ประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกนำยอ ำเภอ แต่ถ้ำสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คืนจำกนำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นเป็นอันตกไป 

 มำตรำ 72 กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 เพื่อประโยชน์แก่กจิกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจขอให้ข้ำรำชกำร 

พนักงำน หรือลกูจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รฐัวิสำหกจิ หรือหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

ไปด ำรงต ำแหนง่หรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรช่ัวครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัด

เดิม ทั้งนี้ ใหผู้้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น และกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่

ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกบัหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 
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 มำตรำ 73 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือร่วมกับ

สภำต ำบล องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินอื่น 

เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่

จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 

อ ำนำจหนำ้ท่ี ตำมพระรำชบัญญตัิก ำหนแผนนผละขันนตอนก ำรกระจำยอ ำนำจให้ผก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 1. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน 

ท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (มำตรำ 16) 

 1) กำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินของตนเอง 

 2) กำรจัดใหม้ีและบ ำรงุรกัษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

 3) กำรจัดใหม้ีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และทีจ่อดรถ 

 4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ  

 5) กำรสำธำรณูปกำร 

 6) กำรสง่เสรมิ กำรฝกึ และประกอบอำชีพ 

 7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 8) กำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยว 

 9) กำรจัดกำรศึกษำ 

 10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

 11) กำรบ ำรงุรกัษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 

 12) กำรปรบัปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 

 13) กำรจัดใหม้ีและบ ำรงุรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 14) กำรส่งเสริมกีฬำ 

 15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสทิธิเสรภีำพของประชำชน 

 16) ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำท้องถ่ิน 

 17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 



 18) กำรก ำจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 

 19) กำรสำธำรณสุข ก ำรอน ำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

 20) กำรจัดใหม้ีและควบคุมสสุำนและฌำปนสถำน 

 21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

 22) กำรจัดใหม้ีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

 23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ  

และสำธำรณสถำนอื่นๆ  

 24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิง่แวดล้อม 

 25) กำรผังเมือง 

 26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 

 27) กำรดูแลรกัษำที่สำธำรณะ 

 28) กำรควบคุมอำคำร 

 29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรสง่เสรมิและสนับสนนุกำรป้องกันและรกัษำควำม 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องทีต่ำมที่คณะกรรมกำรประกำศ 

ก ำหนด 

 2. อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมข้อ 1 ต้องด ำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำร

ก ำหนดข้ันตอนและกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 


