อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคั บแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๑/๑) รักษาความเป1นระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอื่นใน
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป:องกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) จั ดการ สงเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึกษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และการฝ? กอบรมใหแก
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุน
เพื่อความสมอภาคทางการศึกษา
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปFญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเป1นและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟ:าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทําเทียบเรือ และทําขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒) การทองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง

-2มาตรา ๖๙ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘
นั้น ไมเป1นการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตาม
สมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง
ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย
มาตรา ๖๗/๑ การปฏิ บัติ งานตามอํา นาจหนาที่ขององคการบริ หารสวนตํา บลตองเป1น ไปเพื่ อ
ประโยชนสุ ขของประชาชน โดยใชวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี และใหคํ า นึ งถึ งการมี ส วนรวมของ
ประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองคการบริ ห ารสวนตํ า บล การจั ด ทํ า งบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จาง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปTดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเป1นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเป1นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใชบังคับใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการใหเป1นไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมี
อํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝVาฝWนดวยก็ได แต
มิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเป1นอยางอื่นรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือ
ราษฎรในเขตองคการบริ ห ารสวนตํ า บลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่ อเสนอขอบั ญ ญั ติ ทองถิ่ น เมื่ อสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามวรรค
หนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเป1นขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป
ในกรณี ที่ น ายอํ า เภอไมเห็ น ชอบดวยกั บ รางขอบั ญ ญั ติ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลใดใหสงคื น สภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาว เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม
หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้น
เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามวรรค
สี่แลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและ
ประกาศเป1นขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภา
องคการบริหารสวนตําบลไมยื่นยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
คืนจากนายอําเภอหรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเป1นอันตกไป

-3มาตรา ๗2 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเป1นไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่ อ ประโยชนแกกิ จ การขององคการบริ ห ารสวนตํ า บล องคการบริ ห ารสวนตํ า บลอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเป1นการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตันสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเป1นผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเป1น และในกรณีที่เป1นขาราชการซึ่งไม
อยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง
มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับ
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริ ห ารสวนจั ง หวั ด หรื อ หนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น ที่ เ กี่ ย วของ และกิ จ การนั้ น เป1 น กิ จ การที่
จําเป1นตองทําและเป1นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจูหนาที่ของตน

อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝ?ก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน คณะกรมกรกฤษฎีกา
(๔) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปFญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(1๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒o) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว

(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป1 น ระเบี ย บเรี ย บรอย และการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจั ด การการบํ า รุ งรั กษา และการใชประโยชนจากปV าไม ที่ ดิ น ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๔) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป:องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป1นผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใดบาง
มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจ
และหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา ๑๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได
มาตรา ๒๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แทนได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

