
อํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) 
 
อํานาจหน�าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537     
และที่แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
 มาตรา ๖๖ องค�การบริหารสวนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
 มาตรา ๖๗ ภายใต�บังคับแหงกฎหมาย องค�การบริหารสวนตําบล มีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค�การ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
 (๑/๑) รักษาความเป1นระเบียบเรียบร�อย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน�าท่ีดังกลาว 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๓) ป:องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 (๔) ป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝ?กอบรมให�แก
ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุน
เพ่ือความสมอภาคทางการศึกษา 
 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูอายุ และผู�พิการ 
 (7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปFญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
 (9) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให�ตามความ
จําเป1นและสมควร  
 มาตรา ๖๘ ภายใต�บังคับแหงกฎหมาย องค�การบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค�การ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
 (๑) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 (๒) ให�มีและบํารุงการไฟฟ:าหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
 (๓) ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (4) ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
 (๕) ให�มีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ� 
 (๖) สงเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๘) การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 (๙) หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินขององค�การบริหารสวนตําบล 
 (๑๐) ให�มีตลาด ทําเทียบเรือ และทําข�าม 
 (๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย� 
  (๑๒) การทองเท่ียว 
 (๑๓) การผังเมือง 
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 มาตรา ๖๙ อํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ 
นั้น ไมเป1นการตัดอํานาจหน�าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค�การหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนิน
กิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในตําบล แตต�องแจ�งให�องค�การบริหารสวนตําบลทราบลวงหน�าตาม
สมควร ในกรณีนี้หากองค�การบริหารสวนตําบลมีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ให�กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค�การ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององค�การบริหารสวนตําบลไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินกิจการนั้นด�วย 
 มาตรา ๖๗/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลต�องเป1นไปเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ�าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปTดเผยข�อมูลขาวสาร ท้ังนี้ให�เป1นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับวาด�วยการนั้น และหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให�องค�การบริหารสวนตําบลมี
สิทธิได�รับทราบข�อมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล 
เว�นแตข�อมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเป1นความลับเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ 
 มาตรา ๗๑ องค�การบริหารสวนตําบลอาจออกข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลเพ่ือใช�บังคับใน
เขตองค�การบริหารสวนตําบลได�เทาท่ีไมขัดหรือแย�งตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให�เป1นไปตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค�การบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให�องค�การบริหารสวนตําบลออกข�อบัญญัติหรือให�มี
อํานาจออกข�อบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู�ฝVาฝWนด�วยก็ได� แต
มิให�กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว�นแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว�เป1นอยางอ่ืนรางข�อบัญญัติองค�การบริหาร
สวนตําบลจะเสนอได�ก็แตโดยนายกองค�การบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบล หรือ
ราษฎรในเขตองค�การบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน เม่ือสภา
องค�การบริหารสวนตําบลและนายอําเภอให�ความเห็นชอบรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลตามวรรค
หนึ่งแล�ว ให�นายกองค�การบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเป1นข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลตอไป  
 ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบด�วยกับรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลใดให�สงคืนสภา
องค�การบริหารสวนตําบลภายในสิบห�าวันนับแตวันท่ีนายอําเภอได�รับรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบล
ดังกลาว เพ่ือให�สภาองค�การบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลนั้นใหม 
หากนายอําเภอไมสงรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลคืนสภาองค�การบริหารสวนตําบลภายในสิบห�าวัน
นับแตวันท่ีนายอําเภอได�รับรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลดังกลาว ให�ถือวานายอําเภอเห็นชอบกับ
รางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลนั้น 
 เม่ือสภาองค�การบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลตามวรรค
สี่แล�ว มีมติยืนยันตามรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลเดิมด�วยคะแนนเสียงไมน�อยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูให�นายกองค�การบริหารสวนตําบลลงชื่อและ
ประกาศเป1นข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลได�โดยไมต�องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถ�าสภา
องค�การบริหารสวนตําบลไมยื่นยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได�รับรางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบล
คืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด�วยคะแนนเสียงน�อยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารสวน
ตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูให�รางข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนตําบลนั้นเป1นอันตกไป 
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 มาตรา ๗2 การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารสวนตําบลให�เป1นไปตามกฎหมายวาด�วยการนั้น  
เพ่ือประโยชน�แกกิจการขององค�การบริหารสวนตําบล องค�การบริหารสวนตําบลอาจขอให�ข�าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ�างของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ิน 
ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององค�การบริหารสวนตําบลเป1นการชั่วคราวได�โดยไมขาดจากตันสังกัด
เดิม ท้ังนี้ ให�ผู�วาราชการจังหวัดเป1นผู�มีอํานาจอนุญาตได�ตามความจําเป1น และในกรณีท่ีเป1นข�าราชการซ่ึงไม
อยูในอํานาจของผู�วาราชการจังหวัด ให�กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานต�นสังกัดกอนแตงต้ัง 
 มาตรา ๗๓ องค�การบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค�การบริหารสวนตําบล หรือรวมกับ
สภาตําบล องค�การบริหารสวนตําบล องค�การบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ินอ่ืน 
เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได� ท้ังนี้ เม่ือได�รับความยินยอมจากสภาตําบล องค�การบริหารสวนตําบล องค�การ
บริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง และกิจการนั้นเป1นกิจการท่ี
จําเป1นต�องทําและเป1นการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจูหน�าท่ีของตน 

อํานาจหน�าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 มาตรา ๑๖ ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ 
 (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
 (๒) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 (๓) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาข�าม และท่ีจอดรถ 
 (๔) การสาธารณูปโภคและการกอสร�างอ่ืน ๆ  
 (๕) การสาธารณูปการ 
 (๖) การสงเสริม การฝ?ก และประกอบอาชีพ 
 (๗) การพาณิชย� และการสงเสริมการลงทุน คณะกรมกรกฤษฎีกา 
 (๔) การสงเสริมการทองเท่ียว 
  (๙) การจัดการศึกษา 
 (๑๐) การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปFญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
 (๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
 (๑๓) การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (๑๔) การสงเสริมกีฬา 
 (๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
 (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
 (1๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (๒o) การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว� 



 (๒๒) การจัดให�มีและควบคุมการฆาสัตว� 
 (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป1นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
 (๒๔) การจัดการการบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน�จากปVาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
 (๒๕) การผังเมือง 
 (๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 (๒๔) การควบคุมอาคาร  
 (๒๙) การป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร�อย การสงเสริมและสนับสนุนการป:องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
 (๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป1นผลประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีเก่ียวกับการ
ให�บริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ให�คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองค�กรปกครองสวน
ท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ีรับผิดชอบในสวนใดบ�าง 
 มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหน�าท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจ
และหน�าท่ีให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินดําเนินการแทนได� 
 ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน�าท่ีท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา ๑๙ 
องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจร�องขอให�รัฐหรือองค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืน 
แล�วแตกรณี ดําเนินการแทนได� 
 มาตรา ๒๒ องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอาจมอบให�เอกชนดําเนินการตามอํานาจและหน�าท่ีแทนได� 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 


