
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

มำตรำ 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ วัฒนธรรม 
มำตรำ 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและ สมควร 
(ความเดิมในมาตรา 67 (8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพ่ิมเติม (9) 
โดย มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) 
ตามล าดับ) 
มำตรำ 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
(มาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) 
มำตรำ 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67และมาตรา 68 
นั้น ไม่เป็นการ ตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่



จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหาร ส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น า ความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
มำตรำ 70 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิได้รับ ทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทาง
ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือ ข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
มำตรำ 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบังคับต าบลเพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บและก าหนดโทษปรับ ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 
ร่างข้อบังคับต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบลต่อไป 
ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบังคับต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาทบทวน ร่างข้อบังคับต าบลนั้นใหม่ แต่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับต าบลที่ก าหนดให้มีโทษ
ปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอ าเภอไม่เห็นชอบ ด้วย ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตาม
ร่าง ข้อบังคับต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบล
ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก นายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับต าบลคืนจาก นายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ให้ร่างข้อบังคับต าบล
นั้นเป็นอันตกไป (ความเดิมในมาตรา 71 วรรคสองถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 
17 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามล าดับ) 
มำตรำ 72 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบลและอาจจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 
(1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น 
ระเบียบพนักงานส่วนต าบลให้ตราขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดย
ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และ
ในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยท าความตก
ลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 



 
มาตรา  73  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับ
สภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
 

 


