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พระราชบญัญติั 

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

[แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] 

 

 
ส่วนท่ี ๓ 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏกูิล 

(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ 

(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 

[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอีื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 



ส านกัพฒันาระบบ รปูแบบและโครงสรา้ง (สพร.) 

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรือ และท่าข้าม 

(๑๑) กจิการเกี่ยวกบัการพาณชิย์ 

(๑๒) การท่องเที่ยว 

(๑๓) การผังเมือง 

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๙ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ

มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของ

รัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น า

ความเหน็ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกจิการนั้นด้วย 

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  [มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทาง

ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคงแห่งชาติ 

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้

บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเกบ็และ

ก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยกไ็ด้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกนิหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ

ไว้เป็นอย่างอื่น 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้กแ็ต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย

การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้นใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว

ให้ถือว่านายอ าเภอเหน็ชอบกบัร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ

จากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้นเป็นอนัตกไป 

  [มาตรา ๗๑ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการช่ัวคราว

ได้โดยไม่ขาดจากต้นสงักัดเดิม ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น 

และในกรณีที่เป็นข้าราชการซ่ึงไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความ

ตกลงกบัหน่วยงานต้นสงักดัก่อนแต่งตั้ง 

  [มาตรา ๗๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

ร่วมกบัสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่น เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การ

บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

และกจิการน้ันเป็นกจิการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกบักจิการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 


