อำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
*********************
มำตรำ 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มำตรำ 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(7) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
มำตรำ 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

- 2 มาตรา ๖๙ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘
นั้น ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ดาเนิน กิจ การใดๆ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้ องค์การบริหารส่ว นตาบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา 69/1 การปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งเป็ น ไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่ วนร่ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการ
ในตาบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อใช้ บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฏหมายบัยญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล จะเสนอได้
ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่นายอาเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอ
ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริห ารส่วนตาบลพิจารณาทบทวน
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นใหม่ หากนายอาเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
คืนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอาเภอเห็ นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติ
ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลงชื่อและประกาศ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ แต่ถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลคืนจาก
นายอาเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นเป็นอันตกไป

- 3 มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการ
นั้น เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอให้ข้าราชการ
พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยการ บริ ห ารราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด
จากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น และในกรณีที่เป็น
ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทาความตกลงกับหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือร่วมกับ
สภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น เพื่อกระทากิจการร่ว มกันได้ ทั้งนี้ เมื่ อได้รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริห ารส่ว นตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ กิจการนั้นเป็นกิจการ
ที่จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน

ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
******************
มำตรำ 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- 2 (24) การผังเมือง
(25) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(25) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(26) การควบคุมอาคาร
(27) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(28) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(29) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

