
อํานาจหน้าท่ี ขององคก์ารบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

มาตรา๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  

มาตรา๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนำ้และทางบก       
(๑/๑)๖๖รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕)๖๗ จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(๗) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๙)๖๘ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็น

และสมควร 
มาตรา๖๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มนี้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

(๒) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

(๓) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ 

(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  

(๕) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

(๘) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
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(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  

(๑๑) กิจการเกีย่วกับการพาณิชย์ 

(๑๒)๗๐ การท่องเทีย่ว 

(๑๓) การผังเมือง 

มาตรา๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้นไม่เป็นการ

ตัดอำนาจหน้าที่ชองกรทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จำดำเนินกิจการใด ๆ เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำนบทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หาก

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือ

หน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณานั้นด้วย 

มาตรา ๖๙/๑๗๒ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื่องที ่ดี แลให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้รับ

ทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูล

หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 

มาตรา ๗๑๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้

จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 
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เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่ง

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคที่สี่แล้ว 

มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงชื่อประกาศเป็นข้อบัญญัติ องค์การ

บริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความคิดเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยัน

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๗๒๗๔ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาจให้ข้าราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ้าง หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไป

ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้ารราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

 มาตรา๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำ

กิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็ นการ

เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 
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อำนาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง 

ดังนี้ (มาตรา ๑๖)  

 (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

 (๓) การจัดให้มีและควงคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

 (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

 (๕) การสาธารณูปการ 

 (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

 (๗) การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (๙) การจัดการศึกษา 

 (๑๐) การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๒๒) การจัดให้มีและควงคุมการฆ่าสัตว์ 

 



 

-5- 
 

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน

อ่ืน ๆ 

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(๒๕) การผังเมือง 

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(๒๘) การควบคุมอาหาร 

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่ตามคณะกรรมการประกาศกำหนด 

๒. อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามข้อ๑ ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
- จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- จำนวนสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ ๓ คน เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 

- หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่

ติดต่อกัน 

- อบต. มี ๑ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก ๖คน/มี ๒ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คน/มี ๓ หมู่บ้านให้มีสมาชิก

หมู่บ้านละ ๒ คน/มี ๔ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คน และ ๒ หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ ๑ 

คน / ม ี๕ หมู่บ้านที่มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และอีก ๑ หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุดเพิ่มอีก ๑ คน 

 

อำนาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ อบต. 
- กำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจรฯ  

- กำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสมอภาค

ทางการศึกษา 

  - กำหนดให้ อบต. จะนำเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่นจะกระทำมิได้ ยกเว้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ ฯ 

- บทเฉพราะกาลกำหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของ อบต. ที่จ่ายไปโดยสุจริตและหนังสือสั่งการหรือระเบียบ 

มท.กำหนด 

 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทำการอันต้องห้ามของสมาชิก อบต. และนายก อบต. 

- นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งเกิน

สองวาระไม่ได ้

- ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้

ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันพ้นจากตำแหน่ง 
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- ผู้บริหาร อบต. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือ

กิจกรรมที่กระทำกับหรือให้แก่ อบต. นั้น หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกั บหรือ

ให้แก่ อปท. อ่ืน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง ฯ 

 

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกำกับดูแล 
การสอบสวนและวินิจฉัย และการกำกับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปนี้ 

๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง 

๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอำนาจของนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลเพื่อให้การ

สอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ นายก

อำเภอสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 

 

 


