
 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะขบ 

อ ำเภอปักธงชัย จังหวดันครรำชสีมำ 

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 7) 

ส่วนที่ ๓ 
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
มำตรำ ๖๖  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
มำตรำ ๖๗  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)[๕๒] บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)[๕๓] ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็น
และสมควร 
มำตรำ ๖๘  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
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(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(๘) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๑๐) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(๑๑) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(๑๒)[๕๔] กำรท่องเที่ยว 
(๑๓)[๕๕] กำรผังเมือง 
มำตรำ ๖๙  อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๖๘ นั้น ไม่
เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะด ำเนินกิจกำร
ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร 
ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม 
หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนิน
กิจกำรนั้นด้วย 
มำตรำ ๖๙/๑[๕๖]  กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
มำตรำ ๗๐  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิได้รับ
ทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่
ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
มำตรำ ๗๑[๕๗]  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือใช้บังคับในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อ ำนำจออกข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่
มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงชื่อและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ต่อไป 
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ในกรณีท่ีนำยอ ำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด ให้ส่งคืนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำวเพ่ือให้
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นใหม่ หำก
นำยอ ำเภอไม่ส่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำว ให้ถือว่ำนำยอ ำเภอเห็นชอบกับร่ำง
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 
เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคสี่แล้ว มี
มติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงชื่อและประกำศ
เป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกนำยอ ำเภอ แต่ถ้ำสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคืนจำก
นำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นเป็นอันตกไป 
มำตรำ ๗๒[๕๘]  กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
เพ่ือประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน 
หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปด ำรง
ต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม  ทั้งนี้ 
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น และในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่ในอ ำนำจ
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกับหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 
มำตรำ ๗๓  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือร่วมกับสภำต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
กระท ำกิจกำรร่วมกันได้  ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่
จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 

 

 

 

 
 


