
อ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนว่ำน ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
          อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนว่ำน  มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.
๒๕๔๒ ดังนี้  
          ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ .ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  
      มำตรำ ๖๖  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
     มำตรำ ๖๗  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(๑)   จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(๑/๑) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่น 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 
      (๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

(๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๕)  จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรฝึกอบรมให้แก่ 

ประชำชนรวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำก
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

(๖)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(๗)  คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม 

ควำมจ ำเป็นและสมควร 
มำตรำ ๖๘ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๒)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๓)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(๔)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(๗)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(๘)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๑๐) ให้มีตลำด  ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(๑๑)  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
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    (๑๒) กำรท่องเที่ยว 
    (๑๓) กำรผังเมือง 
    มำตรำ ๖๙ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗ และมำตรำ 

๖๘ นั้น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอัน
ที่จะด ำเนินกิจกำรใดๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวงทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย 

         มำตรำ ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทำง
รำชกำรในต ำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
มั่นคงแห่งชำติ 

         มำตรำ ๗๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบังคับต ำบลเพ่ือใช้บังคับในต ำบลได้เท่ำที่ไม่
ขัดต่อกฎหมำย หรืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับ ผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท 

ร่ำงข้อบังคับต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมกำรบริหำร หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล หรือ รำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเข้ำชื่อให้สภำท้องถิ่น
พิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับต ำบลตำมวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลงชื่อและประกำศเป็นข้อบังคับต ำบลต่อไป 

ในกรณีที่นำยอ ำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบังคับต ำบลใด ให้ส่งคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ภำยใน สิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบังคับต ำบลดังกล่ำวเพ่ือให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวน ร่ำงข้อบังคับต ำบลนั่นใหม่ แต่ถ้ำเป็นร่ำงข้อบังคับต ำบลที่ก ำหนดให้
มีโทษปรับตำมวรรคหนึ่งเมื่อนำยอ ำเภอไม่เห็นชอบ ด้วย ให้ร่ำงข้อบังคับต ำบลนั้นเป็นอันตกไป 

เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบังคับต ำบลตำมวรรคสี่แล้ว มีมติ
ยืนยันตำมร่ำง ข้อบังคับต ำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมจ ำนวนสมำชิกสำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่ มีอยู่ ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลงชื่อและประกำศเป็นข้อบังคับ
ต ำบลได้โยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำก นำยอ ำเภอ แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยใน
สำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบังคับต ำบลคืนจำก นำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมดเท่ำที่ มีอยู่ ให้ร่ำงข้อบังคับต ำบล
นั้นเป็นอันตกไป 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒ 
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มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่กำรจัดระบบ
กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) กำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(๓) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
(๔) กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
(๕) กำรสำธำรณูปกำร 
(๖) กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
(๗) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(๘) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
(๙) กำรจัดกำรศึกษำ 
(๑๐)  กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
(๑๑)  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
(๑๓)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔)  กำรส่งเสริมกีฬำ 
(๑๕)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
(๑๖)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(๑๗)  กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(๑๘)  กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
(๑๙)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
(๒๐)  กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
(๒๑)  กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒)  กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
(๒๓)  กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ   

สำธำรณสถำนอื่นๆ 
(๒๔)  กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕)  กำรผังเมือง 
(๒๖)  กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
(๒๗)  กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
(๒๘)  กำรควบคุมอำคำร 
(๒๙)  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๓๐)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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(๓๑)  กิจกำรอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมำรประกำศ 
ก ำหนดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถจะแก้ไขปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนว่ำน ได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของ
ประชำชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยกำรด ำเนินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำท้องถิ่น 
นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 

 
 


