
 

พระราชบญัญติั 

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

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

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที ่๔๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

ส่วนท่ี ๓ 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 

(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)  ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 

[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอีื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 

(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 าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

พระราชบัญญตั ิ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ     

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปน้ี 

หมวด ๒ 
การก าหนดอ านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 



(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจดัการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(๑๓) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(๑๘) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
(๒๒) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



(๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

(๓๑)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหน้าท่ีในการ

จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๓) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(๖) การจดัการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
(๑๐) การจดัตั้งและดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
(๑๑) การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
(๑๙) การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 



(๒๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๒๓) การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
(๒๔) จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต และ

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัท า 
ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา 
ทอ้งถ่ิน 

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๒๘) จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้เป็น

อ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
 


