
อ านาจและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะตามที่กฎหมายก าหนด 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะมีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 

 

  ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562   

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน

อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่

ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
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มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 
นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนิน
กิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

มาตรา 70 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล 
เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบังคับต าบลเพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
ก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 

ร่างข้อบังคับต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบังคับต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับต าบลนั้นใหม่ แต่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับต าบลที่ก าหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง
เมื่อนายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วย ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตาม
ร่างข้อบังคับต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบลได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบังคับต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
  

อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

1. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ (มาตรา 16) 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย ใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

2. อ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 


