
อ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดำ่น 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก ้
ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก ้
ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ได้ก ำหนดหห้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำท่ีหนกำรพันนำต ำบล
ท้ังหนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวันนธรรม ภำรกิจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงมีขอบข่ำยงำนท่ี
กว้ำงขวำงอีกท้ัง พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 

ก ำหนดหห้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำท่ีต้องท ำหนเขต อบต. ดังต่อไปนี้  
1.จัดหห้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
2.รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะ รวมท้ังก ำจัดมูลฝอยและส่ิง 

ปฏิกูล 
3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
5.ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวันนธรรม 
6.ส่งเสริมกำรพันนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
7.คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
8.บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวันนธรรมอันดีของท้องถิน่ตำมควำม 

จ ำเป็นและสมควร 
9.ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรหห้ตำมควำม 

จ ำเป็นและสมควร 
 

นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรหนเขต อบต. ดังต่อไปนี้   
1.หห้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
2.หห้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น 
3.หห้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
4.หห้มีและบ ำรุงสถำนท่ีประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนหจและสวนสำธำรณะ 
5.หห้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
6.ส่งเสริมหห้มีอุตสำหกรรมหนครอบครัว 
7.บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
8.กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
9.หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
10.หห้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
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11.กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
12.กำรท่องเท่ียว 
13.กำรผังเมือง 

         อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจ
หน้ำท่ีของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐหนอันท่ีจะด ำเนินกิจกำรหด ๆ  เพื่อประโยชน์
ของประชำชนหนต ำบล แต่ต้องแจ้งหห้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร หนกรณีนี้หำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว หห้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย  
           เพื่อประโยชน์หนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัตินี้หห้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิได้รับ
ทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรหนเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของทำงรำชกำรหนต ำบล เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ  
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อหช้บังคับหนเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำท่ีไม่ขัดต่อกฎหมำยหรืออ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนกำรนี้จะ
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิหห้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท 
เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น  
         หนส่วนของกำรบริหำรงำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนมีกำรจัดแบ่งกำรบริหำรงำน
ออกเป็น ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   กองคลัง กองช่ำง  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวันนธรรม  
และกองสวัสดิกำรสังคม  ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ต้ังขึ้น โดยมีพนักงำนส่วนต ำบลเป็นเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถขอหห้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่ัวครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม โดยหห้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น 
และหนกรณีท่ีเป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่หนอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หห้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกับ
หน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งต้ัง 
        นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ
ร่วมกับสภำต ำบล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรท่ี
จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่หนอ ำนำจหน้ำท่ีของตน  
           อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจหห้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก ำหนดหห้รัฐต้องกระจำย
อ ำนำจหห้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนฐำนะท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจำยอ ำนำจหห้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยได้มีกำรก ำหนดไว้หนพระรำชบั ญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจหห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวได้ก ำหนดหห้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำท่ีหนกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนหน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้   
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1.กำรจัดหห้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
2.กำรจัดหห้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
3.กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ 
4.กำรสำธำรณูปกำร 
5.กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
6.กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
7.กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
8.กำรจัดกำรศึกษำ 
9.กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพันนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
10.กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวันนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
11.กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัย 
12.กำรจัดหห้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนหจ 
13.กำรส่งเสริมกีฬำ 
14.กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของ ประชำชน 
15.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรหนกำรพนันำท้องถิ่น 
16.กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
17.กำรก ำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ ำเสีย 
18.กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
19.กำรจัดหห้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
20.กำรควบคุมกำรเล้ียงสัตว์ 
21.กำรจัดหห้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
22.กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่น ๆ 
23.กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรหช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
24.กำรผังเมือง 
25.กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
26.กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 
27.กำรควบคุมอำคำร 
28.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
29.กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัยหนชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
30.กิจกำรอื่นหด  ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชำชนหนท้องถิ่นตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน  มีควำมส ำคัญต่อชุมชน  (หมู่บ้ำน/ต ำบล)  ดังนี้ 
     1. เป็นองค์กรท่ีท ำหน้ำท่ีพันนำต ำบล  หห้เจริญก้ำวหน้ำท้ังด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และวันนธรรม 
     2. เป็นหน่วยงำนประสำนทรัพยำกรระหว่ำง  อบต.กับท้องถิ่นอื่นๆ  รวมท้ังหน่วยรำชกำร  และหน่วยเอกชน
อื่นๆ 
     3. เป็นเวทีประชำธิปไตยของประชำชนหนกำรเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น  (สมำชิกสภำ อบต.) เข้ำไปมีส่วนร่วม
หนกำรตัดสินหจหช้งบประมำณ  รำยได้  ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อหห้เกิดประโยชน์ต่อกำรพันนำท้องถิ่น 
     4. เป็นกำรส่งเสริมและพันนำคนหนท้องถิ่น  หห้ท ำงำนเพื่อท้องถิ่นของตนก่อหห้เกิดกำรจ้ำงงำนขึ้นหนท้องถิ่น  
เช่น  สมำชิกสภำ  อบต. พนักงำนและลูกจ้ำงของ  อบต. 
     5.  ส่งเสริมสิทธิและหน้ำท่ีของประชำชนหห้มีส่วนร่วมหนกำรพันนำท้องถิ่นตรวจสอบกำรท ำงำนและหช้สิทธิ
ถอดถอนผู้แทนของตน  (สมำชิกสภำ)  ทีไม่ท ำงำนเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีโครงสร้ำงประกอบด้วย 
     1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (สภำ  อบต.) 
     2. คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (นำยก  อบต.  และรองนำยก  อบต.) 
 
     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำท่ี 
     1. หห้ควำมเห็นชอบแผนพันนำต ำบล 
     2. หห้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับต ำบล/ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
     3.  ควบคุมกำรท ำงำนของคณะผู้บริหำร 
     4. เข้ำร่วมประชุมสภำ  อบต.  ตำมสมัยประชุม 
 
      บทบำทหน้ำท่ีของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      บทบำทและหน้ำท่ีหนฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ   หนฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ท่ีจะต้องตรำ  "ข้อบังคับต ำบล"  
ออกมำหช้หนกำรดูแลสวัสดิกำร  ตลอดจน  "ทุกข์"  และ  "สุข"  ของประชำชนรวมท้ังมีอ ำนำจหน้ำท่ีถอดถอน
ผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        ดังนั้น  จึงต้องเป็นผู้ท่ียึดมั่นหนหลักกำรประชำธิปไตยท่ี
ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชำธิปไตย  ไปยังประชำชนหนต ำบล                        
 
 แนวทำงปฏิบัติหนด้ำนบทบำทและหน้ำท่ีหนฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ  มีดังนี้                                                                                           
1. ต้องยึดมั่นหนกติกำประธิปไตย  เช่น  กำรเลือกต้ังโดยเสรี  กำรหช้สิทธิคัดค้ำน  กำรโต้แย้ง  กำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง  กำรยอมรับและเคำรพสิทธิของผู้อื่นกำรยอมรับควำมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมำย  ฯลฯ                                                                                    
2. ต้องมีวิถีกำรด ำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะท่ีเป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตหจกว้ำงขวำง  ฟัง
เคำรพหนเหตุผล             
 
     
 

/คณะผู้บริหำร... 
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 คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (รองนำยก อบต. และรองนำยก  อบต.)  มีหน้ำท่ีอะไรบ้ำง 
     1. บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหห้เป็นไปตำมข้อบังคับ  และแผนพันนำต ำบล 
     2. จัดท ำแผนพันนำต ำบลและข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรหช้เงินหห้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ  อย่ำงน้อยปีละ  2  ครั้ง 
     4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยเข้ำร่วมประชุมกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมสมัยประชุม 
       
ประชำชนหนเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีสิทธิและหน้ำท่ี  ดังนี้ 
      1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ  อบต. 
      2. ถอดถอนสมำชิกหรือผู้บริหำร  อบต. 
      3. เสนอหห้ออกข้อบังคับต ำบล 
      4. แสดงเจตนำรมณ์หนกำรรวม  อบต. 
      5. เข้ำฟังกำรประชุมสภำ  อบต. 
      6. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรซื้อ  กำรจ้ำง  โดยวิธีสอบรำคำ  ประกวดรำคำ  และวิธีพิเศษของ  อบต.  
อย่ำงน้อยคณะละ  2  คน  
      7. มีหน้ำท่ีไปเลือกตั้งสมำชิกสภำ  อบต. 
      8. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต ำบล 
      9. เสียภำษีแก่  อบต. 
      10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ  อบต. 
      11. ติดตำมและดูแลกำรหช้จ่ำยงบประมำณของ  อบต. 
      12. ร่วมกันเสริมสร้ำงชุมชน  และประชำคมหมู่บ้ำนของตนหห้เข้มแข็ง 
      13. ได้รับบริกำรสำธำรณะ  และกำรบ ำบัดทุกข์  บ ำรุงสุข  จำก  อบต.  ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ  อบต. 
     อ้ำงอิง 
       (1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 มำตรำ 66 
      (2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฉบับท่ี 4  พ.ศ.2546  มำตรำ  67 
     (3) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542  มำตรำ  68 
       (4) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 69 
       (5) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 70 
      (6) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ฉบับท่ี 4  พ.ศ.2546  มำตรำ 71 
       (7) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 73 
       (8) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ พ.ศ.2542 มำตรำ 16 


