
อ ำนำจหน้ำที่ของ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

สสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ 2562  

องค์การบรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  

 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายมาตรา 67 องค์การบรหิารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าให้เขตองค์การ

บรหิารส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
 (1)  จัดให้มีและบ ารงุรกัษาทางน้ าและทางบก 
 (1/1)66  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และสง่เสรมิสนบัสนุนหน่วยงานอื่น

ในการปฏิบัตหิน้าที่ดังกล่าว  
 (2)  รักษาความสะอาดของถนนทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งก าจัดมลูฝอยและสิง่

ปฏิกูล 
(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)67  จัดการสง่เสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝกึอบรมให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรอืสนบัสนุนการดูแลและพฒันาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรเีด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(7)  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิง่และแวดล้อม 
(8)68  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน  
(9)  ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรอืบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                   65 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
            66 มาตรา 67 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
                   67 มาตรา 67  (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7)          
พ.ศ. 2562 
            68 มาตรา 67 (8) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3)            
พ.ศ. 2542 
 



             ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายมาตรา 68 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากจิกรรมในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้

(1)  จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
(2)  ให้มีและบ ารงุการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3)  ให้มีและบ ารงุรกัษาทางระบายน้ า 
(4)  ให้มีและบ ารงุสถานทีป่ระชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)  หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10)  ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(11)  กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ 
(12)70  การท่องเที่ยว  
(13)71  การผังเมอืง 
 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็น

การตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรอืองค์การ/หน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกจิการใดๆ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบรหิารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ใน
กรณีนี้ หากองค์การบรหิารส่วนต าบลมีความเห็น เกี่ยวกับการด าเนินกจิการดงักล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม
หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐน าความเห็นขององค์การบรหิารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนิน
กิจการนั้นด้วย  
 

มาตรา 69/172  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

69มาตรา 67 (9) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542  
70มาตรา 68 (12) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542  
71มาตรา 68 (13) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
72มาตรา 69/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2546 

 

 



อ ำนำจหน้ำท่ี ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้  

(1)  การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 
(2)  การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า  
(3)  การจัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและทีจ่อด  
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  
(5)  การสาธารณูปการ  
(6)  การสง่เสรมิการฝึกและการประกอบอาชีพ 
(7)  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
(8)  การสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
(9)  การจัดการศึกษา 
(10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 
(12)  การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย  
(13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พกัผอ่นหย่อนใจ 
(14)  การสง่เสรมิกีฬา  
(15)  การสง่เสรมิประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธิเสรีภาพของประชาชน  
(16)  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(17)  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง 
(18)  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล  
(20)  การจัดให้มีและควบคุมสสุานและฐาปนะสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23)  การรกัษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น 
(24)  การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 
(25)  การผงัเมือง 
(26)  การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 
(27)  การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



(30)  การรกัษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

(30)  การรกัษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

(31)  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 

องค์การบรหิารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อชุมชน ดังนี ้

(1)  เป็นองค์กรทีท่ าหน้าที่พัฒนาต าบลให้เจรญิก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม  
(2)  เป็นหน่วยงานประสานทรัพยากร ระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบล กับทอ้งถ่ินอื่นๆ รวมทั้ง

หน่วยราชการและหน่วยเอกชน 
(3)  เป็นเวทปีระชาธิปไตยของประชาชน ในการเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินองค์การบรหิารส่วนต าบล 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณรายได้ ทรพัยส์ินและระดมทุนเพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(4)  เป็นการสง่เสรมิและพฒันาคนในท้องถ่ินให้ท างานเพื่อท้องถ่ินของตน ก่อให้เกิดการจ้างงานข้ึน
ในท้องถ่ิน เช่น สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพนักงาน ส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล  

(5)  ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตรวจสอบการท างาน 
และใช้สิทธ์ิถอดถอน ผู้แทนของตน สมาชิกสภา องค์การบรหิารส่วนต าบล ที่ไมท่ างานเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถ่ิน 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงสร้ำงอย่ำงไร 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย  

(1)  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  คณะผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต าบล (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล และนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบล)  
 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำท่ีอะไรบ้ำง  
สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล มหีน้าที ่
(1)  ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาต าบล  
(2)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(3)  ควบคุมการท างานของคณะผูบ้รหิาร  
(4)  เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ตามสมัยประชุม 



คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล)  มีหน้ำท่ีอะไรบ้ำง 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำท่ี 

(1)  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบล 

(2)  จัดท าแผนพฒันาต าบลและข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี เสนอตอบสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

(3)  รายงานผลการท างานและการใช้เงินสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ อย่างน้อยปลีะ 2 
ครั้ง 

(4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ตามสมัยประชุม 
 
บทบำทหน้ำท่ีของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบญัญัต ิ

ในฐานะฝ่ายนิติบญัญัติซึง่เป็นผูท้ี่จะต้องตรา “ข้อบังคับต าบล” ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ 
ตลอดจน “ทุกข์”และ”สุข”รวมทั้งมอี านาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ดังรั้นจงึเป็นผูท้ี่ต้องยึดมั่น ในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และต้องปลูกผงัแนวคิดประชาธิปไตย ไปยัง
ประชาชนในต าบล 

 
แนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนบทบำทและหน้ำท่ีในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ มีดังน้ี  

(1)  ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตัง้โดยเสรี การใช้สิทธ์ิคัดค้าน การโต้แย้งการ
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในการยอมรบัและเคารพสิทธ์ิของผู้อื่น การยอมรบัความตัดสทิธ์ิของ
กฎหมาย 

(2)  ต้องมีวิธีการด าเนินชีวิต และบุคลิกลักษณะที่เป็นการสง่เสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มจีิตใจ
กว้างขวาง ฟังและเคารพในเหตุผล  
 
 

 

 

 

 

 

 



ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีสิทธิ์และหน้ำท่ีดังน้ี 

(1)  มีสิทธ์ิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3)  เสนอให้ออกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล  
(4)  แสดงเจตนารมณ์ในการรวมองค์การบริหารส่วนต าบล  
(5)  เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
(6)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวิธีสอบราคาประกวดราคาและวิธีพิเศษขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล อย่างนอ้ยคณะละ 2 คน  
(7)  มีหน้าที่ไปเลอืกตั้งสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(8)  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับองค์การบรหิารส่วนต าบล  
(9)  เสียภาษีให้แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  
(10)  สนับสนุนและร่วมกจิกรรมกับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(11)  ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(12)  เรื่องการเสริมสร้างชุมชนและประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง 
(13)  ได้รับบริการสาธารณะและการบ าบัดทุกข์ บ ารงุสุข จากองค์การบรหิารส่วนต าบล ตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล  
 

 

 

 


