
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. มีอะไรบ้ำง 

          อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 

          แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฏหมำยจัดตั้ง อบต. และอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด

แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้ง อบต. 

          อบต. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจกำรสำธำรณที่ อบต. มี

อ ำนำจหน้ำที่จัดท ำสำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภทคือ 

             1) กิจกำรที่ อบต. มีหน้ำที่ต้องท ำในเขต อบต.ดังนี้ 

                  (1)  จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 

                  (2)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                  (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

                  (4)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

                  (5)  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

                  (6)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

                  (7)  คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                  (8)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                  (9)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม

จ ำเป็นและส ำคัญ 

             2) กิจกำรที่ อบต. อำจจัดท ำในเขต อบต. ดังนี้ 

                  (1)  ให้มีน้ ำเพื่ออุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

                  (2)  ให้มีกำรบ ำรุงรักษำกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 

                  (3)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 



                  (4)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ 

                  (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 

                  (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 

                  (7)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 

                  (8)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

                  (9)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 

                 (10)  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 

                 (11)  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำนิชย์ 

                 (12) กำรท่องเที่ยว 

                 (13) กำรผังเมือง 

          อ ำนำจหน้ำที่ อบต. ดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ตัดอ ำนำจของกระทรวง ทบวง กรม องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐใน

กำรเข้ำไปด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนในต ำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำ และน ำ

ควำมเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจกำรดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนด้วย อ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนด

แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ สภำต ำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมเติมใน

กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำมมำตรำ 16 แห่ง พ.ร.บ. ก ำหนดแผน

และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

                 (1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 

                 (2)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

                 (3)  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

                 (4)  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

                 (5)  กำรสำธำรณูปกำร 

                 (6)  กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ 

                 (7)  กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 



                 (8)  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

                 (9)  กำรจัดกำรศึกษำ 

                 (10)  กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

                 (11)  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น 

                (12)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 

                (13)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

                (14)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ 

                (15)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

                (16)  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

                (17)  กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

                (18)  กำรจ ำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 

                (19)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

                (20)  กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนกิจสถำน 

                (21)  กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

                (22)  กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

                (23)  กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ และ

สำธำรณสถำนอื่นๆ 

                (24)  กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ แลสิ่งแวดล้อม 

                (25)  กำรผังเมือง 

                (26)  กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 

                (27)  กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

                (28)  กำรควบคุมอำคำร 

                (29)  กำรป้องกันละบรรเทำสำธำรณภัย 



                (30)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุน กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

                (31)  กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 

 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต. 

          เพ่ือใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 

อบต. หรือเม่ือมีกฎหมำยก ำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนด

โทษปรับผู้ฝ่ำผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

          ร่ำงข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนำยก อบต. หรือ สมำชิกสภำ อบต. หรือรำษฎรในเขต อบต. ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

          ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วน

ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  การเมืองการบริหาร 

             สภำ อบต.  เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ อบต. ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

กิจกำรส ำคัญของ อบต. โดยใช้มติของที่ประชุมสภำ อบต. เป็นหลัก มีประธำนสภำ อบต.เป็นหัวหน้ำอ ำนำจหน้ำที่ของ

สภำ อบต. มีดังนี้ 

                1 ให้ควำมเห็นชอบแผนัฒนำ อบต. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรกิจกำรของ อบต. 

                2 พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมของ อบต. 

                3 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยก อบต. ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต. ข้อบัญญัติ 

ระเบียบ       และข้อบังคับของทำงรำชกำร    

 



            นำยก อบต. คือหัวหน้ำผู้บริหำร อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนี่งของ อบต. ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยบริหำร เป็นผู้

ควบคุมและรับผิดชอบกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนส่วนต ำบลและ

ลูกจ้ำง อบต.อ ำนำจหน้ำที่ของนำยก อบต. 

(1) ก่อนเข้ำรับหน้ำที่นำยก อบต. ต้องแถลงนโยบำยต่อสภำ อบต. โดยไม่มีกำรลงมติ หำกไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรได้ให้

ท ำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมำชิกสภำ อบต. ทุกคน และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภำ อบต. เป็นประจ ำทุกปี 

(2) มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. สภำต ำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (บบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

ดังนี้(2.1) ก ำหนดนยำบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต.ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

                                (2.2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเก่ียวกับรำชกำรของ อบต. 

                                (2.3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยก อบต. และเลขำนุกำรนำยก อบต. 

                                (2.4) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนของ อบต. เป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

                                (2.5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติของ อบต. 

                                (2.6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และกฎหมำยอ่ืน 

(3) ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล

และลูกจ้ำงของ อบต. 

(4) นำยก อบต. รองนำยก อบต. หรือผู้ซึ่งนำยก อบต. มอบหมำยมีสิทธิเข้ำประชุมสภำ อบต.และมีสิทธิแถลง

ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

(5) กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนและรองประธำนสภำ อบต. หรือสภำ อบต. ถูกยุบเพรำะไม่สำมำรถจัดให้มีกำร

ประชุมสภำ อบต. ครั้งแรกได้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต. ครบตำมจ ำนวนแล้ว 

หรือมีกำรประชุมแต่ไม่สำมำรถเลือกประธำนสภำ อบต. ได้ หำกมีกรณีที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งผล่อยให้เนิ่นช้ำจะ

กระทบประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎรนำยก อบต.จะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือก

ประธำนสภำ อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภำ อบต. เพ่ือให้นำยก อบต. แถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำยใน 15 วัน 

นับแต่วันที่มีกำรเลือกตั้งประธำนสภำ อบต. 

(6) กรณีท่ี นำยก อบต. ผู้ใดปฏิบัติกำรในทำงที่อำจเป็นกำรเสียหำยแก่ อบต. หรือเสียหำยแก่รำชกำร และนำยอ ำเภอ

ได้ชี้แจงแนะน ำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตำม ในกรณีบุกเบินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำไม่ได้ ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออก

ค ำสั่งระงับกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยก อบต. ไว้ตำมที่เห็นสมควรได้แล้วรีบรำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบภำยใน 



15 วัน เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจบัยตำมที่เห็นสมควรโดยเร็ว : กำรกระท ำของนำยก อบต. ที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งของ

นำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้วแต่กรณีดังกล่ำว ไม่มีผลผูกพัน ไม่มีผลพผูกพัน อบต. 

(7) เป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ อบต. ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

เพ่ิมเติม 

(8) เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ 

สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติ อบต. ได้ตำมระเบียบ

และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดกำรพ้นจำกต ำแหน่งของนำยก อบต. : นำยก อบต. พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

                (1) ถึงครำวออกตำมวำระ 

                (2) ตำย 

                (3) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

                (4) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 6.2 

                (5) กระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

                                (5.1) ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ

วันแต่ต ำแหน่งที่ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

                                (5.2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือ

รัฐวิสำหกิจนอกเหนือไปจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลธุรกิจกำรงำนตำมปกติ 

                                (5.3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่อบต. นั้นเป็นคู่สัญญำหรือ

ในกิจกำรที่กระท ำให้แก่ อบต. นั้นหรือที่ อบต. นั้นจะกระท ำ 

                (6) ผู้ส่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งด้วยกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

                                (6.1) ไม่เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยที่สภำ อบต. ไม่รับหลักกำร และ

คณะกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งเพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งได้พิจำรณำแล้วต่อสภำ 

อบต. ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้องบัญญัตินั้นจำกนำยอ ำเภอ 

                                (6.2) กระท ำกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือละเลยไม่

ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ และนำยอ ำเภอสอบสวนแล้วปรำกฏว่ำมีพฤติกำรณ์เช่นนั้นจริง 

                (7) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถุงที่สุดให้จ ำคุก 



                (8) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำ

ลงคะแนนเสียงเห็นว่ำนำยก อบต. ผู้นั้นไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด

ถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นนำยก อบต. สิ้นสุดลงตำมข้อ 6.4 (4) (5) 

ให้นำยอ ำเภอสอบสวนและวินิจบัยโดยเร็ว ค ำวินิจบัยของนำยอ ำเภอให้เป็นที่สุดในระหว่ำงที่ไม่มีนำยก อบต. ให้ปลัด 

อบต. ปฏิบัติหน้ำที่ของนำยก อบต. เท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรชั่วครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยก อบต. 

           พนักงำนส่วนต ำบล    นอกจำกองค์ประกอบที่ส ำคัญ 2 ส่วน คือ สภำ อบต.และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแล้ว   ยังมีส่วนที่มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำองค์ประกอบทั้งสองเลย ก็คือพนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ปฏิบัติงำนอันเป็นภำรกิจประจ ำส ำนักงำนและนอกส ำนักงำน    ซึ่งมีควำม

เกี่ยวพันกับ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงใกล้ชิด ทั้งในเรื่องงำนด้ำน กำรสำธำรณูปโภค กำรศึกษำ กำร

สำธำรณสุข กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีปลัดเทศบำลเป็นผู้ควบคุมดูแลรบัผิดชอบ 


