
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

องค์การบริหารส่วนตําบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท

รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนหมู่บ้านละสองคน
ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น กรณีท่ีเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละสามคน องค์การบริหารส่วนตําบลมี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

การบริหาร
กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหารท้องถ่ินเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรง

อํานาจหน้าท่ีของ อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)
มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้
1.จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก
2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
7.คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย
มีหน้าที่ท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1.ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2.ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น



3.ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
4.ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7.บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11.กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์
12.การท่องเท่ียว
13.การผังเมือง

อํานาจหน้าท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

กําหนดให้ อบต.มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
2.การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย
13.การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์



23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
31.กิจอื่นใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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