
 

 

 

 

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

   อบต. คือ หนวยการปกครองทองถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนขาราชการสวนทองถิ่นโดย

ราษฎรเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานไปเปนสมาชิกสภา อบต. มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตาม

กฎหมายกําหนดไว  ดังนี้ 

  1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (มาตรา 66) 

  2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

ดังตอไปนี ้ (มาตรา 67) 

  - จัดใหม ีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

  - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

  - คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นแลวัฒนธรรมอนดีของทองถิ่น 

- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหความจําเปน

และสมควร 

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจกรรในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

ดังตอไปนี ้ (มาตรา 68) 

- ใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  

- ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

- ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

- ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การศึกษา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

- ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตร และกิจการสหกรณ 

- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

- การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
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- หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

- ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 

- การทองเที่ยว 

- การผังเมือง 

4. หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอํานาจหนาที่ในการระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง ดังนี ้

  - การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

  - การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

  - การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

  - การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 

  - การสาธารณูปการ 

  - การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

  - การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

  - การสงเสริมการทองเที่ยว 

  - การจัดการศึกษา 

  - การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

  - การบํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

- การปรับปรุงแหลงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

- การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

- การสงเสริมการกีฬา 

- การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

- สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

- การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

- การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

- การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

- การควบคุมการสัตวเลี้ยง 

- การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

- การรักษาความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ  

และสาธรณสถาน อื่น ๆ 

  - การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  - การผังเมือง 
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  - การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

- การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ    

  - การควบคุมอาคาร 

  - การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสิน 

  - กิจการอื่นใดท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด 

ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงพง 

  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงพง นั้นเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ใน

การรวมคิดรวมแกปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลให

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกๆ ดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงพง จําเปนตองอาศัยความรวมมือ

ของทุกชุมชนจึงจะสมบูรณได ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและรวมกันแกไขปญหากัยอยางจริงจัง องคการบริหารสวน

ตําบลทุงพง ยังไดเนนใหคนเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมการศึกษาเด็กกอน วัย

เรียน พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนการ

พัฒนาอาชีพนั้น จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเปนหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยสวนรวม 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ใชเทคนิค SWOT 

เขามาชวย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับ

ความตองการของประชาชน ไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามหลัก 

องคการบริหารสวนตําบลทุงพง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร

ทองถิ่น 

  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถแบงกําหนดภารกิจไดเปน 7 ดาน 

ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้  
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
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2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา16(5)  
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))  

 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

(มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

(มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวของ     
      ดังนี้ 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ  
ที่เก่ียวของ ดังนี้  

(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  (มาตรา 17 (12)) 
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6. ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                
มีภารกิจ ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น             
(มาตรา 67 (8)) 

(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
     (มาตรา 17 (18)) 

 

7. ดานการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 
45(3)) 

(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตาม ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

(มาตรา 17 (3)) 
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวน

ทองถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 
 

    ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 

จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทุงพงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
 

ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงพงจะดําเนินการ 
   ภารกิจที่ ไดวิ เคราะหดังกลาวขางตนนํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทุงพง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะตอง
ดําเนินการ มดีังนี ้
 

ภารกิจหลัก   
1.ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
2.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5.ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
6.ดานการสงเสริมการศึกษา  
7.ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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ภารกิจรอง 
1.การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2.การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3.การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  

 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขฉบับ

ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 


