
อ ำนำจหน้ำที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็น รำชกำรบริหำร

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงิน

อุดหนุนในปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท  

รูปแบบองค์กำร  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน

ละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนั้น กรณีท่ีเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

หมู่บ้ำนละสำมคน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง

ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง|กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

กำรบริหำร 

กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 

คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ผู้บริหำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเรียกว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งมำจำกกำร

เลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง  

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

อบต. มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 

 พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้ 

o จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก 

o กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและท่ีสำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

o ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

o ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

o ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

o ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร 

o คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

o บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

o ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย 

 มีหน้ำที่ท่ีอำจท ำกิจกรรมในเขต อบต. ตำมมำตรำ 68 ดังนี้ 

o ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 

o ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 

o ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 

o ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 

o ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 

o ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 

o บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

o กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

o หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 

o ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 

o กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 

o กำรท่องเที่ยว 

o กำรผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



ก ำหนดให้ อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน

ท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้ 

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 

 กำรจัดให้ม ีและบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

 กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

 กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 

 กำรสำธำรณูปกำร 

 กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 

 คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

 กำรจัดกำรศึกษำ 

 กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

 กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเก่ียวกับที่อยู่อำศัย 

 กำรจัดให้ม ีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 กำรส่งเสริมกีฬำ 

 กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

 กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 

 กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

 กำรจัดให้ม ีและควบคุมสุสำน และฌำปนสถำน 

 กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

 กำรจัดให้ม ีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

 กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ

สำธำรณสถำนอื่นๆ 



 กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

 กำรผังเมือง 

 กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 

 กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 

 กำรควบคุมอำคำร 

 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สิน 

 กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

โครงสร้ำงองค์กรของ อบต. 

อบต. มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย ซ่ึงเป็นผู้ใช้อ ำนำจบริหำรงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล และ มีพนักงำนประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท ำงำนประจ ำวันโดยมีปลัดและรอง

ปลัด อบต. ผู้อ ำนวยกำรกอง เป็นหัวหน้ำงำนบริหำร ภำยในองค์กรมีกำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ ได้

เท่ำท่ีจ ำเป็นตำมภำระหน้ำที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีที่

รับผิดชอบอยู่ เช่น 

 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 กองคลัง 

 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 กองช่ำง 

 กองสวัสดิกำรสังคม  

อ้ำงอิง 



กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหำดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." เข้ำถึงได้

จำก: http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 2557. สืบค้น 28 สิงหำคม 2559. 

o พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 

o  

 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp

