
อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
แยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล 

และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์(กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่จัดท าสามารถจ าแนกได้ 2 
ประเภทคือ 
      1) กิจการที่ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 

(1) จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล 

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 

ใหต้ามความจ าเป็นและส าคัญ 
       2) กิจการที่ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ 
(12) การทอ่งเที่ยว 
(13) การผังเมือง 



อ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ดังกล่าวข้างต้น ไม'ตัดอ านาจของกระทรวง ทบวง 
กรม องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปด าเนินการใดๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล 
แตจ่ะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบล่วงหน้า และน าความเห็นของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด าเนินงานด้วย 
 
อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
(ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห'ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝากและประกอบอาชีพ 
(7) การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท'องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของทอ้งถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมการกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาด และความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การจ ากัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 



(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม 

(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปอูงกันละบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การปอูงกันและ 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ออกข้อบัญญัติในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนด
โทษปรับผู้ฝุาผืนด้วยก็ได้ แตม่ิใหก้ าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

รา่งข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้โดยนายก องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 
 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป็ดเผยขอ้มูลขา่วสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง 
และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการ
ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ  
นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
  โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 กฎหมายอ่ืนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการใช้เทคนิค SWOT   ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้             

      1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
        (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) , 16 (2)) 
        (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
        (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
        (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
        (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
        (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
       (7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 

     2)ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
                 (2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 



        (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา68 (4)) 
       (4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
       (5) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
       (6) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
        (7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16 (10)) 
       (8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
        (9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16 (5)) 
        (10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
       (11) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
       (12) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 
       (13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา 16 (20)) 
       (14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21)) 
       (15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)) 
     3)ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
   (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 
68 (8)) 
   (3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
  (4) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน (มาตรา 68 (13) 16 (25)) 
    (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 
(17)) 
                    (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
           (7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 

     4)ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
   (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
   (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
   (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 



   (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
   (6) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
   (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
   (8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
  (9) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1)) 

      5)ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 
(7)) 

   (2) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา 16 (8)) 
   (3) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชนจ์ากปุาไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 16 (24)) 

     6)ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา67 (8)) 

   (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

     7)ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (15)) 

   (2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (16)) 
  ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย  การด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546) 
               มาตรา 16  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 

 



ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
ภารกิจหลัก         

1.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  6.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  7.   ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง        

1.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  2.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  3.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  4.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 

 


