
อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกฐานะจาก 
สภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
 
รูปแบบองค์การ 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  จ านวนหมู่บ้านละหน่ึงคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น   
    กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิก จ านวนหกคน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน    

(๒) ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน  

(๓) ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน  

(๔) ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมี
จ านวน ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่ง
คน 

 (๕) ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมี
จ านวน ราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึง่คน    
     องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 



การบริหาร 
 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.๕๘) ประกอบด้วยนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง   
 
อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศกึษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 



(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและ

หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 



(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่

ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

(๒๘)จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  
ท่ีมา  https://www.krisdika.go.th 


