
 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วง
มาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 

หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณี
ที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณี
มีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง  
          อบต. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ อบต. 
มีอ านาจหน้าที่จัดท าสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ  
             1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องท าในเขต อบต.ดังนี้  
                  (1)  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
                  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
                  (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
                  (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                  (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                  (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
                  (7)  คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                  (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                  (9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและส าคัญ  
             2) กิจการที่ อบต. อาจจัดท าในเขต อบต. ดังนี้  
                  (1)  ให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
                  (2)  ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
                  (3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
                  (4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
                  (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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                  (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
                  (7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
                  (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
                  (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
                 (10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
                 (11)  กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์  
                 (12) การท่องเที่ยว  
                 (13) การผังเมือง  
 
          อ านาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอ านาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐใน
การเข้าไปด าเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และน า
ความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด าเนินงานด้วย  
 
อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          นอกจากอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาต าบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้  
                 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
                 (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
                 (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
                 (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
                 (5)  การสาธารณูปการ  
                 (6)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
                 (7)  การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
                 (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                 (9)  การจัดการศึกษา  
                 (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                 (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
                (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
                (13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
                (14)  การส่งเสริมการกีฬา  
                (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
                (16)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
                (17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
                (18)  การจ ากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
                (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
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                (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน  
                (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
                (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
                (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ  
                (24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แล
สิ่งแวดล้อม  
                (25)  การผังเมือง  
                (26)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
                (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
                (28)  การควบคุมอาคาร  
                (29)  การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย  
                (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
                (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต.  
          เพ่ือใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายก าหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนด
โทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
          ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ต าม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 


