
อ ำนำจและหน้ำท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 
หมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 มาตรา ๒๕๐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีน้าที่และอ านาจดูแลและจดัท าบรกิาร สาธารณะและ
กจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ตามหลกัการพฒันาอย่าง ยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสริม
และสนับสนุนการจดัการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย บญัญตัิ 
  การจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และ อ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานหลกัในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญัติซึ่งต้องสอดคล้องกบัรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องมบีทบญัญัตเิกี่ยวกบั กลไก
และขัน้ตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่ และ
อ านาจดงักล่าวของส่วนราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 
  ในการจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้ าที่และอ านาจของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถ้าการร่วมด าเนินการกบัเอกชนหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืการมอบหมาย ให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรฐัด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะร่วมหรือมอบหมายให้ เอกชนหรือ
หน่วยงานของรฐัด าเนินการนัน้กไ็ด้ 
  รฐัต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรีายไดข้องตนเองโดยจดัระบบ ภาษี
หรอืการจดัสรรภาษีทีเ่หมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาการหารายไดข้ององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
ทัง้นี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งไดอ้ย่างเพยีงพอ ในระหว่างที่ยงัไม่อาจ ด าเนินการได้ ให้
รฐัจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไปพลางก่อน 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอีิสระในการบริหาร การจดัท าบรกิารสาธารณะ การส่งเสรมิและ สนับสนุน
การจดัการศึกษา การเงนิและการคลงั และการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง ต้องท าเพียง
เท่าที่จ าเป็นเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของ ประเทศเป็นส่วนรวม 
การป้องกนัการทุจริต และการใช้จ่ายเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยค านึงถึง ความเหมาะสมและความ
แตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกบัการป้องกันการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ และการป้องกนัการก้าวก่ายการปฏบิตัหิน้าทีข่อง ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 
 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้มีกลไก ให้
ประชาชนในทอ้งถิน่มส่ีวนร่วมดว้ย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
  

 
 



 
 
 
พระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ 
 มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจและหน้าที่ในการ
จดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงันี้ 
 (๑)   การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง 
 (๒)   การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
 (๓)   การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ 
 (๔)   การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่น ๆ 
 (๕)   การสาธารณูปการ 
 (๖)   การส่งเสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี 
 (๗)   การพาณิชย ์และการส่งเสรมิการลงทุน 
 (๘)   การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
 (๙)   การจดัการศกึษา 
 (๑๐)  การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
 (๑๑)  การบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
 (๑๒)  การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกี่ยวกบัทีอ่ยู่อาศยั 
 (๑๓)  การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๔)  การส่งเสรมิกฬีา 
 (๑๕)  การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
 (๑๖)  ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิ่น 
 (๑๗)  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
 (๑๘)  การก าจดัมูลฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้าเสยี 
 (๑๙)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 
 (๒๐)  การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒๑)  ควบคุมการเลี้ยงสตัว ์
 (๒๒)  การจดัใหม้แีละควบคุมการฆ่าสตัว ์
 (๒๓)  การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
 (๒๔)  การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 (๒๕)  การผงัเมอืง 



 (๒๖)  การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
 (๒๗)  การดูแลรกัษาทีส่าธารณะ 
 (๒๘)  การควบคุมอาคาร 
 (๒๙)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 (๓๑)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 
7) พ.ศ. 2562 
หมวด 2 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ส่วนที ่3 อ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
 มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล มหีน้าทีต้่องท าในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบล ดงัต่อไปนี้ 

(1)   จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน ้าและทางบก 
  (1/1) รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การดูแลจราจร และส่งเสรมิสนับสนุนหน่วยงาน
อื่นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
 (2)   รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ก าจดัมูลฝอยและสิง่
ปฏกิูล 
 (3)   ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 
 (4)   ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5)   จดัการ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการจดัการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และการฝึกอบรมใหแ้ก่
ประชาชน รวมทัง้การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
 (6)   ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้กิาร 
 (7)   คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 (8)   บ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
 มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดงัต่อไปนี้ 
 (1)   ใหม้นี ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
 (2)   ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น 
 (3)   ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า 
 (4)   ใหม้แีละบ ารุงสถานทีป่ระชุม การกฬีา การพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 



 (5)   ใหม้แีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรและกจิการสหกรณ์ 
 (6)   ส่งเสรมิใหม้อุีตสาหกรรมในครอบครวั 
 (7)   บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 
 (8)   การคุม้ครองดูแลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
 (9)   หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
 (10)  ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าขา้ม 
 (11)  กจิการเกี่ยวกบัพาณิชย ์
 (12)  การท่องเทีย่ว 
 (13)  การผงัเมอืง 
 
 
 
 
อ ำนำจหน้ำท่ีของนำยก อบต. 
 1. ก่อนเข้ารบัหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มกีารลงมติ หากไม่
สามารถด าเนินการไดใ้ห้ท าเป็นหนังสอืแจ้งต่อสมาชกิสภา อบต. ทุกคน และจดัท ารายงานแสดงผลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต่้อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5) 
 2. มอี านาจหน้าที ่ตามมาตรา 59 ดงันี้ 
  (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ 
อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข้อบญัญัติ ระเบียบ และข้อบงัคับของทาง
ราชการ 
  (2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกี่ยวกบัราชการของ อบต. 
  (3) แต่งตัง้และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  
  (4) วางระเบยีบเพื่อใหง้านของ อบต. เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
  (5) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตั ิอบต. 
  (6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ และกฎหมายอื่น 
 3. ควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บงัคบับญัชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งของ อบต. (มาตรา 60) 
 4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสทิธิเข้าประชุมสภา อบต. 
และมสีทิธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบังานในหน้าทีข่องตนต่อทีป่ระชุมแต่ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 
 5. กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตาม
มาตรา 53 หากมกีรณีที่ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยใหเ้นิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคญัของ
ราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือก



ประธานสภา อบต. แล้วใหเ้รยีกประชุมสภา อบต. เพื่อใหน้ายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มกีารลงมติ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่กีารเลอืกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 
 6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสยีหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอ าเภอได้ชี้แจง
แนะน าตกัเตอืนแลว้ไม่ปฏบิตัิตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะรอชา้ไม่ได ้นายอ าเภอมอี านาจ
ออกค าสัง่ระงบัการปฏิบตัริาชการของนายก อบต. ไวต้ามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการ
จงัหวดัภายใน 15 วนั เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนค าสัง่
นายอ าเภอหรอืผูว่้าราชการจงัหวดัดงักล่าว ไม่มผีลผูกพนักบั อบต. (มาตรา 90)  
 7. เป็นผู้เสนอร่างขอ้บญัญตัิ อบต. (มาตรา 71) ร่างขอ้บญัญตัปิระมาณรายจ่ายประจ าปี และร่าง
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ (มาตรา 87) 
 8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ อบต. 
(มาตรา 65) 
 
อ ำนำจหน้ำท่ีของสภำ อบต. 
 1. เลอืกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงาน
แสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 
58/5) 
 
 
 
 3. มอี านาจหน้าทีต่ามมาตรา 46 ดงันี้ 
  (1) ใหค้วามเหน็ชอบแผนพฒันา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารกจิการของ อบต. 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
 4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มสีทิธิตัง้กระทู้ถามต่อนายก อบต. หรอืรองนายก 
อบต. ในเรื่องใดอนัเกี่ยวกบังานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพื่อให้นายก 
อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกบัการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมต ิ
(มาตรา 58/7) + นายก อบต. 
  1. อบต. มนีายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ด ารงต าแหน่งนับแต่วนั
เลือกตัง้และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วนัเลือกตัง้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 
วาระไม่ได ้(มาตรา 58/2)  



  2. นายก อบต. สามารถแต่งตัง้รองนายก อบต. ซึ่งมใิช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 
คน : แต่งตัง้เลขานุการนายก อบต. ซึ่งมไิดเ้ป็นสมาชกิสภา อบต. หรอืเจา้หน้าที่ของรฐัได ้1 คน (มาตรา 
58/3) 


