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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
      ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2546 ) 

1.  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2.  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก
ดังต่อไปนี้ (มาตรา  67) 
 1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ 
 7)  คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
3.  มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  68  ดังนี้ 
 1)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร 
 2)  ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ 
 6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
 11)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
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 12)  การท่องเทียว 
 13)  การผังเมือง 
อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มี  และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า  และทางระบายน้ า 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ   ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
7) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ง 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียงกับท่ีอยู่อาศัย 
13) การจัดให้มี  และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17) การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้ม ี และควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มี  และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรศพและสาธารณสถานอื่น ๆ 
24) การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และ

ทรัพย์สิน 
31) กิจอ่ืนใด  ที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญอย่างไร 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ต าบล) ดังนี้ 
1. เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่พัฒนาต าบล  ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
2.  เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการ  และ
หน่วยเอกชนอื่น ๆ  
3.  เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา  อบต.)  เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจใช้งบประมาณ  รายได้  ทรัพย์สินและระดมทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
4.  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น  ให้ท างานเพ่ือท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น  
เช่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.  ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการท างานและใช้สิทธิ
ถอดถอนผู้แทนของตน(สมาชิกสภา)ท่ีไม่ท างานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างอย่างไร 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สภา อบต.) 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต. และรองนายก  อบต.) 
 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่อะไรบ้าง 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 
2.  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล/ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3.  ควบคุมการท างานของคณะผู้บริหาร 
4.  เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ตามสมัยประชุม 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก  อบต.  และรองนายก  อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ 
1. บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และแผนพัฒนาต าบล 
2.  จัดท าแผนพัฒนาต าบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  รายงานผลการท างาน  และการใช้เงินสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม 
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บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา “ข้อบังคับ

ต าบล”ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ  ตลอดจน “ทุกข์” และ”สุข”ของประชาชนรวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ถอด
ถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่
ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย  ไปยังประชาชนในต าบล 
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ 
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  เสนอให้ออกข้อบังคับต าบล 
4.  แสดงเจตนารมณ์ในการรวมองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.  เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ  การจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีพิเศษขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างน้อยคณะละ 2  คน 
7.  มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
8.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต าบล 
9.  เสียภาษีแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
10.  สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
11.  ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
12.  ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน  และประชาคมหมู่บ้าน  ของตนให้เข้มแข็ง 
13.  ได้รับบริการสาธารณะ  และการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  จากองค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 
 
 


