
อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล  
    อบต. คือ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2542  มี ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยราษฎรเลือกตั้ง
ผูแ้ทนแต่ละหมู่บา้นไปเป็น สมาชิกสภา อบต. มีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจในการบริหารงานของต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด
ไว ้ดงัน้ี  
    1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม  
และวฒันธรรม (มาตรา 66) 
   2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ดงัต่อไปน้ี  (มาตรา 67)  
      - จดัใหมี้ และ บ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก  
       - รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูล 
      ฝอยและส่ิงปฏิกลู  
     -  ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
     -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
    - ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและ ผูพิ้การ  
    - คุม้ครอง ดูแล และ บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของ 
      ทอ้งถ่ิน  
    - ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณ หรือบุคลากร  
      ใหต้ามความจ าเป็นและสมควร  
     3. องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจจดัท ากิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดงัต่อไปน้ี (มาตรา 68)  
     - ใหมี้น ้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
    - ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน  
    - ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า  
    - ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ  

- ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์  
    - ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  
     - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     - การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดิน  
     - หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     - ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
      - กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์ 
     - การท่องเท่ียว   
     - การผงัเมือง  



    4. หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 2  มาตรา 16  มีอ านาจหนา้ท่ีในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตนเอง  ดงัน้ี  
      - การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตน  
    - การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ า และทางระบายน ้ า 
    - การจดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
    - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  

   - การสาธารณูปการ  
   - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
 - การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน  
 - การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 - การจดัการศึกษา  
 - การสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
 - การบ ารุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ 
  ทอ้งถ่ิน  
 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
- การจดัใหมี้การบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ   

    -การส่งเสริมการกีฬา  
    - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

 - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
 - การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้ าเสีย  
 - การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 - การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
 - การควบคุมการสตัวเ์ล้ียง  

    - การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์ 
    - การรักษาความปลอดภยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรง 
      มหรสพ และสาธรณสถาน อ่ืนๆ  
    -  การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดิน 
                   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 - การผงัเมือง  
 - การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร   
 - การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ   
 - การควบคุมอาคาร 
 - การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนบัสนุน การป้องกนัและรักษา 



  ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น 
    -  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 
      ประกาศก าหนด 
  
ภารกจิอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 
    การ พฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม นั้นเป็นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ใน
การร่วมคิดร่วมแกปั้ญหาร่วมสร้างร่วมจดัท าส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆ ดา้น การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม จ าเป็นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของ
ชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได ้ ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนกัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหากนัอยา่งจริงจงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
กุ่ม ยงัไดเ้นน้ใหค้นเป็นจุดศูนยก์ลางของการพฒันา นอกจากนั้นยงัไดเ้นน้การส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน พฒันา
เยาวชนใหพ้ร้อมท่ีจะเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจดัระเบียบการศึกษา ส่วนการพฒันาอาชีพนั้น จะเนน้
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเป็นหลกั และจดัตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม  
    การวเิคราะห์ภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใชเ้ทคนิค SWOT  เขา้ มาช่วย ทั้งน้ี เพ่ือให้
ทราบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหา ในเขตพ้ืนท่ีใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน 
ไดอ้ยา่งไรโดยวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส  ภยัคุกคาม ในการด าเนินการตามหลกั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม  
ก าหนดวธีิการด าเนินการตามภารกิจสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันา
อ าเภอ แผนพฒันาต าบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
  
   ทั้งน้ี สามารถวเิคราะห์ภารกิจใหต้รงกบัสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งก าหนดภารกิจไดเ้ป็น 7  ดา้น ซ่ึง
ภารกิจดงักล่าวถูกก าหนดอยูใ่นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตาม
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตองการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   ดงัน้ี 
    5.1   ด้านงานโครงสร้างพืน้ฐาน มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง   ดงันี้ 
    1. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก ( มาตรา 67(1) ) 
    2. ใหมี้น ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
    3. ใหมี้และการบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน (มาตรา 68(2)) 

4. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า (มาตรา 68(3)) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) 

   5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
    1. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ (มาตรา67(6)) 

2. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและ 
    สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

    4. การสงัคมสงเคราะห์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  



       (มาตรา 67(6)) 
    5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (มาตรา16(5)) 
    6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
       (มาตรา16(5)) 
    7. การสาธารณสุข การอนามยัครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9)) 
   5.3   ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ดงันี ้
     1.  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 67(4)) 
    2.  การคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
         (มาตรา 68(8)) 
    3. การผงัเมือง (มาตรา 68(3)) 
    4. ใหมี้ท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
    5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (มาตรา 16(17)) 
    6. การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28)) 
  
    5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ดงันี ้
      1. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
     2. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5)) 
    3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

4. ใหมี้ตลาด (มาตรา 68 (10)) 
5. การท่องเท่ียว (มาตรา 68(11)) 
6. กิจการเก่ียวกบัพาณิชย ์(มาตรา 68(11)) 
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7)) 
8. การพาณิชยก์รรมและการส่งเส ริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

    5.5  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง 
ดงัต่อไปนี ้
     1. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
       (มาตรา 67(7)) 
    2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและ 
        ส่ิงปฏิกลู (มาตรา 67(2)) 
    5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ดงันี ้
     1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของ 
        ทอ้งถ่ิน   (มาตรา 67(8)) 

    2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม( มาตรา 67 (5) ) 
     3. การจดัการศึกษา ( มาตรา 16(9) ) 

    4. ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
      ( มาตรา 17 (18) ) 



     5.7. ด้านการบริหารจดัการ และสนับสนุนการปฏิบัตภิารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มภีาระที่
เกีย่วข้องดงัต่อไปนี ้ 
      1. สนบัสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน (  
       มาตรา 45 (3)) 
    2. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
       ใหต้ามความจ าเป็นและเห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9)) 

    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกนั ( มาตรา 16(6)) 
  
    4. การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน 
     ทอ้งถ่ิน ( มาตรา17(3)) 

      5.  การสร้างและรักษาทางบกและทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
                                ( มาตรา 17(16)) 
  
    ภารกจิทั้ง 7  ดา้น ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้ านาจองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีด าเนินการขององคก์ารบริหาร ส่วนต าบล และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นส าคญั 
   
ภารกจิหลกัและภารกจิรองทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
    ภารกิจท่ีไดว้เิคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้น ามาก าหนดภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการตามแผน
อตัราก าลงั 3  ปี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม มีภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี  
    ภารกจิหลกั 
      1. ดา้นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

    3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      4. ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
      5. ดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
      6. ดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
      7. ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    ภารกจิรอง 
      1. การฟ้ืนฟวูฒันธรรมและประเพณี 
      2. การสนบัสนุนและส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่มอาชีพ 
      3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
      4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  



     หมายเหตุ  : มาตรา  67,68  หมายถึง  พ.ร.บ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 


