
 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม  
มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดให้องค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงมีขอบขา่ยงานที่กว้างขวางอีกท้ัง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ก ารบริหารส่วนต าบล ฉบับที ่3 พ.ศ. 2542  
ก าหนดให้องค์ก ารบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (2)  
1. จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
2. รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจ าเป็นและสมควร  
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร  
 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (3)  
1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
2. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
5. ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอ าชีพของราษฎร  
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
9. ห าผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล  
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
12. การท่องเที่ยว  
13. การผังเมือง  
 
อ านาจหนา้ที่ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหนา้ที่ของกระทรวง ทบวง 
กรม หรือองค์การหรือหน่วยง านของรัฐในอันที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประช าชนในต าบล แต่ต้องแจ้ง
ให้องค์ก ารบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยง านของรัฐ น าความเห็นขององค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย(4)  



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสาร
จากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือ
ว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงแห่งช าติ[5]  
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าจออกข้อบัญญัติองค์ก ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ
และก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อ่ืน (6)  
ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น 
โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ขา้ราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก ต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มี
อ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์ก ารบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจก า
รนอกเขต องคก์ ารบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์ก ารบริหารส่วนต าบล องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี ้เมื่อได้รับความยนิยอมจากสภาต าบลองค์ก า
รบริหารส่วนต าบล องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยก ารบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของตน (7)  
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
ในฐานะท่ีองค์ก ารบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอ านาจให้กบัองค์ก า
รบริหารส่วนต าบล โดยได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์ก ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประช าชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (8)  
1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
3. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
4. การสาธารณูปการ  
5. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอ าชีพ  
6. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
8. การจัดการศึกษา  
9. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
10. การบ ารุงรักษาศิลปะ จ ารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
11. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 



 
12. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
13. การส่งเสริมกีฬา  
14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประช าชน  
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
16. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
17. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
18. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
19. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
20. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
21. การจัดให้มีและควบคุมการฆา่สัตว์  
22. การรกัษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และก ารอน ามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ  
23. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาุไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม  
24. การผังเมือง  
25. การขนส่งและก ารวิศวกรรมจราจร  
26. การดูแลรักษาที่ส าธารณะ  
27. การควบคุมอาคาร  
28. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
29. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
30. กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประช าชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม มีความส าคัญต่อชุมชน (หมู่บา้น/ต าบล) ดังนี้  
1. เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่พัฒนาต าบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
2. เป็นหน่วยงานประสานทรัพยากรระหว่าง อบต.กับท้องถิ่นอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอ่ืนๆ  
3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประช าชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) เข้ าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได ้ทรัพย์สินและระดมทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ท างานเพ่ือท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.  
5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการท างานและใช้สิทธิถอดถอน
ผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ทีไม่ท างานเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบล มีโครงสร้างประกอบด้วย  
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สภา อบต.)  
2. คณะผู้บริหารองค์ก ารบริหารส่วนต าบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)  
สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่  
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล  
2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล/รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
3. ควบคุมการท าง านของคณะผู้บริหาร  
4. เขา้ร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม  



บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝุายนิติบัญญัติ ในฐานะฝาุยนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตร า "ข้อบังคับต าบล" ออกมาใช้ใน
การดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข์" และ "สุข" ของประช าชนรวมทั้งมีอ านาจหน้ าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
องค์ก ารบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิด
ประชาธิปไตย ไปยังประช าชนในต าบล แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้  
1. ต้องยึดมั่นในกติกาประธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ  
2. ต้องมีวิถีการด าเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ฟังเคารพใน
เหตุผล  
คณะผู้บริหารองค์ก ารบริหารส่วนต าบล (รองนายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง  
1. บริหารงานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาต าบล  
2. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล  
3. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้เงินให้สภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบลทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชก ารมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล ตามสมัยประชุม  
ประชาชนในเขตองค์ก ารบริหารส่วนต าบล มีสิทธิและหน้าที ่ดังนี้  
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.  
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.  
3. เสนอให้ออกข้อบังคับต าบล  
4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.  
5. เขา้ฟังการประชุมสภา อบต.  
6. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดร าค า และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะ
ละ 2 คน  
7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต าบล  
9. เสียภาษีแก่ อบต.  
10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.  
11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.  
12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง  
13. ได้รับบริการส าธารณะ และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จาก อบต. ตามอ านาจหนา้ที่ของ อบต.  
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