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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้ง
ผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
ดังนี้ 
   ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) 
  ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  (มาตรา ๖๗)  

 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ

สมควร                                              
       ๓. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง                

  ๔. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๒  มาตรา ๑๖  มีอ านาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
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(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด      
                                  
  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 

                  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะ
สมบูรณ์ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ยังได้เน้น
ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่
จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา    ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม 
               การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ก าหนด
วิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  
                                ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งก าหนดภารกิจได้เป็น ๗  ด้าน 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตองการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี้ 
                                ๑.   ด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 
 

                                ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ( มาตรา ๖๗(๑) ) 
                                ๒. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑) 
                                ๓. ให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 

๔. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
๕. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
๖. การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕) 
 

                                ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                ๑. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา๖๗(๖)) 

 ๒. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
 ๓. ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ 
    สวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) 
 ๔. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ     
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๖๗(๖))                        

             ๕. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา๑๖(๕)) 
                                 ๖. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา๑๖(๕)) 
                                 ๗. การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๙))  
     

๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

                                 ๑.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
                                 ๒.  การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา๖๘(๘)) 
                                 ๓. การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๓)) 
                                 ๔. ให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 

  ๕. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
                                 ๖. การควบคุมอาคาร (มาตรา๑๖(๒๘)) 
 

๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                                ๑. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
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                                ๒. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร ๖๘(๕)) 
                                ๓. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 

๔. ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
๕. การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
๖. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
๗. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๗)) 
๘. การพาณิชย์กรรมและการส่งเส ริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
 

๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

                                  ๑. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                      (มาตรา ๖๗(๗)) 
                                 ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 
                                     สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
 

๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่  
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                                 ๑. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ 
                                     ท้องถิ่น   (มาตรา ๖๗(๘)) 

                       ๒. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา ๖๗ (๕) ) 
                                  ๓. การจัดการศึกษา ( มาตรา ๑๖(๙) ) 

                       ๔. ส่งเสรมิการกีฬา จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                          ( มาตรา ๑๗ (๑๘) ) 
 

๗. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภาระท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

                                  ๑. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ( 
                                      มาตรา ๔๕ (๓)) 
                                   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
                                       ให้ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร ( มาตรา ๖๗ ( ๙)) 

                         ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา ๑๖(๖)) 
    ๔. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 

                                  ท้องถิ่น ( มาตรา๑๗(๓)) 
                                   ๕.  การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                                              ( มาตรา ๑๗(๑๖)) 
                                ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
                                ภารกิจที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นน ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตาม
แผนอัตราก าลัง ๓  ปี องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการดังนี้   
 
 
                        ภารกิจหลัก 
                                                ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
                                                ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

                                     ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                                ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
                                                ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
                                                ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                ภารกิจรอง 
                                                ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณี 
                                                ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 
                                                ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
                                                ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  
                               หมายเหตุ  : มาตรา  ๖๗,๖๘  หมายถึง  พ.ร.บ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2543  มาตรา16,17 และ 45 หมายถึง  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 




