
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
    อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2542  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินโดยราษฎรเลือกต้ังผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจในการ
บริหารงานของตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ดังน้ี  
    1.  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
   2.  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ดังต่อไปน้ี  (มาตรา 67)  
      - จัดให้มี และ บํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก  
       - รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล 
      ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ  
    - คุ้มครอง ดูแล และ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ 
      ท้องถ่ิน  
    - ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร  
      ให้ตามความจําเป็นและสมควร  
     3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังต่อไปน้ี (มาตรา 68)  
     - ให้มีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
    - ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
    - ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  
    - ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์  
    - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
     - บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  
     - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
      - กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์  
     - การท่องเท่ียว   
     - การผังเมือง 
 
 
 



  
    4. หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 2  มาตรา 16  มีอํานาจหน้าท่ีในการ
ระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตนเอง  ดังน้ี  
      - การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน  
    - การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
    - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  

   - การสาธารณูปการ  
   - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
 - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
 - การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 - การจัดการศึกษา  
 - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 - การบํารุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 
  ท้องถ่ิน  
 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  
- การจัดให้มีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ   

    -การส่งเสริมการกีฬา  
    - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  

 - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 - การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  
 - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
 - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง  

    - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
    - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง 
      มหรสพ และสาธรณสถาน อ่ืนๆ  
    -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดิน 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - การผังเมือง  
 - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   
 - การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ   
 - การควบคุมอาคาร 
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา 
  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 



    -  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 
      ประกาศกําหนด 
  
ภารกิจอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
    การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  น้ันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี    
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล             
กายูบอเกาะ จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของ
การพัฒนา นอกจากน้ันยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพน้ัน จะเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเป็นหลัก และจัดต้ังเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม  
    การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตําบล ใช้
เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย ท้ังน้ี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส      
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ กําหนดวิธีการดําเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
  
   ท้ังน้ี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งกําหนดภารกิจ        
ได้เป็น 7  ด้าน ซ่ึงภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล          
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตองการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   ดังน้ี 
    5.1   ด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง   ดังนี้ 
    1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ( มาตรา 67(1) ) 
    2. ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
    3. ให้มีและการบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 

4. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68(3)) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) 

   5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6)) 

2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
3. ให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ 
    สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

    4. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  



       (มาตรา 67(6)) 
    5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา16(5)) 
    6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
       (มาตรา16(5)) 
    7. การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9)) 
   5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ี
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     1.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
    2.  การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
         (มาตรา 68(8)) 
    3. การผังเมือง (มาตรา 68(3)) 
    4. ให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
    5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 
16(17)) 
    6. การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28)) 
  
    5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว มีภารกิจ
ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
      1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
     2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5)) 
    3. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
5. การท่องเท่ียว (มาตรา 68(11)) 
6. กิจการเก่ียวกับพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7)) 
8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

    5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
     1. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       (มาตรา 67(7)) 
    2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ 
        สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
    5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     1. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ 
        ท้องถ่ิน   (มาตรา 67(8)) 

    2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5) ) 
     3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) ) 



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

     5.7. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีภาระท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้  
      1. สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน                       
                                    ( มาตรา 45 (3)) 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
       ให้ตามความจําเป็นและเห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9)) 

    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา 16(6)) 
   4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถ่ิน ( มาตรา17(3)) 

      5.  การสร้างและรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
                            ( มาตรา 17(16)) 
  
    ภารกิจท้ัง 7  ด้านตามท่ีกฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ         
ท่ีจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล และจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ 
   
ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ 
    ภารกิจท่ีได้วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ
ตามแผนอัตรากําลัง 3  ปี  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะต้อง
ดําเนินการดังน้ี  
    ภารกิจหลัก 
      1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
      7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ภารกิจรอง 
      1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณี 
      2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 
      3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
      4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  



     หมายเหตุ  : มาตรา  67,68  หมายถึง  พ.ร.บ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2543  มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง  พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 


