
ภารกจิและอ านาจหน้าที ่
 

ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล          ภารกจิ อ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตาม
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 และตาม
พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 โดยสามารถก าหนดแบง่ภารกจิไดเ้ป็น 7 ดา้น ดงันี้ 
 
1. การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1. จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน ้าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
2. ใหม้นี ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
3. ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น (มาตรา 68 (2)) 
4. ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า (มาตรา 68 (3)) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ (มาตรา 16 (4)) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร (มาตรา 67 (6)) 
2. ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3. ใหม้แีละบ ารุงสถานทีป่ระชมุ การกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
4. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
5. การปรบัปรุงแหล่งชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั (มาตรา 16 (2)) 
6. การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)) 
7. การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวัและการรกัษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

3. ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การดแูลการจราจร และสง่เสรมิสนบัสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าว (มาตรา 67 (1/1)) 

2. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 67 (4)) 
3. การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ (มาตรา 68 (8)) 
4. การผงัเมอืง (มาตรา 68 (13)) 
5. จดัใหม้ทีีจ่อดรถ (มาตรา 16 (3)) 
6. การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (มาตรา 16 (17)) 
7. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. สง่เสรมิใหม้อีุตสาหกรรมในครอบครวั (มาตรา 68 (6)) 
2. ใหม้แีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 



3. บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
4. ใหม้ตีลาด (มาตรา 68 (10)) 
5. การท่องเทีย่ว (มาตรา 68 (12)) 
6. กจิการเกีย่วกบัการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
7. การสง่เสรมิ การฝึกและประกอบอาชพี (มาตรา 16 (6)) 
8. การพาณิชยก์รรมและการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

5. ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. คุม้ครอง ดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (มาตรา 67 (7)) 
2. รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู (มาตรา 67 

(2)) 

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวฒันาธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. จดัการ สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ การฝึกอบรมใหแ้กป่ระชาชน รวมทัง้
การจดัการหรอืสนบัสนุนการดแูลและพฒันาเดก็ตามแนวทางทีเ่สนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา (มาตรา 67 (5)) 

2. บ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ (มาตรา 67 (8)) 
3. การจดัการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 

7. ด้านการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและ
สมควร (มาตรา 67 (9)) 

2. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกนั (มาตรา 16 (16)) 
3. การประสานและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (มาตรา 17 (3)) 

                   ภารกจิทัง้ 7 ดา้นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหอ้ านาจองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามารถจะแกไ้ขปัญหาของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะเคยีนทองไดเ้ป็นอย่างด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค านึงถงึความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตพืน้ที ่ประกอบดว้ยการด าเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรฐับาล และนโยบาย
ของผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล เป็นส าคญั 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถงึ พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562  มาตรา 16 หมายถงึ พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 

ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

1. ภารกิจหลกั 



     1.1 ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 66 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบล มหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ดงัต่อไปนี้ 
          (1) จดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางน ้าและทางบก 
          (1/1) รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การดแูลการจราจร และสง่เสรมิสนบัสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏบิตัิ
หน้าทีด่งักล่าว 
          (2) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
          (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 
          (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
          (5) จดัการ สง่เสรมิ และสนบัสนุนการจดัการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ การฝึกอบรมใหแ้ก่ประชาชน 
รวมทัง้การจดัการหรอืสนบัสนุนการดแูลและพฒันาเดก็เลก็ตามแนวทางทีเ่สนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา 
          (6) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร 
          (7) คุม้ครอง ดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
          (8) บ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
          (9) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและ
สมควร 
 
     1.2 ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจและ
หน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ทัง้นี้ ไดว้เิคราะหภ์ารกจิที่
สอดคลอ้งตามมาตรา 66 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่6) พ.ศ. 2552 ดงันี้ 
          (1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง (มาตรา 16 (1)) 
          (2) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า (มาตรา 16 (2)) 
          (3) การจดัการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 
          (4) การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
          (5) การบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ (มาตรา 16 (11)) 
          (6) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (มาตรา 16 (17)) 
          (7) การก าจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี (มาตรา 16 (18)) 
          (8) การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(มาตรา 16 (24)) 
          (9) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 16 (29)) 
          (10) กจิการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด (มาตรา 16 
(31)) 

2. ภารกิจรอง 



     2.1 ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจจดัท ากจิการใน 
เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ดงัต่อไปนี้ 
          (1) ใหม้นี ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
          (2) ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น 
          (3) ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า 
          (4) ใหม้แีละบ ารุงสถานทีป่ระชมุ การกฬีา การพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
          (5) ใหม้แีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
          (6) สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครวั 
          (7) บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 
          (8) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
          (9) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
          (10) ใหม้ตีลาด ทา่เทยีบเรอื และท่าขา้ม 
          (11) กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย ์
          (12) การท่องเทีย่ว 
          (13) การผงัเมอืง 
 
     2.2 ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิาร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ทัง้นี้ ไดว้เิคราะหภ์ารกจิทีส่อดคลอ้งตามมาตรา 68 แหง่
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 ดงันี้ 
          (1) การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ (มาตรา 16 (3)) 
          (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 
          (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
          (4) การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี (มาตรา 16 (6)) 
          (5) การพาณิชย ์และการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
          (6) การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว (มาตรา 16 (8)) 
          (7) การปรบัปรุงแหล่งชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั (มาตรา 16 (12)) 
          (8) การจดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
          (9) การสง่เสรมิกฬีา (มาตรา 16 (14)) 
          (10) การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน (มาตรา 16 (15)) 
          (11) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ (มาตรา 16 (16)) 
          (12) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
          (13) การจดัใหม้แีละควบคุมสสุานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 
          (14) การควบคมุการเลีย้งสตัว ์(มาตรา 16 (21)) 
          (15) การจดัใหม้แีละควบคุมการฆา่สตัว ์(มาตรา 16 (22)) 
          (16) การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น 
ๆ (มาตรา 16 (23)) 



          (17) การผงัเมอืง (มาตรา 16 (25)) 
          (18) การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
          (19) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ (มาตรา 16 (27)) 
          (20) การควบคมุอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
          (21) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ (มาตรา 16 (30)) 
          (22) กจิการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด (มาตรา 16 
(31)) 

  

 


