
 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

2. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

รูปแบบองค์การ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละหนึ่ง
คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหาร 

 กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
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อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

 อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 

2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

8. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 

 

/มีหน้าที.่.. 
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มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 

1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

12. การท่องเที่ยว 

13. การผังเมือง 
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อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 

13. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14. การส่งเสริมกีฬา 

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

/17.การ... 
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17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อ่ืนๆ 

24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

25. การผังเมือง 

26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 

 

/อบต... 



-6- 

อบต. มีความส าคัญอย่างไร 

 อบต. มีความส าคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ต าบล) ดังนี้ 

1. เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่พัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยราชการและหน่วยเอกชนอื่น ๆ 

3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาอบต.) เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจใช้งบประมาณรายได้ทรัพย์สินและระดมทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ท างานเพ่ือท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น 
เช่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต. 

5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตรวจสอบการท างานและใช้สิทธิ
ถอดถอนผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ท างานเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

อบต. มีโครงสร้างอย่างไร 

 โครงสร้าง อบต.ประกอบด้วย 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สภาอบต.) 

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (นายกอบต. และรองนายกอบต.) 

สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง 

 สมาชิกอบต. มีหน้าที่ 

1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 

2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล/ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ควบคุมการท างานของคณะผู้บริหาร 

4. เข้าร่วมประชุมสภาอบต. ตามสมัยประชุม 

/คณะผู้.. 
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คณะผู้บริหาร อบต. (นายกอบต. และรองนายกอบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง 

 คณะผู้บริหาร อบต. มีหน้าที่ 

1. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาต าบล 

2. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา อบต. 

3. รายงานผลการท างาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม 

 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ 

 ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา “ข้อบังคับต าบล” ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน 
“ทุกข์”และ “สุข” ของประชาชนรวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยไปยัง
ประชาชนในต าบล 

 

แนวทางปฎิบัติในด าเนินบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีดังนี้ 

1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรีการใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้งการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ 

2. ต้องมีวิถีการด าเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง 
ฟังเคารพในเหตุผล 

 

 

/ประชาชน... 
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ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ 

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. 

2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต. 

3. เสนอให้ออกข้อบังคับต าบล 

4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต. 

5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต. 

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษของ อบต. อย่าง
น้อยคณะละ 2 คน 

7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต าบล 

9. เสียภาษีแก่ อบต. 

10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต. 

11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. 

12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนใหเข้มแข็ง 

13. ได้รับบริการสาธารณะและการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขจาก อบต. ตามอ านาจหน้าที่ ของอบต. 

อ านาจหน้าที่ของส านักปลัดอบต. 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต.และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต. ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอบต.ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้ 

 

/อ านาจ... 
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  อ านาจหน้าที่ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติมงานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการงานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล   งาน
บริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ ได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

อ านาจหน้าที่กองคลัง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ   เงินอ่ืน    ๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
อบต.แม่สลองใน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่กองช่าง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

/อ านาจ... 
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อ านาจหน้าที่ของกองการศึกษา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการ
ท าประโยชน์จากทรัพย์สินอบต.แม่สลองใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 


