
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

   1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล  มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
   2. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม  

มำตรำ ๖๖  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 

มำตรำ ๖๗  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำร   
ส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบ กำรดูแลกำรจรำจร และ
ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่น ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

(๒)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๕)  จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรฝึกอบรมให้แก่ประชำชน 

รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแล และพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะ จำกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 

(๖)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(๗)  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและ

สมควร 

[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มำตรำ ๖๘  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๒)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๓)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(๔)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(๗)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 

 



 
(๘)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๑๐) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(๑๑) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(๑๒) กำรท่องเที่ยว 
(๑๓) กำรผังเมือง 

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
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อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมตำมแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบลและอบต. พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562) แล้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมยังมีอ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมเติมในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำมมำตรำ 16 แห่ง พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2542 ดังนี้ 

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของตนเอง 
2. กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 
4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก ่อสร ้ำงอ ื่นๆ 
5. กำรสำธำรณูปกำร 
6. กำรส่งเสร ิม กำรฝึก และกำรประกอบอำช ีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
8. กำรส่งเสร ิมกำรท่องเที่ยว 
9. กำรจัดกำรศ  กษำ 
10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเก่ียวกับที่อยู่อำศัย 
13. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. กำรส่งเสร ิมก ีฬำ 
15. กำรส่งเสร ิมประชำธ ิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสร ีภำพของประชำชน 
16. ส่งเสริมกำรม ีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพ ัฒนำท้องถ่ิน 
17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
20. กำรจัดให้มี และควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
22. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
23. กำรรักษำควำมปลอดภ ัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร ้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอ ื่นๆ 
24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
25. กำรผังเมือง 
26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 
27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
28. กำรควบคุมอำคำร 
29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสน ับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอกภ ัยในช ีวิต และ ทรัพย์ส ิน 
31. กิจอ ื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ินตำมท ี่คณะกรรมกำรประกำศก  ำหนด อบต.มีควำมส ำคัญ อย่ำงไร



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมมีควำมส ำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้ำน/ต ำบล) 

1. เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่พัฒนำต ำบล ให้เจริญก้ำวหน้ำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
2. เป็นหน่วยประสำนทรัพยำกร ระหว ่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับท ้องถ่ินอ ื่นๆ รวมทั้งหนว่ยรำชกำร และหนว่ยเอกชนอื่นๆ 
3. เป็นเวทีประชำธิปไตยของประชำชนในกำรเลือกสมำชิกสภำท้องถ่ิน (สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตัดส ินใจใช ้ 

งบประมำณ รำยได้ทรัพย์สิน และระดมทุนเพ ื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพ ัฒนำท้องถ่ิน  
4. เป็นกำรส่งเสริมและพ ัฒนำคนในท ้องถ่ิน ให ้ท ำงำนเพ ื่อท้องถ่ินของตน ก ่อให้เกิดกำรจ ้ำงงำนข ้นในท้องถ่ิน เช ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบล พนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
5. ส่งเสริมสิทธิและหน้ำที่ของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน ตรวจสอบกำรท ำงำน และใช้สิทธิ ถอดถอน ผู้แทนของตน (สมำชิกสภำ) ที่ 

ไม่ท ำงำนเพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงสร้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบด้วย 
1. สภำองค์กำรบริหำรส ่วนต ำบล (สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
2. คณะผู้บริหำรองค์กำรบร ิหำรส ่วนต ำบล (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ 
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำต ำบล 
2. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับต ำบล/ร่ำงข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
3. ควบคุมกำรท ำงำนของคณะผู้บริหำร 
4. เข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมสมัยประชุม 
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) มีหน้ำที่ 
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ 
1.  บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ และแผนพัฒนำต ำบล 
2. จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล และข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3.  รำยงำนผลกำรท ำงำน และกำรใช้เงิน ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4.  ปฏ ิบัติหน ้ำที่อ ื่นที่ทำงรำชกำรมอบหมำย เข้ำร่วมประช ุมก ับสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมสมัยประช ุม  
บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนศรีชุม  
บทบำทและหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ 
ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติซ ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรำข้อบังคับต ำบลออกมำใช้ในกำรดูแลสวัสดิกำรตลอดจน  "ทุกข์"  และ " ส ุข" ของประชำชน รวมทั้งมี

อ  ำนำจหน้ำที่ถอดถอนผ ู้บริหำรหรือสมำช ิกสภำองค์กำรบริหำรส ่วนต ำบล ดังนั้นจ งต้อง เป็นผ ู ้ที่ย ดมั่นในหล ักกำรประชำธ ิปไตย ทื่ต ้องเผยแพร่และปล ูกฝังแนวคิด
ประชำธ ิปไตยไปยังประชำชนในต ำบล 

แนวทำงปฎิบัติในด้ำนบทบำทและหน้ำท่ีในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ มีดงันี ้

1. ต้องย ดมั่นในกต ิกำประชำธ ิปไตย เช ่น กำรเลือกตั้งโดยเสรี กำรใช้ส ิทธิคัดค้ำน กำรโต้แย้ง กำรแสดงควำมค ิดเห็น อย่ำงกว้ำงขวำง กำรยอมรับ และ
เคำรพสิทธิของผู้อื่นกำรยอมรับควำมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมำย ฯลฯ 

2. ต้องมีวิถีกำรด ำเนินช ีวิต และบุคลิกล ักษณะที ่เป็นกำรส่งเสริมประชำธ ิปไตย เช ่น เป็นผ ู้มีจิตใจกว้ำงขวำง ฟ ัง เคำรพ ในเหตุผล 



กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

     เพ่ือใช้บังคับในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำท่ีไม่ขัด หรือแย้งต่อกฎหมำย เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมำยก ำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ
และก ำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำง
อ่ืน 

     ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะเสนอได้โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ สมำชิกสภำ 
อบต.หรือรำษฎรในเขต อบต. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

    ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 


