
 

 

 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

********************** 
การปกครองในรูปแบบการกระจายอ านาจ  (Decentralization ) 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง การบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบต่าง ๆ โดยรัฐบาลในส่วนกลางจะกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่ประชาชนหรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนมีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณะต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้ 
ซึ่งการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่นนี้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

อ านาจหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่7 
พ.ศ. 2562 

1. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาน้ าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ 
    จ าเป็นและสมควร 

3. ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให้มีการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
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7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 

4. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ 
    ด าเนินกิจการใด ๆ เพี่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต.  
    มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้น าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการ 
    นั้นด้วย (มาตรา 69) 
5. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณ  
    การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม 
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 69/1) 
6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องทีเ่กีย่วกับการด าเนินกิจการ ของทางราชการในต าบล  
   เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 
7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะก าหนด 
    ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน  1,000 บาท เว้นแต่จะ 
    มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71) 
8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
    ราชการส่วนท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ  อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  
    (มาตรา 72) 
9. อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. , อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่อ่ืน  
   เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)   
 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
    (มาตรา 16) 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารงุรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการทองเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
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(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและ  
      ทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

2. อ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
โดยสรุปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทดังนี้ 

บทบาทของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
1. ด าเนินการในเขตท้องถิ่นของตนเอง 
2. ประสานและร่วมด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง กรณีท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อ 

ประชาชนในเขตท้องถิ่น และกรณีการจัดการซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมักเป็นผู้ด าเนินการเองในเรื่องต่าง ๆ มา

เป็นผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมด าเนินการและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังต้องมบีทบาทการ
เป็นผู้ประสานเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันทาง วิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการต่าง รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการให้มี บริการสาธารณะร่วมกัน เช่นการก าจัดขยะ การบ ารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่มี 
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ลักษณะส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลเพิ่มข้ึนจากส่วนกลาง 
- มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
- มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควร 
- มีงบประมาณและรายได้เป็นของท้องถิ่นเอง 
- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของท้องถิ่นเอง 

จุดแข็ง 
- ตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
- แบ่งภาระของส่วนกลางได้บ้าง 
- ราษฎรมีความสนใจ รู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

จุดอ่อน 
- อาจท าลายเอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ 
- ประชาชนเพ่งเล็งประโยชน์ของท้องถิ่นมากกว่าส่วนรวม 
- อาจมีการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งกับคู่แข่งหรือพรรคตรงข้าม 
- มีความสิ้นเปลืองมาก ต้นทุนสูง 

ทั้งนี้ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวด 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณา 
บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยสามารถแบ่งออกได้ 6 ประการ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง นโยบายต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 78 (2) รัฐต้อง 
จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัดเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ประการที่สอง เพ่ิมความเป็นอิสระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติในมาตรา 281 รัฐจะต้อง 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ ประกอบกับในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282 วรรคสอง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในระดับการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจ
ด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยประชาชน
เป็นหลัก 

ประการที่สาม สร้างความชัดเจนในการจัดสรรและการจัดเก็บรายได้โดยกฎหมายกระจายอ านาจต้อง 
ก าหนดการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค านึงถึงการกระจาย
อ านาจเพิ่มข้ึนตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ พร้อมกับการก าหนดให้มีกฎหมายรายได้
ท้องถิ่น เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีการทบทวนกฎหมาย
รายได้ท้องถิ่น ทุกระยะไม่เกิน 5 ปีตามมาตรา 283 

ประการที่สี่ ยกระดับการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้
อีกท้ังก าหนดให้มีองค์กรพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคล ตามมาตรา 288 
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ประการที่ห้า สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นโดยการก าหนดให้น า 
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาบังคับใช้กับสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 284 
วรรคสิบ 

ประการที่หก การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยรัฐจะต้องด าเนินนโยบาย 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 87 ทั้งการก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นหลักในมาตรา 282 วรรคสอง การก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 287 การให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมิได้ก าหนดจ านวนผู้
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นจ านวนแน่นอนตามมาตรา  285  และการให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกัน ถอดถอนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นโดยไม่ก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อไว้เช่นกัน ตามมาตรา 286 อีกท้ัง มาตรา 290 (4) ได้ก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีทิศทางในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยการเพ่ิมอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอ านาจรัฐส่วนกลาง สร้างความโปร่งใสและในประการส าคัญ
เป็นการเพ่ิมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยท่ี
เข้มแข็งในระดับชาติต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุม เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด ประสานงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ตลอดทั้งด าเนินการในกิจการที่
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถท าได้เพราะกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง เป็นกิจการที่
ต้องการความเป็นเอกภาพ และเป็นเรื่องที่เกินขีดความสามารถของหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กจะกระท าได้ในส่วนของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กจะมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
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