
บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ต าบล มาตรา 66 
องค์การบริหารส่วน  ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา ต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับ  แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  1. จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็น
และ สมควร 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 
พระราชบัญญัติ ต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ
พระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์
ตรงตาม เป้าหมายภารกิจ โดยจัด ท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง 
มีเป้าประสงค์ในการ น ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยาย หรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัด ท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ ส าคัญประการหนึ่งในการ ท างานทั้งกับ
หัวหน้า งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมา
เป็นระบบ และครบถ้วน 
 
คูม่ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
  • เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ  
  • ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น   
  • มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน  
  • สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 



วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพกา รเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจ ท าให้หน่วยงาน
ต้องให ้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น  
  2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัด ท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุด ส าเร็จของการท างานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้
มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย  
  3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่าง ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้นๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อม ท า
ให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล
ให้เกิด การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ  
  4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้
หัวหน้า หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการ ท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความ ส าเร็จที่
แน่นอนเดิ่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
  1. ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา   
  1.1 การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน  
  1.2 เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน  
  1.3 เป็นคู่มือในการสอนงาน  
  1.4 การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน  
  1.5 การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  1.6 เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  1.7 การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน  
  1.8 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้  
  1.9 การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน  
  1.10 ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น  
  1.11 สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได้  
  1.12 สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น   
  1.13 ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้  
  1.14 ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
  1.15 สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้  
  1.16 เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้  
  1.17 การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้  
  1.18 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้  
  1.19 ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  
  1.20 เกดิระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
 



 2. ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
2.1 ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  
2.2 ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน  
2.3 ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน  
2.4 ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2.5 ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน  
2.6 สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้  
2.7 เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ  
2.8 ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
2.9 ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  
2.10 ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้  
2.11 มีข้ันตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น  
2.12 รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  
2.13 สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
2.14 สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
2.15 รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น  
2.16 ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น  
2.17 สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง   
2.18 ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ   
2.19 ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น  
2.20 ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

 
ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ  บริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไมต่่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  (ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 
 
รูปแบบองค์การ  
  องค์การบริหารส่วน ต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วน ต าบล และนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  
  1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน หมู่บ้าน
ละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลนั้น กรณีท่ี
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และ  ใน
กรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน  
  2. องค์การบริหารส่วน ต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารท้องถิน่โดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 



การบริหาร  
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต . (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน  
ต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล 2 คน ซึ่ง
เรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
อ านาจหน้าที่ของ อบต.  
  อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  
  1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้  

- จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก  
  - การรักษาความสะอาดของถนน ทาง น้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ ก าจัด ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
- คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

  3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้  
 - ให้มนี้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
 - ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
 - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
 - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
 - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 - การท่องเที่ยว  
 - การผังเมือง 
อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
  พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ใน ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
 



  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
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 และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  
13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
14.การส่งเสริมกีฬา  
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น  
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
18. การก าจดัมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล  
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอน ามัย โรงมหรสพ และ  

สาธารณสถานอื่นๆ  
24. การจัดการ การ บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง  
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
28. การควบคุมอาคาร  
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  ใน

ชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทบาทภา รกิจตามพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ .ศ. 2537 จาก 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอ านาจ
หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน ต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วน ต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ  วัฒนธรรม " ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต . เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติ



รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร  ไทย พ .ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วน  ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ..." นอกจากนี้ มาตรา 
290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การ บ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต . จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริม
อาชีพ การ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืนๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม 
และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรากฏ
อยู่ใน บทบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้อง ท า และ
อาจท า 
  1. องค์การบริหารส่วน ต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
  2. องค์การบริหารส่วน ต าบล (อบต .) มีหน้าที่ต้อง ท าในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล ดังต่อไปนี้  
(มาตรา 67)  
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
 (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
 (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้  ตามความ
จ าเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และ
เพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ตามล าดับ) 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)  
 (1) ให้มนี้ 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  


