อํานาจหน้ าที่ของ อบต.
อบต. มีหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์ การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้ าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี ้
2.1. จัดให้ มีและบํารุ งทางนํา้ และทางบก
2.2. การรั กษาความสะอาดของถนน ทางน้ํ า ทางเดินและที่ สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ ง ปฏิ กลู
2.3. ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่ อ
2.4. ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภยั
2.5. ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.6. ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
2.7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
2.8. บํารุ งรั กษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
2.9. ปฏิ บัติหน้ าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้ าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี ้
3.1. ให้ มีนํ้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภคและการเกษตร
3.2. ให้ มีและบํารุ งไฟฟ้ าหรื อแสงสว่ างโดยวิธีอื่น
3.3. ให้ มีและบํารุ งรั กษาทางระบายน้ํ า
3.4. ให้ มีและบํารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่ อนหย่ อนใจและสวนสาธารณะ
3.5. ให้ มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
3.6. ส่ งเสริ มให้ มีอุตสาหกรรมในครอบครั ว
3.7. บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ
3.8. การคุ้มครองดูแลและรั กษาทรั พย์ สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน
3.9. หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินของ อบต.
3.10. ให้ มีตลาด ท่ าเทียบเรื อ และท่ าข้ าม
3.11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
3.12. การท่ องเที่ยว
3.13. การผังเมือง
อํานาจหน้ าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้ อบต.มี อํานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการ
บริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของ

ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้ มี และบํารุ งรั กษาทางบกทางน้ํ า และทางระบายน้ํ า
3. การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่ าเทียบเรื อ ท่ าข้ าม และที่ จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่ อสร้ างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่ งเสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชี พ
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
8. การส่ งเสริ มการท่ องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบํารุ งรั กษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
12. การปรั บปรุ งแหล่ งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้ มี และบํารุ งรั กษาสถานที่พักผ่ อนหย่ อนใจ
14. การส่ งเสริ มกีฬา
15. การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
16. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้ องถิ่น
17. การรั กษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิ กูล และน้ํ าเสี ย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครั ว และการรั กษาพยาบาล
20. การจัดให้ มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลีย้ งสัตว์
22. การจัดให้ มี และควบคุมการฆ่ าสัตว์
23. การรั กษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธราณ
สถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุ งรั กษา และการใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้ ที่ดิน ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม
25. การผังเมือง
26. การข่ นส่ ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรั กษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภยั

30. การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรั กษาความปลอกภัยใน
ชี วิต และ
ทรั พย์ สิน
31. กิจอื่นใด ที่ เป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกําหนด
อบต.มีความสําคัญอย่ างไร
อบต. มีความสํ าคัญต่ อชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล)ดังนี้
1.เป็ นองค์ กรที่ทาํ หน้ าที่พัฒนาตําบล ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทั้งด้ านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม
2.เป็ นหน่ วยประสานทรั พยากรระหว่ าง อบต. กับท้ องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่ วยราชการ และหน่ วย
เอกชนอื่น ๆ
3.เป็ นเวทีประชาธิ ปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิ กสภาท้ องถิ่น(สมาชิ กสภา อบต.) เข้ าไปมี
ส่ วนร่ วมในการ ตัดสิ นใจใช้ งบประมาณ รายได้ ทรั พย์ สินและระดมทุนเพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา
ท้ องถิ่น
4.เป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาคนในท้ องถิ่นให้ ทาํ งานเพื่อท้ องถิ่นของตนก่ อให้ เกิดการจ้ างงานขึน้
ในท้ องถิ่น เช่ นสมาชิ กสภา อบต. พนักงานและลูกจ้ างของ อบต.
5.ส่ งเสริ มสิ ทธิ และหน้ าที่ของประชาชนให้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่นตรวจสอบการทํางาน
และใช้ สิทธิ ถอดถอน ผู้แทนของตน(สมาชิ กสภา)ที่ไม่ ทาํ งานเพื่อประโยชน์ ของท้ องถิ่น
อบต.มีโครงสร้ างอย่างไร
โครงสร้ าง อบต.ประกอบด้ วย
1.สภาองค์ การบริ หารส่ วนตําบล (สภา อบต.)
2.คณะผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่ วนตําบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)
สมาชิก อบต. มีหน้ าทีอ่ ะไรบ้ าง
สมาชิ ก อบต. มีหน้ าที่
1. ให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล
2. ให้ ความเห็นชอบร่ างข้ อบังคับตําบล / ร่ างข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริ หาร
4. เข้ าร่ วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม
คณะผู้บริ หาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้ าทีอ่ ะไรบ้ าง
คณะผู้บริ หาร อบต.มีหน้ าที่
1. บริ หารงานของอบต. ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล
2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ ายประจําปี เสนอต่ อสภาอบต.
3. รายงานผลการทํางาน และการใช้ เงินสภา อบต. ทราบ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง
4. ปฏิ บัติหน้ าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้ าร่ วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้ าที่ของสมาชิกองค์ การบริหารส่ วนตําบล
บทบาทและหน้ าที่ในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติ
ในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติซึ่งเป็ นผู้ที่จะต้ องตรา "ข้ อบังคับตําบล"ออกมาใช้ ในการดูแลสวัสดิการ
ตลอดจน "ทุกข์ "และ" สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอาํ นาจหน้ าที่ถอดถอนผู้บริ หารหรื อสมาชิ กสภาองค์ การ
บริ หารส่ วนตําบลดังนั้นจึงต้ อง เป็ นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิ ปไตยทื่ต้องเผยแพร่ และปลูกฝั งแนวคิด
ประชาธิ ปไตย ไปยังประชาชนในตําบล
แนวทางปฎิบัติในด้ านบทบาทและหน้ าที่ในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติ มีดังนี ้
1. ต้ องยึดมัน่ ในกติกาประชาธิ ปไตย เช่ น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้ สิทธิ คัดค้ าน การโต้ แย้ ง การ
แสดงความคิ ดเห็น อย่ างกว้ างขวาง การยอมรั บและเคารพสิ ทธิ ของผู้อื่นการยอมรั บความศักดิ์สิทธิ์ ของ
กฏหมาย ฯลฯ
2. ต้ องมีวิถีการดําเนินชี วิตและบุคลิกลักษณะที่เป็ นการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย เช่ น เป็ นผู้มีจิตใจ
กว้ างขวาง ฟั งเคารพ ในเหตุผล
ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้ าทีด่ ังนี้
1. มีสิทธิ สมัครรั บเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภา อบต.
2. ถอดถอนสมาชิ กหรื อผู้บริ หาร อบต.
3. เสนอให้ ออกข้ อบังคับตําบล
4. แสดงเจตนารมณ์ ในการรวม อบต.
5. เข้ าฟั งการประชุมสภา อบต.
6. เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการการซื ้อ การจ้ าง ของ อบต. อย่ างน้ อยคณะละ 2 คน
7.มีหน้ าที่ไปเลือกตั้งสมาชิ กสภา อบต.
8. ปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อบังคับตําบล
9. เสี ยภาษีแก่ อบต.
10. สนับสนุนและร่ วมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตามและดูแลการใช้ จ่ายงบประมาณของ อบต.
12. ร่ วมกันเสริ มสร้ างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้ เข้ มแข็ง
13. ได้ รับบริ การสาธารณะ และการบําบัดทุกข์ บํารุ งสุข จาก อบต. ตามอํานาจหน้ าที่ของ อบต.

