
อํานาจหน้าที่ของ อบต. 
อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
1. พัฒนาตาํบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าท่ีต้องทาํตามมาตรา 67 ดังนี ้

2.1. จัดให้มีและบาํรุงทางนํา้และทางบก 
2.2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกาํจัดขยะ

มลูฝอยและส่ิง ปฏิกลู 
2.3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
2.4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2.5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
2.6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็และเยาวชน ผู้สูงอายแุละพิการ 
2.7. คุ้มครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.8. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
2.9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

  3. มีหน้าท่ีท่ีอาจทาํกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี ้
3.1. ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3.2. ให้มีและบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3.3. ให้มีและบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
3.4. ให้มีและบาํรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
3.5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
3.6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
3.7. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
3.8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3.9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
3.10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
3.11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
3.12. การท่องเท่ียว 
3.13. การผงัเมือง 

อาํนาจหน้าท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กาํหนดให้ อบต.มี อาํนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ 



ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้
1. การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบาํรุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
13. การจัดให้มี และบาํรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกาํจัดมลูฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลีย้งสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามย ัโรงมหรสพ และสาธราณ

สถานอ่ืนๆ 
24. การจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
25. การผงัเมือง 
26. การข่นส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 



30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยใน
ชีวิต และ 
ทรัพย์สิน 

31. กิจอ่ืนใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคระกรรมการประกาศกาํหนด 
อบต.มีความสาํคัญอย่างไร   

อบต. มีความสําคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล)ดังน้ี 
1.เป็นองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีพัฒนาตาํบล ให้เจริญก้าวหน้าท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
2.เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถ่ินอ่ืน ๆ รวมท้ังหน่วยราชการ และหน่วย

เอกชนอ่ืน ๆ 
3.เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน(สมาชิกสภา อบต.) เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการ ตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

4.เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถ่ินให้ทาํงานเพ่ือท้องถ่ินของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึน้
ในท้องถ่ิน เช่นสมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต. 

5.ส่งเสริมสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินตรวจสอบการทาํงาน
และใช้สิทธิถอดถอน ผู้แทนของตน(สมาชิกสภา)ท่ีไม่ทาํงานเพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน 

อบต.มีโครงสร้างอย่างไร  

โครงสร้าง  อบต.ประกอบด้วย 
1.สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล (สภา อบต.) 
2.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.) 

สมาชิก อบต. มีหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
สมาชิก อบต. มีหน้าท่ี 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตาํบล 
2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตาํบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
3. ควบคุมการทาํงานของคณะผู้บริหาร 
4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมยัประชุม 

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าท่ี 

1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตาํบล 
2. จัดทาํแผนพัฒนาตาํบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเสนอต่อสภาอบต. 
3. รายงานผลการทาํงาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมยัประชุม 



บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
บทบาทและหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญติั  

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นผู้ ท่ีจะต้องตรา "ข้อบังคับตาํบล"ออกมาใช้ในการดูแลสวสัดิการ 
ตลอดจน "ทุกข์"และ" สุข" ของประชาชนรวมท้ังมีอาํนาจหน้าท่ีถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลดังนั้นจึงต้อง เป็นผู้ ท่ียึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยท่ืต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิด
ประชาธิปไตย ไปยงัประชาชนในตาํบล 
แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้ 

1. ต้องยึดมัน่ในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การ
แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนการยอมรับความศักด์ิสิทธ์ิของ
กฏหมาย ฯลฯ 

2. ต้องมีวิถีการดาํเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะท่ีเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจ
กว้างขวาง ฟังเคารพ ในเหตุผล 

ประชาชนในเขต  อบต. มีสิทธิและหน้าทีด่ังน้ี 
1. มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. 
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต. 
3. เสนอให้ออกข้อบังคับตาํบล 
4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต. 
5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต. 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซ้ือ การจ้าง ของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 
7.มีหน้าท่ีไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตาํบล 
9. เสียภาษีแก่ อบต. 
10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. 
12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแขง็ 
13. ได้รับบริการสาธารณะ และการบาํบัดทุกข์ บาํรุงสุข จาก อบต. ตามอาํนาจหน้าท่ีของ อบต. 

 


