
 อำนาจหนาท่ีของ อบต.  

 อบต. มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  

1. พัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66  
2. มีหนาที่ตองทำตามมาตรา 67 ดังนี้  

1. จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก  
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและ        

สิ่งปฏิกูล  
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ  
7. คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  

3. มีหนาที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้  
1. ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
2. ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
3. ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
4. ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
7. บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  
8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  
10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย  
12. การทองเที่ยว  
13. การผังเมือง  

 



อำนาจหนาทีต่ามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 
กำหนดให อบต.มี อำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเองตามมาตรา 16 ดังน้ี  

1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
2. การจัดใหมี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ  
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ  
5. การสาธารณูปการ  
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ  
7. คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
8. การสงเสริมการทองเที่ยว  
9. การจัดการศึกษา  
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  
13. การจัดใหมี และบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  
14. การสงเสริมกีฬา  
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว  
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถานอ่ืนๆ  
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
25. การผังเมือง  
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร  
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
28. การควบคุมอาคาร  
 



 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต          

และ ทรัพยสิน  
31. กิจอ่ืนใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด 
 
อบต.มีความสำคัญอยางไร อบต. มีความสำคัญตอชุมชน (หมูบาน/ตำบลดังน้ี   

1.เปนองคกรที ่ทำหนาที ่พัฒนาตำบล ใหเจริญกาวหนาทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
2.เปนหนวยประสานทรัพยากรระหวาง อบต. กับทองถิ่นอ่ืน ๆรวมทั้งหนวยราชการ และหนวยเอกชนอ่ืน   
3.เปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น(สมาชิกสภา อบต. เขาไปมีสวน

รวมในการ ตัดสินใจใชงบประมาณ รายได ทรัพยสินและระดมทุนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น  
4.เปนการสงเสริมและพัฒนาคนในทองถิ่น ใหทำงานเพื่อทองถิ่นของตนกอใหเกิดการจางงานขึ้นใน

ทองถิ่น เชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจางของ อบต.  
5.สงเสริมสิทธิและหนาที่ของประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตรวจสอบการทำงานและใชสิทธิ

ถอด  ถอน ผูแทนของตน(สมาชิกสภาที่ไมทำงานเพ่ือประโยชนของทองถิ่น  

 อบต.มีโครงสรางอยางไร โครงสราง อบต.ประกอบดวย  

1.สภาองคการบริหารสวนตำบล (สภา อบต.  

2.คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.  

 สมาชิก อบต. มีหนาที่อะไรบาง สมาชิก อบต. มีหนาที่  

1. ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาตำบล  

2. ใหความเหน็ชอบรางขอบังคับตำบล / รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจำป  

3. ควบคุมการทำงานของคณะผูบริหาร  

4. เขารวมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม  

 คณะผูบรหิาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.มีหนาที่อะไรบาง คณะผูบริหาร อบต.มีหนาที่  

1. บริหารงานของอบต. ใหเปนไปตามขอบังคับ และแผนพัฒนาตำบล  

2. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจำปเสนอตอสภาอบต.  
3. รายงานผลการทำงาน และการใชเงินสภา อบต. ทราบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมาย เขารวมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม  

 

 

 



 บทบาทหนาที่ของสมาชิกองคการบรหิารสวนตำบล  

บทบาทและหนาที่ในฐานะฝายนิติบัญญัติ 

ในฐานะฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนผูที่จะตองตรา "ขอบังคับตำบล" ออกมาใชในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน 
"ทุกข" และ" สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหนาที่ถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
ดังนั้นจึงตอง เปนผูที ่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ตองเผยแพรและปลูกฝงแนวคิดประชาธิปไตย ไปยัง
ประชาชนในตำบล  

 แนวทางปฏิบัติในดานบทบาทและหนาที่ในฐานะฝายนิติบญัญัติ มีดังนี้  

1. ตองยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เชน การเลือกตองโดยเสรี การใชสิทธิคัดคาน การโตแยง การแสดง
ความคิดเห็น อยางกวางขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผูอ่ืนการยอมรับความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย ฯลฯ  

2. ตองมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตย เชน เปนผู มีจิตใจ
กวางขวาง ฟงเคารพ ในเหตุผล  

 ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหนาที่ดังนี้  

1. มีสทิธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา อบต.  

2. ถอดถอนสมาชิกหรือผูบริหาร อบต.  

3. เสนอใหออกขอบังคับตำบล  

4. แสดงเจตนารมณในการรวม อบต.  

5. เขาฟงการประชุมสภา อบต.  

6. เขารวมเปนคณะกรรมการการซื้อ การจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. 
อยางนอยคณะละ 2 คน  

7. มีหนาที่ไปเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.  

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตำบล  

9. เสียภาษีแก อบต.  

10. สนับสนุนและรวมกิจกรรมกับ อบต.  

11. ติดตามและดูแลการใชจายงบประมาณของ อบต.  

12. รวมกันเสริมสรางชุมชน และประชาคมหมูบาน ของตนใหเขมแข็ง  

13. ไดรับบริการสาธารณะ และการบำบัดทุกข บำรุงสุข จาก อบต. ตามอำนาจหนาที่ของ อบต. 

 


