
1. พฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66)

2. มีหนา้ที่ตอ้งท าตามมาตรา 67 ดงัน้ี

1.จดัใหม้แีละบ ำรุงทำงน ำ้และทำงบก

2.กำรรกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ำ้ ทำงเดนิและทีส่ำธำรณะ รวมท ัง้กำรก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกูิล

3.ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ

4.ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

5.ส่งเสรมิกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

6.ส่งเสรมิกำรพฒันำสตรี เดก็และเยำวชน ผูสู้งอำยุและพกิำร

7.คุม้ครอง ดูแลและบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

8.บ ำรุงรกัษำศิลปะ จำรตีประเพณี ภมูปิญัญำทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

9.ปฏบิตัหินำ้ทีอ่ืน่ตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำย



3. มีหนา้ที่ที่อาจท ากจิกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี

1.ใหม้นี ำ้เพือ่กำรอปุโภค บรโิภคและกำรเกษตร

2.ใหม้แีละบ ำรุงไฟฟ้ำหรอืแสงสวำ่งโดยวธิอีืน่

3.ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงระบำยน ำ้

4.ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีป่ระชมุ กำรกฬีำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ

5.ใหม้แีละส่งเสรมิกลุม่เกษตรกร และกจิกำรสหกรณ์

6.ส่งเสรมิใหม้อีตุสำหกรรมในครอบครวั

7.บ ำรุงและส่งเสรมิกำรประกอบอำชพี

8.กำรคุม้ครองดูแลและรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ

9.หำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิของ อบต.

10.ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอื และท่ำขำ้ม

11.กจิกำรเกี่ยวกบักำรพำณิชย์

12.กำรท่องเทีย่ว

13.กำรผงัเมอืง



อ านาจหนา้ที่ตามแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ

พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและข ัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให ้

อบต.ม ีอ ำนำจและหนำ้ที่ในกำรจดัระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพือ่ประโยชนข์องประชำชนในทอ้งถิ่นของตน เองตำม

มำตรำ 16 ดงันี้

1.กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง

2.กำรจดัใหม้ี และบ ำรุงรกัษำทำงบกทำงน ำ้ และทำงระบำยน ำ้

3.กำรจดัใหม้แีละควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื ท่ำขำ้ม และทีจ่อดรถ

4.กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสรำ้งอืน่ ๆ

5.กำรสำธำรณูปกำร

6.กำรส่งเสรมิ กำรฝึก และกำรประกอบอำชพี

7.คุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ และสิง่แวดลอ้ม

8.กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

9.กำรจดักำรศึกษำ

10.กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชวีติเดก็ สตรี คนชรำ และผูด้อ้ยโอกำส

11.กำรบ ำรุงรกัษำศิลปะ จำรตีประเพณี ภมูปิญัญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

12.กำรปรบัปรุงแหลง่ชมุชนแออดั และกำรจดักำรเกี่ยวกบัทีอ่ยู่อำศยั

13.กำรจดัใหม้ี และบ ำรุงรกัษำสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ

14.กำรส่งเสรมิกฬีำ



15.กำรส่งเสรมิประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค และสทิธเิสรภีำพของประชำชน

16.ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถิน่

17.กำรรกัษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง

18.กำรก ำจดัมลูฝอย สิง่ปฏกูิล และน ำ้เสยี

19.กำรสำธำรณสุข กำรอนำมยัครอบครวั และกำรรกัษำพยำบำล

20.กำรจดัใหม้ี และควบคุมสุสำน และฌำปนสถำน

21.กำรควบคุมกำรเลี้ยงสตัว ์

22.กำรจดัใหม้ี และควบคุมกำรฆ่ำสตัว ์

23.กำรรกัษำควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และกำรอนำมยั โรงมหรสพ และสำธรำณสถำนอืน่ๆ

24.กำรจดักำร กำรบ ำรุงรกัษำ และกำรใชป้ระโยชนจ์ำกป่ำไม ้ ทีด่นิ ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

25.กำรผงัเมอืง

26.กำรขนส่ง และกำรวศิวกรรมจรำจร

27.กำรดูแลรกัษำทีส่ำธำรณะ

28.กำรควบคุมอำคำร

29.กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

30.กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอกภยัในชวีติและ ทรพัยส์นิ

31.กจิอืน่ใด ทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชำชนในทอ้งถิน่ตำมทีค่ระกรรมกำรประกำศก ำหนด



อบต.มีความส าคญัอย่างไร อบต. มคีวำมส ำคญัต่อชมุชน (หมูบ่ำ้น/ต ำบล)ดงันี้

1 . เ ป็นองค์กรที่ท  ำหน ้ำที่พ ัฒนำต ำบลให เ้จริญกำ้วหน ้ำท ั้งด ำ้นเศรษฐกิจส ังคมและว ัฒ นธรรม 

2.เป็นหน่วยประสำนทรพัยำกรระหวำ่ง อบต. กบัทอ้งถิน่อืน่ ๆรวมท ัง้หน่วยรำชกำร และหน่วยเอกชนอืน่

3.เป็นเวทปีระชำธิปไตยของประชำชนในกำรเลอืกสมำชิกสภำทอ้งถิน่ (สมำชิกสภำ อบต.) เขำ้ไปมสี่วนร่วมใน

กำรตดัสนิใจใชง้บประมำณ รำยได ้ทรพัยส์นิและระดมทนุเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต่์อกำรพฒันำทอ้งถิ่น

4.เป็นกำรส่งเสริมและพฒันำคนในทอ้งถิ่น ใหท้  ำงำนเพื่อทอ้งถิ่นของตนก่อใหเ้กิดกำรจำ้งงำนขึ้นในทอ้งถิ่น 

เช่น สมำชกิสภำ อบต. พนกังำนและลูกจำ้งของ อบต.

5.ส่งเสริมสิทธิและหนำ้ที่ของประชำชนใหม้สี่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่นตรวจสอบกำรท ำงำนและใชส้ทิธิ

ถอด ถอน ผูแ้ทนของตน(สมำชกิสภำ)ทีไ่มท่  ำงำนเพือ่ประโยชนข์องทอ้งถิน่ 



อบต.มีโครงสรา้งอย่างไร โครงสรำ้ง อบต.ประกอบดว้ย

1.สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (สภำ อบต.)

2.คณะผูบ้รหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (นำยก อบต. และรองนำยก อบต.)

🙨 สมาชิก อบต. มีหนา้ที่อะไรบา้ง สมำชกิ อบต. มหีนำ้ที่

1. ใหค้วำมเหน็ชอบแผนพฒันำต ำบล

2. ใหค้วำมเหน็ชอบร่ำงขอ้บงัคบัต ำบล / ร่ำงขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

3. ควบคุมกำรท ำงำนของคณะผูบ้รหิำร

4. เขำ้ร่วมประชมุสภำ อบต. ตำมสมยัประชมุ

🙨 คณะผูบ้รหิาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)มีหนา้ที่อะไรบา้ง คณะผูบ้รหิำร อบต.มหีนำ้ที่

1. บรหิำรงำนของอบต. ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั และแผนพฒันำต ำบล

2. จดัท ำแผนพฒันำต ำบลและขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อสภำอบต. 

3. รำยงำนผลกำรท ำงำน และกำรใชเ้งนิสภำ อบต. ทรำบ อย่ำงนอ้ยปีละ 2 คร ัง้

4. ปฏบิตัหินำ้ทีอ่ืน่ทีท่ำงรำชกำรมอบหมำย เขำ้ร่วมประชมุกบัสภำ อบต. ตำมสมยัประชมุ



🙨 บทบาทหนา้ที่ของสมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

บทบำทและหนำ้ทีใ่นฐำนะฝ่ำยนิตบิญัญตัิ

ในฐำนะฝ่ำยนิติบญัญตัิซึ่งเป็นผูท้ี่จะตอ้งตรำ "ขอ้บงัคบัต ำบล" ออกมำใชใ้นกำรดูแลสวสัดิกำร ตลอดจน 

"ทุกข"์ และ" สุข" ของประชำชนรวมท ัง้มอี  ำนำจหนำ้ที่ถอดถอนผูบ้รหิำรหรือสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

ดงันัน้จงึตอ้งเป็นผูท้ีย่ดึม ัน่ในหลกักำรประชำธปิไตยทีต่อ้งเผยแพร่และปลูกฝงัแนวคิดประชำธปิไตยไปยงัประชำชน

ในต ำบล

🙨 แนวทางปฏบิตัใินดา้นบทบาทและหนา้ที่ในฐานะฝ่ายนิตบิญัญตั ิมีดงัน้ี

1. ตอ้งยึดม ัน่ในกติกำประชำธิปไตย เช่น กำรเลอืกตอ้งโดยเสรี กำรใชส้ทิธิคดัคำ้น กำรโตแ้ยง้ กำรแสดง

ควำมคดิเหน็ อย่ำงกวำ้งขวำง กำรยอมรบัและเคำรพสทิธขิองผูอ้ืน่กำรยอมรบัควำมศกัดิ์สทิธิ์ของกฎหมำย ฯลฯ

2. ตอ้งมวีถิกีำรด ำเนินชีวติและบุคลกิลกัษณะที่เป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตย เช่น เป็นผูม้จีิตใจกวำ้งขวำง 

ฟงัเคำรพ ในเหตผุล



🙨 ประชาชนในเขต อบต. มีสทิธแิละหนา้ที่ดงัน้ี

1. มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำ อบต.

2. ถอดถอนสมำชกิหรอืผูบ้รหิำร อบต.

3. เสนอใหอ้อกขอ้บงัคบัต ำบล

4. แสดงเจตนำรมณใ์นกำรรวม อบต.

5. เขำ้ฟงักำรประชมุสภำ อบต.

6. เขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรซื้อ กำรจำ้ง โดยวธิสีอบรำคำ ประกวดรำคำ และวธิพีเิศษของ อบต. อย่ำง
นอ้ยคณะละ 2 คน

7. มหีนำ้ทีไ่ปเลอืกตัง้สมำชกิสภำ อบต.

8. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต ำบล

9. เสยีภำษแีก่ อบต.

10. สนบัสนุนและร่วมกจิกรรมกบั อบต.

11. ตดิตำมและดูแลกำรใชจ่้ำยงบประมำณของ อบต.

12. ร่วมกนัเสรมิสรำ้งชมุชน และประชำคมหมูบ่ำ้น ของตนใหเ้ขม้แขง็

13. ไดร้บับรกิำรสำธำรณะ และกำรบ ำบดัทกุข ์บ  ำรุงสุข จำก อบต. ตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่อง อบต.
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