
อานาจหน้าท่ีของ อบต. 
อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบรหิารส่วนตาบล พ.ศ. 
2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
1. พัฒนาตาบลท๊ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
2. มีหน้าท่ีต้องทาตามมาตรา 67 ดังน๊ี 
    1. จดัให้มีและบารุงทางน้าและทางบก  
    2. การรกัษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท๊ังการ
กาจดัขยะมูลฝอยและส่ิง ปฏิกูล 
    3. ป๋องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
    4. ป๋องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    5. ส่งเสรมิการศืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    6. ส่งเสรมิการพัฒนาสตร ึเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
    7. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    8. บารุงรกัษาศิลปะ จารตึประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 
    9. ปฏิบัติหน้าท่ีอู่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย  
3. มีหน้าท่ีท่ีอาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังน๊ี  
    1. ให้มีน้าเพู่อการอุปโภค บรโิภคและการเกษตร  
    2. ให้มีและบารุงไฟฟ๋าหรอฺแสงสว่างโดยวธิอู่ีน  
    3. ให้มีและบารุงรกัษาทางระบายน้า  
    4. ให้มีและบารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
    5. ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
    6. ส่งเสรมิให้มีอุตสาหกรรมในครอบครวั  
    7. บารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพี  
    8. การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
    9. หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินของ อบต. 
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอฺ และท่าข้าม  
  11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
  12. การท่องเท่ียว 
  13. การผังเมูอง  



อานาจหน้าท่ีตามแผนและขั๊นตอนการกระจายอานาจ 
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั๊นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กาหนด 
ให้ อบต.มี อานาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ เพู่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของ 
ตนเองตามมาตรา 16 ดังน๊ี 
   1. การจดัทาแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
   2. การจดัให้มี และบารุงรกัษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า  
   3. การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอฺ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
   4. การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอู่นๆ  
   5. การสาธารณูปการ 
   6. การส่งเสรมิ การฝุก และการประกอบอาชพี  
   7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
   8. การส่งเสรมิการท่องเท่ียว  
   9. การจดัการศืกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก สตร ึคนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 11. การบารุงรกัษาศิลปะ จารตึประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 
 12. การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจดัการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  
 13. การจดัให้มี และบารุงรกัษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 14. การส่งเสรมิกีฬา  
 15. การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรภึาพของประชาชน  
 16. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  
 17. การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรยึบรอ้ยของบ้านเมูอง  
 18. การกาจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้าเสีย  
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครวั และการรกัษาพยาบาล  
 20. การจดัให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
 21. การควบคุมการเล๊ียงสัตว์ 
 22. การจดัให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  



 23. การรกัษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรยึบรอ้ย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอู่นๆ 
 24. การจดัการ การบารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 25. การผังเมูอง 
 26. การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรกัษาท่ีสาธารณะ  
 28. การควบคุมอาคาร 
 29. การป๋องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 30. การรกัษาความสงบเรยึบรอ้ย การส่งเสรมิและสนับสนุนการป๋องกันและรกัษา
ความปลอกภัยในชวีติ และ 
ทรพัย์สิน 
 31. กิจอู่นใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคระกรรมการประกาศ
กาหนด อบต. มีความสาคัญ 
อย่างไร 
อบต. มีความสาคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตาบล)ดังน๊ี 
  1.เป็นองค์กรท่ีทาหน้าท่ีพัฒนาตาบล ให้เจรญิก้าวหน้าท๊ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
  2.เป็นหน่วยประสานทรพัยากรระหว่าง อบต. กับท้องถ่ินอู่น ๆ รวมท๊ังหน่วยราชการ 
และหน่วยเอกชนอู่น ๆ 
  3.เป็นเวทีประชาธปิไตยของประชาชนในการเลูอกสมาชกิสภาท้องถ่ิน(สมาชกิสภา 
อบต.) เขาไปมีส่วนรว่มใน 
การ ตัดสินใจใชง้บประมาณ รายได้ ทรพัย์สินและระดมทุนเพู่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 
  4.เป็นการส่งเสรมิและพัฒนาคนในท้องถ่ิน ให้ทางานเพู่อท้องถ่ินของตนก่อให้เกิด
การจา้งงานขื๊นในท้องถ่ิน เชน่ 
สมาชกิสภา อบต. พนักงานและลูกจา้งของ อบต.  
  5.ส่งเสรมิสิทธแิละหน้าท่ีของประชาชนให้มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถ่ินตรวจสอบ
การทางานและใชสิ้ทธิ 
ถอดถอน ผู้แทนของตน(สมาชกิสภา)ท่ีไม่ทางานเพู่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 



อบต.มีโครงสรา้งอย่างไร โครงสรา้ง 
อบต.ประกอบด้วย 
  1.สภาองค์การบรหิารส่วนตาบล (สภา อบต.)  
  2.คณะผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตาบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)  
สมาชกิ อบต. มีหน้าท่ีอะไรบ้าง 
สมาชกิ อบต. มีหน้าท่ี 
  1. ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาตาบล  
  2. ให้ความเห็นชอบรา่งข้อบังคับตาบล / รา่งข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยประจาปึ  
  3. ควบคุมการทางานของคณะผู้บรหิาร 
  4. เข้ารว่มประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม  
 คณะผู้บรหิาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าท่ีอะไรบ้าง  
คณะผู้บรหิาร อบต.มีหน้าท่ี 
  1. บรหิารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตาบล  
  2. จดัทาแผนพัฒนาตาบลและข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยประจาปึเสนอต่อสภา
อบต. 
  3. รายงานผลการทางาน และการใชเ้งนิสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปึละ 2 ครัง๊  
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอู่นท่ีทางราชการมอบหมาย เข้ารว่มประชุมกับสภา อบต. ตามสมัย
ประชุม 
บทบาทหน้าท่ีของสมาชกิองค์การบรหิารส่วนตาบล  
บทบาทและหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซืง่เป็นผู้ท่ีจะต้องตรา "ข้อบังคับตาบล"ออกมาใชใ้นการดูแล
สวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข์" 
และ" สุข" ของประชาชนรวมท๊ังมีอานาจหน้าท่ีถอดถอนผู้บรหิารหรอฺสมาชกิสภา
องค์การบรหิารส่วนตาบล 
ดังน๊ันจงืต้อง เป็นผู้ท่ียืดม่ันในหลักการประชาธปิไตยทู่ต้องเผยแพรแ่ละปลูกฝัง
แนวคิดประชาธปิไตย ไปยัง 
ประชาชนในตาบล 
แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังน๊ี  
  1. ต้องยืดม่ันในกติกาประชาธปิไตย เชน่ การเลูอกต๊ังอย่างเสร ึการใชสิ้ทธคัิดค้าน 
การโต้แย้ง การแสดงความคิด 



เห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรบัและเคารพสิทธขิองผู้อู่นการยอมรบัความศักด์ิสิทธิ์
ของกฏหมาย ฯลฯ 
  2. ต้องมีวถีิการดาเนินชวติและบุคลิกลักษณะท่ีเป็นการส่งเสรมิประชาธปิไตย เชน่ 
เป็นผู้มีจติใจกว้างขวาง ฟัง 
เคารพ ในเหตุผล 
ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธแิละหน้าท่ีดังน๊ี 
  1. มีสิทธสิมัครรบัเลูอกต๊ังเป็นสมาชกิสภา อบต.  
  2. ถอดถอนสมาชกิหรอฺผู้บรหิาร อบต. 
  3. เสนอให้ออกข้อบังคับตาบล 
  4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.  
  5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.  
  6. เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการการซูอ๊ การจา้ง โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิี
พิเศษของ อบต. อย่างน้อย 
คณะละ 2 คน 
  7.มีหน้าท่ีไปเลูอกต๊ังสมาชกิสภา อบต.  
  8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตาบล  
  9. เสียภาษีแก่ อบต.  
 10. สนับสนุนและรว่มกิจกรรมกับ อบต. 
 11. ติดตามและดูแลการใชจ้า่ยงบประมาณของ อบต.  
 12. รว่มกันเสรมิสรา้งชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแข็ง  
 13. ได้รบับรกิารสาธารณะ และการบาบัดทุกข์ บารุงสุข จาก อบต. ตามอานาจหน้าท่ี
ของ อบต. 


