
 

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังน้ี 

1. จดัใหมี้และบ ำรุงทำงน ้ ำและทำงบก 
2. กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมกำรพฒันำสตรี เด็กและเยำวชน ผูสู้งอำยแุละพกิำร 
7. คุม้ครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบตัิหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย 

3. มีหน้าที่ทีอ่าจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังน้ี 

1. ใหมี้น ้ ำเพือ่กำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
2. ใหมี้และบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสวำ่งโดยวิธีอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ำรุงรักษำทำงระบำยน ้ ำ 
4. ใหมี้และบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสำธำรณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสำหกรรมในครอบครัว 
7. บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
8. กำรคุม้ครองดูแลและรักษำทรัพยสิ์นอนัเป็นสำธำรณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของ อบต. 
10. ใหมี้ตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำขำ้ม 
11. กิจกำรเก่ียวกบักำรพำณิชย ์
12. กำรท่องเที่ยว 
13. กำรผงัเมือง 

 

 

 

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 



 

  อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
                พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มี อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
   1. กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ินของตนเอง 
   2. กำรจดัใหมี้ และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ำํ และทำงระบำยน้ำํ 
   3. กำรจดัใหมี้และควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำขำ้ม และที่จอดรถ 
   4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืน  ๆ
   5. กำรสำธำรณูปกำร 
   6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
   7. คุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม 
   8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
   9. กำรจดักำรศึกษำ 
 10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชีวติเด็ก สตรี คนชรำ และผูด้อ้ยโอกำส 
 11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 12. กำรปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดั และกำรจดักำรเก่ียวกบัที่อยูอ่ำศยั 
 13. กำรจดัใหมี้ และบ ำรุงรักษำสถำนที่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 14. กำรส่งเสริมกีฬำ 
 15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
 17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง 
 18. กำรก ำจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำํเสีย 
 19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมยัครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
 20. กำรจดัใหมี้ และควบคุมสุสำน และฌำปนสถำน 
21. กำรควบคุมกำรเล้ียงสตัว ์
 22. กำรจดัใหมี้ และควบคุมกำรฆ่ำสตัว ์
 23. กำรรักษำควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมย ัโรงมหรสพ และสำธรำณสถำนอ่ืน  ๆ
 24. กำรจดักำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำไม ้ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 25. กำรผงัเมือง 
 26. กำรข่นส่ง และกำรวศิวกรรมจรำจร 
 27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

 

 

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 



 

    อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ (ต่อ) 
28. กำรควบคุมอำคำร 
 29. กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
 30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรป้องกนัและรักษำควำมปลอกภยัในชีวติ 
และทรัพยสิ์น 
 31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ินตำมที่คระกรรมกำรประกำศก ำหนด อบต.มี
ควำมส ำคญัอยำ่งไร 
 
อบต. มีความส าคญัต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ต าบล)ดังนี้ 
  1.เป็นองคก์รที่ท  ำหนำ้ที่พฒันำต ำบล ใหเ้จริญกำ้วหนำ้ทั้งดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
  2.เป็นหน่วยประสำนทรัพยำกรระหวำ่ง อบต. กบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยรำชกำร และหน่วยเอกชนอ่ืนๆ 
  3.เป็นเวทีประชำธิปไตยของประชำชนในกำรเลือกสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน(สมำชิกสภำ อบต.) เขำไปมีส่วนร่วม
ในกำร ตดัสินใจใชง้บประมำณ รำยได ้ทรัพยสิ์นและระดมทุนเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
  4.เป็นกำรส่งเสริมและพฒันำคนในทอ้งถน่ิ ใหท้  ำงำนเพือ่ทอ้งถ่ินของตนก่อใหเ้กิดกำรจำ้งงำนขึ้นใน
ทอ้งถ่ิน เช่น  สมำชิกสภำ อบต. พนกังำนและลูกจำ้งของ อบต. 
  5.ส่งเสริมสิทธิและหนำ้ที่ของประชำชนใหมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถ่ินตรวจสอบกำรท ำงำนและใช้
สิทธิถอดถอน ผูแ้ทนของตน(สมำชิกสภำ)ที่ไม่ท  ำงำนเพือ่ประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 
อบต.มีโครงสร้างอย่างไร โครงสร้าง 
อบต.ประกอบดว้ย 
  1.สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (สภำ อบต.) 
  2.คณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (นำยก อบต. และรองนำยก อบต.) 
 
สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง 
สมำชิก อบต. มีหนำ้ที ่
  1. ใหค้วำมเหน็ชอบแผนพฒันำต ำบล 
  2. ใหค้วำมเห็นชอบร่ำงขอ้บงัคบัต ำบล / ร่ำงขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  3. ควบคุมกำรท ำงำนของคณะผูบ้ริหำร 
  4. เขำ้ร่วมประชุมสภำ อบต. ตำมสมยัประชุม 
  
 

 

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 



 

     คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง  
คณะผูบ้ริหำร อบต.มีหนำ้ที่ 
  1. บริหำรงำนของอบต. ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั และแผนพฒันำต ำบล 
  2. จดัท ำแผนพฒันำต ำบลและขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อสภำอบต. 
  3. รำยงำนผลกำรท ำงำน และกำรใชเ้งินสภำ อบต. ทรำบ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  4. ปฏิบตัิหนำ้ที่อ่ืนที่ทำงรำชกำรมอบหมำย เขำ้ร่วมประชุมกบัสภำ อบต. ตำมสมยัประชุม 
 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
         บทบำทและหนำ้ที่ในฐำนะฝ่ำยนิติบญัญตัใินฐำนะฝ่ำยนิติบญัญตัิซ่ึงเป็นผูท้ี่จะตอ้งตรำ "ขอ้บงัคบั
ต ำบล"ออกมำใชใ้นกำรดูแลสวสัดิกำร ตลอดจน "ทุกข"์ และ" สุข" ของประชำชนรวมทั้งมีอ ำนำจหนำ้ที่ถอด
ถอนผูบ้ริหำรหรือสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ดงันั้นจึงตอ้ง เป็นผูท้ี่ยดึมนัน่ในหลกักำร
ประชำธิปไตยทื่ตอ้งเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชำธิปไตย ไปยงัประชำชนในต ำบล 
แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี ้
  1. ตอ้งยดึมัน่ในกติกำประชำธิปไตย เช่น กำรเลือกตั้งดดยเสรี กำรใชสิ้ทธิคดัคำ้น กำรโตแ้ยง้ กำรแสดง
ควำมคิดเห็น อยำ่งกวำ้งขวำง กำรยอมรับและเคำรพสิทธิของผูอ่ื้นกำรยอมรับควำมศกัด์ิสิทธ์ิของกฏหมำย  
  2. ตอ้งมีวถีิกำรด ำเนินชวีติและบุคลิกลกัษณะที่เป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตย เช่น เป็นผูมี้จิตใจกวำ้งขวำง 
ฟังเคำรพ ในเหตุผล 
 

ประชาชนในเขตอบต. มีสิทธิและหน้าที่ดังนี ้
  1. มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ อบต. 
  2. ถอดถอนสมำชิกหรือผูบ้ริหำร อบต. 
  3. เสนอใหอ้อกขอ้บงัคบัต ำบล 
  4. แสดงเจตนำรมณ์ในกำรรวม อบต. 
  5. เขำ้ฟังกำรประชุมสภำ อบต. 
  6. เขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรซ้ือ กำรจำ้ง โดยวธีิสอบรำคำ ประกวดรำคำ และวธีิพเิศษของ อบต. อยำ่ง
นอ้ยคณะละ 2 คน 
  7.มีหนำ้ที่ไปเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต. 
  8. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต ำบล 
  9. เสียภำษีแก่ อบต. 
 10. สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมกบั อบต. 
 11. ติดตำมและดูแลกำรใชจ่้ำยงบประมำณของ อบต. 
 12. ร่วมกนัเสริมสร้ำงชุมชน และประชำคมหมู่บำ้น ของตนใหเ้ขม้แขง็ 
 13. ไดรั้บบริกำรสำธำรณะ และกำรบ ำบดัทุกข ์บ  ำรุงสุข จำก อบต. ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของ อบต. 
 

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 



 


