
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
อบต. มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
1. พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้  

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้  
1. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การท่องเท่ียว 
13. การผังเมือง 

             อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าท่ี
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้น
ด้วย   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล  เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในการนี้จะก าหน
ค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ต้ังขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็น
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งต้ัง 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ
กระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท า
และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี ้

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 

  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
  13.  การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  14.  การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  17.  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18.  การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
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  20.  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน  
        อื่นๆ 
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
  31. กิจอื่นใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

อบต. มีความส าคัญอย่างไร 
อบต. มีความส าคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน / ต าบล)  ดังน  ี้ 

1. เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้าท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการและ 
    หน่วยเอกชนอื่นๆ 
3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาอบต.) เข้าไปมี  
    ส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณรายได้ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 
4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ท างานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้น 
    ในท้องถิ่น   เช่น  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานและลูกจ้างของ อบต. 

5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตรวจสอบการท างาน 
   และใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน  (สมาชิกสภา)  ท่ีไม่ท างานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

อบต. มีโครงสร้างอย่างไร     
โครงสร้างอบต.ประกอบด้วย 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (สภาอบต.) 
2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (นายกอบต. และรองนายกอบต.) 
สมาชิกอบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง    
สมาชิกอบต. มีหน้าท่ี 
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 
2. ให้ความเห็นชอบร่างขอบังคับต าบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ควบคุมการท างานของคณะผู้บริหาร 
4. เข้าร่วมประชุมสภาอบต. ตามสมัยประชุมคณะผู้บริหารอบต. (นายกอบต. และรองนายกอบต.) 
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มีหน้าที่อะไรบ้าง 
คณะผู้บริหาร อบต.  มีหน้าท่ี 
1. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบล 
2. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและขอบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา อบต.  
3. รายงานผลการท างานและการใช้เงินสภา อบต. ทราบ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภา อบต.  ตามสมัยประชุม 
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บทบาทและหน้าท่ีในฐานะฝุายนิติบัญญัติ 
 ในฐานะฝุายนิติบัญญัติ  ซึ่งเป็นผู้ท่ีจะต้องตรา "ข้อบังคับต าบล" ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ
ตลอดจน  "ทุกข"์ และ  "สุข"  ของประชาชนรวมท้ังมีอ านาจหน้ท่ีถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่่วนต าบล 
                   ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ท่ียึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยท่ีต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิด
ประชาธิปไตยไปยังประชาชนในต าบล 
 

แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ     มีดังนี ้
1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  เช่น  การเลือกตั้ง ต้องโดยเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้งการแสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง    การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่น   การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎหมาย  ฯลฯ 
2. ต้องมีวิถีการด าเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะท่ีเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจ
กว้างขวาง  ฟูงเคารพในเหตุผล 
ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้าที ่ ดังนี้ 

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. 
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต. 
3. เสนอให้ออกข้อบังคับต าบล 
4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต. 
5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต. 
6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคาประกวดราคาและวิธีพิเศษของ อบต. 

อย่างน้อยคณะละ  2 คน 
7.  มีหน้าท่ีไปเลือกตั้งสมาชิกสภา 
8.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต าบล 
9.   เสียภาษีแก่อบต. 
10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. 
12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนและประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง 
13. ได้รับบริการสาธารณะและการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขจาก อบต. ตามอ านาจหน้าท่ี ของ อบต.  
  
  

**************************** 
 


