อํานาจหนาทีข่ อง อบต.
อบต. มีหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้
1. จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส ูงอายุและพิการ
7. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
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

อํานาจหนาทีต่ ามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา
16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และทีจ่ อดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่ วกับที่อยูอาศัย
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 และสาธราณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร

29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน
31. กิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในื้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกําหนด
อบต.มีความสําคัญอยางไร
อบต. มีความสําคัญตอชุมชน (หมูบาน/ตําบล)ดังนี้
1.เปนองคกรที่ทําหนาที่พัฒนาตําบล ใหเจริญกาวหนาทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.เปนหนวยประสานทรัพยากรระหวาง อบต. กับทองถิ่นอื่น ๆ รวมทัง้ หนวยราชการ และหนวยเอกชนอื่น ๆ
3.เปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาทองถิน่ (สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใชงบประมาณ รายได ทรัพยสินและระดมทุนเพือ่ ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
4.เปนการสงเสริมและพัฒนาคนในทองถิน่ ใหทํางานเพือ่ ทองถิ่นของตนกอใหเกิดการจางงานขึ้นในทองถิ่น เชน
สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจางของ อบต.
5.สงเสริมสิทธิและหนาที่ของประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตรวจสอบการทํางานและใชสิทธิถอดถอน
ผูแทนของตน(สมาชิกสภา)ที่ไมทํางานเพือ่ ประโยชนของทองถิ่น
อบต.มีโครงสรางอยางไร
โครงสราง อบต.ประกอบดวย
1.สภาองคการบริหารสวนตําบล (สภา อบต.)
2.คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)
สมาชิก อบต. มีหนาที่อะไรบาง
สมาชิก อบต. มีหนาที่
1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล
2. ใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล / รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป
3. ควบคุมการทํางานของคณะผูบริหาร
4. เขารวมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม
คณะผูบริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)มีหนาที่อะไรบาง
คณะผูบริหาร อบต.มีหนาที่
1. บริหารงานของอบต. ใหเปนไปตามขอบังคับ และแผนพัฒนาตําบล
2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาอบต.

3. รายงานผลการทํางาน และการใชเงินสภา อบต. ทราบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เขารวมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม
บทบาทหนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
บทบาทและหนาที่ในฐานะฝายนิติบัญญัติ
ในฐานะฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนผูที่จะตองตรา "ขอบังคับตําบล" ออกมาใชในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข" และ"
สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอํานาจหนาที่ถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้นจึงตอง
เปนผูที่ยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตยทีต่ องเผยแพรและปลูกฝงแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตําบล
แนวทางปฎิบัติในดานบทบาทและหนาที่ในฐานะฝายนิติบัญญัติ มีดังนี้
1. ตองยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เชน การเลือกตงดดยเสรี การใชสทิ ธิคัดคาน การโตแยง การแสดงความคิดเห็น
อยางกวางขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผูอื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฏหมาย ฯลฯ
2. ตองมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตย เชน เปนผูมีจิตใจกวางขวาง ฟงเคารพ
ในเหตุผล

ประชาชนในเขต อบต. มีสทิ ธิและหนาที่ดังนี้
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผูบริหาร อบต.
3. เสนอใหออกขอบังคับตําบล
4. แสดงเจตนารมณในการรวม อบต.
5. เขาฟงการประชุมสภา อบต.
6. เขารวมเปนคณะกรรมการการซื้อ การจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพเิ ศษของ อบต. อยางนอยคณะละ
2 คน
7. มีหนาที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตําบล
9. เสียภาษีแก อบต.
10. สนับสนุนและรวมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตามและดูแลการใชจา ยงบประมาณของ อบต.
12. รวมกันเสริมสรางชุมชน และประชาคมหมูบาน ของตนใหเขมแข็ง
13. ไดรับบริการสาธารณะ และการบําบัดทุกข บํารุงสุข จาก อบต. ตามอํานาจหนาทีข่ อง อบต.

