
องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

รูปแบบองค์การ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสอง
คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีท่ี
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน 
และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

 
 

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
          • องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
            (1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ  
            (2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร  
            (3) พนักงานส่วนต าบล : ฝ่ายราชการประจ า  
            (4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมด าเนินการ  
            (5) ฝ่ายก ากับดูแล อบต. : นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  
           ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
เข้มแข็ง 
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     โครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
อบต. คืออะไร 
          - เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล โดยปกติจะประกอบด้วยหลายหมู่บ้านหลายชุมชนในเขต อบต.นั้น  
          - มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
          - มีชื่อและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ  
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร  
     1) อบต.เกิดข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้  
         1.1) เป็นสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา ติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
150,000 บาท และ  
         1.2) กฎหมายก าหนดให้สภาต าบลและ อบต. ที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ต้องยุบรวมพ้ืนที่เข้ากับ อบต. อื่น
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน นอกจากสภาต าบลที่มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นเกาะหรืออยู่ห่างไกลไม่สามารถติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวก ดังนั้น สภาต าบลที่มีประชากรไม่
ถึง 2,000 คน ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็น อบต.  
     2) ได้มีการประกาศจัดตั้ง อบต. แล้วหลายแห่ง และได้มีประกาศยุบรวม อบต. กับเทศบาล และ อบต. ด้วยกันหลาย
แห่ง : ปัจจุบันมี อบต. จ านวน 6,636 แห่ง ( ข้อมูลได้มาจากวารสารของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
 
   การดูแลการท างานของ อบต. การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.อย่างไร 
     (1) นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ  
     (2) การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามข้อ (1) ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิก สภา อบต. นายก 
อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างของ อบต. มาชี้แจ้งหรือสอบสวน ตลอดจนเรียก
รายงานและเอกสารใด จาก อบต. มาตรวจสอบได้  
     (3) เมื่อนายอ าเภอเห็นว่า นายก อบต. ผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่ อบต. หรือเสียหายแก่ราชการ
และนายอ าเภอได้ชี้แจ้งแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ ให้นายอ าเภอมี
อ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายใน 15 วัน เพ่ือผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  
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     (4) การกระท าของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนค าสั่งนายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีตาม  
     (5) ไม่มีผลผูกผันธ์กับ อบต.  
     (6) หากปรากฏว่า นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระท าการฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ให้
นายอ าเภอสอบสวนโดยเร็ว: ในกรณีท่ีผลการสอบสวน ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวจริง ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค าสั่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  
 
     การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
     ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาอบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
 

      ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ  
      นายก อบต. คือใคร มีที่มาอย่างไร  มีหน้าที่อะไร และมีใครเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการบ้าง  
      นายก อบต. คือหัวหน้าผู้บริหาร อบต. เป็นควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมายและ
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต.  
 

     การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งของนายก อบต.  
          อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : ด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้  
 
     ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ นายก อบต. ดังนี้  
          (1) รองนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน  
          (2) เลขานุการนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตั้ง เลขานุการนายก อบต. จากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสภา 
อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน  
 
     อ านาจหน้าที่ของ นายก อบต.  
          1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท า
เป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
อบต. เป็นประจ าทุกปี  
          2. มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 59 ดังนี้  
              (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ  
              (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.  
              (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.  
              (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น  
          3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.  



          4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
          5. กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธาน อบต. หรือ สภา อบต. ถูกยุบเพราะว่าไม่สามารถจัดให้มีการ
ประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือมีการประชุมแต่ไม่
สามารถเลือกประธานสภา อบต.ได้ หากกรณีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประสภา อบต. แล้วให้
เลือกประธานสภา อบต. เพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภานใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง
ประธานสภา อบต.  
          6. กรณีนายกปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอได้ชี้แจ้งแนะน าแล้วไม่
ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของ
นายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว: 
การกระท าของนายก อบต.ที่ฝ่าฝืนค าสั่งนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต.  
          7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  
          8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต.  
  

อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2542) 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 



6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การท่องเที่ยว 
13. การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความเห็นเกีย่วกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
และข่าวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่
ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และ
ในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท า
กิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่อง
กับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 

 

 

 



อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน 
31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 


