
โครงสร้างรวมและอํานาจหน้าทีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ทีแก้ไขเพมิเติมถึงฉบับที 5 พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
  1. เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัตาํบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน 
  2. มอีาํนาจหนา้ทีในการพฒันาตาํบลทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม : การจดัระบบการบริการสาธารณะเพือ

ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเอง 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1. สภา อบต. ประกอบดว้ยสมาชิกสภา อบต. ซึงเลือกตงัโดยราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตงัในแต่ละหมู่บา้นในเขต อบต. นัน ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน จาํนวน หมู่บา้นละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บา้นๆ ละ 3 
คน : ถา้มี 1 หมู่บา้นใหม้ีสมาชิก 6 คน มีอายคุราวละ 4 ปี นบัแต่วนัเลือกตงั (มาตรา 45) 
  2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึงสภาเลือกจากสมาชิกใหน้ายอาํเภอแต่งตงั (มาตรา 

48) ดาํรงตาํแหน่งจนครบอายขุองสภา อบต. หรือมกีารยบุสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึงสภา

เลือกจากปลดั อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดาํรงตาํแหน่งจนครบอายขุองสภา อบต. หรือมกีารยบุสภา อบต. หรือสภา อบต. มี

มติให้พน้จากตาํแหน่ง (มาตรา 57)  
  3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึงให้มีสมยัประชุมสามญั 2 - 4 สมยั แลว้แต่สภา อบต. จะกาํหนด : สมยัประชุมสามญั

สมยัหนึงๆ ให้มีกาํหนดไม่เกิน 15 วนั (มาตรา 58) : เมือมีความจาํเป็นเพอืประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุม

วิสามญัได ้สมยัประชุมวสิามญัให้กาํหนดไม่เกิน 15 วนั (มาตรา 53) 

อาํนาจหน้าทีของสภา อบต. 
  1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 
  2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เขา้รับหนา้ทีและรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย

ทีนายก อบต. ไดแ้ถลงไวต่้อสภา อบต. เป็นประจาํทุกปี (มาตรา 58/5) 
  3. มอีาํนาจหนา้ทีตามมาตรา 46 ดงันี 
           (1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต. เพอืเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
           (2) พจิารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญตัิ อบต. ร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายเพมิเติม 
           (3) ควบคุมการปฏิบติังานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญติั ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
  4. ในทีประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตงักระทูถ้ามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรืองใดอนัเกียวกบั

งานในหนา้ที (มาตรา 56/1) : เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทวัไปเพอืให้นายก อบต. แถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นใน

ปัญหาเกียวกบัการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 
  1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึงมาจากการเลือกตงัโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน

หรือหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน (มาตรา 58) : ดาํรงตาํแหน่งนบัแตว่นัเลือกตงัและมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 4 ปี นับแตว่นั

เลือกตงั แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 2 วาระไม่ได ้(มาตรา 58/2)  
  2. นายก อบต. สามารถแต่งตงัรองนายก อบต. ซึงมิใช่สมาชิกสภา อบต. ไดไ้ม่เกิน 2 คน : แต่งตงัเลขานุการนายก อบต. ซึง

มิไดเ้ป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจา้หนา้ทีของรัฐได ้1 คน (มาตรา 58/3) 



 
 อาํนาจหน้าทีของนายก อบต. 
  1. ก่อนเขา้รับหนา้ที นายก อบต. ตอ้งแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดาํเนินการไดใ้ห้ทาํเป็น

หนงัสือแจง้ตอ่สมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจดัทาํรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายทีไดแ้ถลงไวต้่อสภา อบต. เป็น

ประจาํทุกปี (มาตรา 58/5) 
  2. มอีาํนาจหนา้ที ตามมาตรา 59 ดงันี 
          (1) กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
          (2) สัง อนุญาต และอนุมติัเกียวกบัราชการของ อบต. 
          (3) แต่งตงัและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  
          (4) วางระเบียบเพอืให้งานของ อบต. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
          (5) รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติั อบต. 
          (6) ปฏิบตัหินา้ทอีืนตามทีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี และกฎหมายอืน 
  3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและ

ลูกจา้งของ อบต. (มาตรา 60) 
  4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผูซึ้งนายก อบต. มอบหมายมสิีทธิเขา้ประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงขอ้เทจ็จริง

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกียวกบังานในหนา้ทีของตนต่อทีประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 
  5. กรณีทีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยบุตามมาตรา 53 หากมีกรณีทีสาํคญั

และจาํเป็นเร่งด่วนซึงปล่อยให้เนินชา้ไปจะกระทบต่อประโยชนส์าํคญัของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดาํเนินการไป

พลางก่อนเท่าทีจาํเป็นก็ได ้แต่เมือไดเ้ลือกประธานสภา อบต. แลว้ให้เรียกประชุมสภา อบต. เพอืให้นายก อบต. แถลงนโยบาย

โดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีมีการเลือกตงัประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 
  6. กรณีนายก อบต. ปฏิบตัิการทีอาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอาํเภอไดชี้แจงแนะนาํตกัเตือนแลว้ไม่ปฏิบตัิตาม 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเร่งด่วนทีจะรอชา้ไม่ได ้นายอาํเภอมีอาํนาจออกคาํสังระงบัการปฏิบตัิราชการของนายก อบต. ไว ้

ตามทีเห็นสมควรได ้แลว้รีบรายงานผูว่้าราชการจงัหวดัภายใน 15 วนั เพอืวินิจฉยัตามทีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทาํของ

นายก อบต. ทีฝ่าฝืนคาํสังนายอาํเภอหรือผูว่้าราชการจงัหวดัดงักล่าว ไม่มีผลผกูพนักบั อบต. (มาตรา 90) 
  7. เป็นผูเ้สนอร่างขอ้บญัญตัิ อบต. (มาตรา 71) ร่างขอ้บญัญติัประมาณรายจ่ายประจาํปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายเพมิเติม (มาตรา 87) 
  8. เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบติัหนา้ทีตามพระราชบญัญตัิ อบต. (มาตรา 65) 

พนักงานส่วนตําบล 
  1. พนกังานส่วนตาํบล หมายถึง ขา้ราชการซึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตงัให้ปฏิบติัราชการของ อบต. โดยไดรั้บเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลทีให้แก่ อบต. และ อบต. นาํมาจดัเป็น

เงินเดือนของพนกังานส่วนตาํบล 
  2. ปลดั อบต. เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานส่วนตาํบลและลูกจา้งของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจาํของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอาํนาจหนา้ทีอืนตามทีกฎหมายกาํหนด หรือตามทีนายก อบต. 

มอบหมาย 
  3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 
 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอาํนาจหนา้ที และรายไดข้องตนเองเพือกาํหนดตาํแหน่งต่าง ๆ และอตัรากาํลงัตามความ

จาํเป็นและเหมาะสม โดยปกตทิุก อบต. จะมีตาํแหน่งตา่ง ๆ ดงันี 
          (1) ปลดั อบต. 



          (2) หัวหนา้ส่วนการคลงั 
          (3) หัวหนา้ส่วนโยธา 
          (4) ส่วนอืนๆ ที อบต. ตงัขึนตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี เช่น ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนสาธารณสุข 

ส่วนการเกษตร เป็นตน้ 

ประชาชนในเขต อบต. 
  1. ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาพฒันาความเป็นอยูแ่ละการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอาํนาจหนา้ทีของ อบต. 
   2. มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตงัเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 
   3. มีสิทธิเขา้ชือกนัเสนอให้ออกขอ้บญัญตัิ อบต. 
   4. มีสิทธิเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการซือการจา้ง โดยวธีิสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพเิศษของ อบต. อยา่งนอ้ยคณะ

ละ 2 คน 
   5. มีสิทธิเขา้ฟังการประชุมสภา อบต. 
   6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผูบ้ริหาร อบต. ตามกฎหมายกาํหนด หากเห็นวา่ผูน้นัไม่สมควร

ดาํรงตาํแหน่งต่อไป 
   7. มีหนา้ทีไปเลือกตงัสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 
  8. มีหนา้ทีปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บญัญตัิของ อบต. 
   9. มีหนา้ทีเสียภาษีใหแ้ก่ อบต. อยา่งถูกตอ้ง 
  10.สนบัสนุนการดาํเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกบั อบต. 
  11. ตดิตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนาํการทาํงานของ อบต. 
  12. มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันา อบต. การจดัทาํงบประมาณ การจดัซือจดัจา้ง การตรวจสอบ และการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนนั และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
 อาํนาจหนา้ที ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และ ทแีกไ้ขเพมิเติมถึงฉบบัที 5 พ.ศ. 

2546 
  1. มอีาํนาจหนา้ทีในการพฒันาตาํบลทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 
  2. ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีตอ้งทาํในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี (มาตรา 

67) 
          1) จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 
          2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะรวมทงักาํจดัมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
          3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
          4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
          5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
          6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้กิาร 
          7) คุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
          8) บาํรุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 
          9) ปฏิบตัิหนา้ทีอนืตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจาํเป็นและสมควร 
 3. ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี (มาตรา 

68) 
          1) ให้มีนาํเพอืการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
          2) ให้มีการบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวธีิอืน 



          3) ให้มีการบาํรุงรกัษาทางระบายนาํ 
          4) ให้มีและบาํรุงสถานทีประชุมการกีฬา การพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
          5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
          6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
          8) การคุม้ครองดูแล และรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
          9) หาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
          10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
          11) กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์
          12) การท่องเทียว 
          13) การผงัเมือง 
  4. การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ทีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัทีจะดาํเนินกิจการใด 

ๆ เพอืประโยชน์ของประชาชนในตาํบลตอ้งแจง้ให้ อบต. ทราบล่วงหนา้ตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกียวกบัการดาํเนิน

กิจการดงักล่าว ให้นาํความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพจิารณาดาํเนินกิจการนนัดว้ย (มาตรา 69) 
  5. การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีของ อบต. ตอ้งเป็นไปเพอืประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี และให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา อบต. การจดัทาํงบประมาณ การจดัซือจดัจา้ง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ทงันีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่

ดว้ยการนนั และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (มาตรา 69/1) 
  6. มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินกิจการ ของทางราชการในตาํบล เวน้แต่

ขอ้มูลหรือข่าวสารทีทางราชการถือว่าเป็นความลบัเกียวกบั การรักษาความมนัคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 
  7. ออกขอ้บญัญติั อบต. เพอืใชบ้งัคบัในตาํบลไดเ้ท่าทีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออาํนาจหนา้ทีของ อบต. ในการนีจะกาํหนด

ค่าธรรมเนียมทีจะเรียกเก็บและกาํหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แต่มิให้กาํหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวน้แตจ่ะมี

กฎหมายบญัญตัิไวเ้ป็นอยา่งอืน (มาตรา 71) 
  8. อาจขอใหข้า้ราชการ พนักงาน หรือลูกจา้ง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถินไปดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติักิจการของ อบต. เป็นการชวัคราวไดโ้ดยไม่ขาดจากตน้สังกดัเดิม (มาตรา 72) 
  9. อาจทาํกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกบัสภาตาํบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถินอนื เพอืกระทาํ

กิจการร่วมกนัได ้(มาตรา 73) 

อาํนาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
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  1. มอีาํนาจและหนา้ทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเอง ดงันี (มาตรา 

16) 
          (1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง 
          (2) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก ทางนาํ และทางระบายนาํ 
          (3) การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ 
          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืน ๆ 
          (5) การสาธารณูปการ 
          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
          (7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
          (8) การส่งเสริมการท่องเทยีว 



          (9) การจดัการศึกษา 
          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
          (11) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 
          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 
          (13) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาสถานทีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
          (14) การส่งเสริมกีฬา 
          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน 
          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง 
          (18) การกาํจดัมูลฝอย สิงปฏิกูล และนาํเสีย 
          (19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
          (20) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
          (21) การควบคุมการเลียงสัตว ์
          (22) การจดัให้มีและควบคุมการฆา่สัตว ์
          (23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน ๆ 
          (24) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
          (25) การผงัเมือง 
          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
          (27) การดูแลรักษาทีสาธารณะ 
          (28) การควบคุมอาคาร 
          (29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 
          (31) กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งทีตามทีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
  2. อาํนาจหนา้ทีของ อบต. ตามขอ้ 1 ตอ้งดาํเนินการตาม “แผนปฏิบตัิการกาํหนดขนัตอนและการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ” 
 


