
บทบาทหน�าท่ี
อํานาจหน�าท่ี
โครงสร �างรวมและอํานาจหน�าท่ีของ อบต.
ตามพระราชบญัญติัสภาตําบล
และองค �การบรหิารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก �ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546
องค �การบรหิารส�วนตําบล
  1. เป็นองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ระดบัตาํบล : มีฐานะเป็นนิตบิคุคล
และเป็นราชการบรหิารส�วนท�องถิน่
  2. มีอาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาตาํบลทัง้ในด �านเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม :
การจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน �ของประชาชนในท�องถิน่
ของตนเอง

สภาองค �การบรหิารส�วนตําบล
  1. สภา อบต. ประกอบด�วยสมาชกิสภา อบต.
ซึง่เลอืกตัง้โดยราษฎรผู �มีสทิธเิลอืกตัง้ในแต�ละหมู�บ �านในเขต อบต. นัน้
ตามกฎหมายว�าด �วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท�องถิน่หรอืผู �บรหิารท�องถิน่
จาํนวน หมู�บ �านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู�บ �านๆ ละ 3 คน : ถ�ามี 1
หมู�บ �านให�มีสมาชกิ 6 คน มีอายคุราวละ 4 ปี นับแต�วนัเลอืกตัง้ (มาตรา 45)

  2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1
คน ซึง่สภาเลอืกจากสมาชกิให�นายอาํเภอแต�งตัง้ (มาตรา 48)
ดาํรงตาํแหน�งจนครบอายขุองสภา อบต. หรอืมีการยบุสภา อบต. (มาตรา

49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากปลดั อบต.
หรอืสมาชกิสภา อบต. ดาํรงตาํแหน�งจนครบอายขุองสภา อบต.
หรอืมีการยบุสภา อบต. หรอืสภา อบต. มีมตใิห �พ �นจากตาํแหน�ง (มาตรา

57) 
  3. การประชมุสภา อบต. ในปีหน่ึงให �มีสมยัประชมุสามญั 2 - 4 สมยั
แล �วแต�สภา อบต. จะกาํหนด : สมยัประชมุสามญัสมยัหน่ึงๆ
ให�มีกาํหนดไม�เกนิ 15 วนั (มาตรา 58) :
เมื่อมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน �ของ อบต.
สามารถขอเปิดประชมุวสิามญัได � สมยัประชมุวสิามญัให�กาํหนดไม�เกนิ

15 วนั (มาตรา 53)



อํานาจหน�าท่ีของสภา อบต.
  1. เลอืกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ
เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)

  2. รบัทราบนโยบายของนายก อบต. ก�อนนายก อบต.
เข �ารบัหน�าทีแ่ละรบัทราบรายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีน่
ายก อบต. ได �แถลงไว �ต�อสภา อบต. เป็นประจาํทกุปี (มาตรา 58/5)
  3. มีอาํนาจหน�าทีต่ามมาตรา 46 ดงันี้
           (1) ให�ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต.
เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารกจิการของ อบต.

            (2) พิจารณาและให�ความเห็นชอบร�างข �อบญัญตัิ อบต.
ร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี
และร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิ

           (3) ควบคมุการปฏบิตังิานของนายก อบต.
ให�เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข�อบญัญตัิ ระเบยีบ
และข�อบงัคบัของทางราชการ

  4. ในทีป่ระชมุสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.
มีสทิธติัง้กระทู �ถามต�อนายก อบต. หรอืรองนายก อบต.
ในเรือ่งใดอนัเกีย่วกบังานในหน�าที่ (มาตรา 56/1) :
เสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพื่อให �นายก อบต. แถลง

ข�อเท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นในปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร อบต.
โดยไม�มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

  1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน
ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด �วยการเลอื
กตัง้สมาชกิสภาท�องถิน่หรอืหรอืผู �บรหิารท�องถิน่ (มาตรา 58) :
ดาํรงตาํแหน�งนับแต�วนัเลอืกตัง้และมีวาระอยู�ในตาํแหน�งคราวละ 4 ปี
นับแต�วนัเลอืกตัง้ แต�จะดาํรงตาํแหน�งตดิต�อกนัเกนิ 2 วาระไม�ได � (มาตรา

58/2) 
  2. นายก อบต. สามารถแต�งตัง้รองนายก อบต. ซึง่มิใช�สมาชกิสภา
อบต. ได �ไม�เกนิ 2 คน : แต�งตัง้เลขานุการนายก อบต.
ซึง่มิได �เป็นสมาชกิสภา อบต. หรอืเจ �าหน�าทีข่องรฐัได �1 คน (มาตรา 58/3)



 อํานาจหน�าท่ีของนายก อบต.
  1. ก�อนเข �ารบัหน�าที่ นายก อบต. ต�องแถลงนโยบายต�อสภา อบต.
โดยไม�มีการลงมติ
หากไม�สามารถดาํเนินการได �ให �ทาํเป็นหนังสอืแจ �งต�อสมาชกิสภา อบต.
ทกุคน
และจดัทาํรายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ด �แถลงไว �ต�อส
ภา อบต. เป็นประจาํทกุปี (มาตรา 58/5)
  2. มีอาํนาจหน�าที่ ตามมาตรา 59 ดงันี้
          (1) กาํหนดนโยบายโดยไม�ขดัต�อกฎหมาย
และรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ให�เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข�อบญัญตัิ ระเบยีบ
และข�อบงัคบัของทางราชการ

           (2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการของ อบต.
           (3) แต�งตัง้และถอดถอนรองนายก อบต.
และเลขานุการนายก อบต. 

          (4) วางระเบยีบเพื่อให �งานของ อบต.
เป็นไปด�วยความเรยีบร �อย

           (5) รกัษาการให�เป็นไปตามข�อบญัญตัิ อบต.
           (6) ปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญตัไิว �ในพระราชบญัญตันีิ้
และกฎหมายอืน่
  3. ควบคมุและรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ อบต.
ตามกฎหมาย และเป็นผู �บงัคบับญัชาพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �างของ
อบต. (มาตรา 60)

  4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรอืผู �ซึง่นายก อบต.
มอบหมายมีสทิธเิข �าประชมุสภา อบต.
และมีสทิธแิถลงข�อเท็จจรงิตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานในหน�
าทีข่องตนต�อทีป่ระชมุแต�ไม�มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (มาตรา 58/6)
  5. กรณีทีไ่ม�มีผู �ดาํรงตาํแหน�งประธานและรองประธานสภา อบต.
หรอืสภา อบต. ถกูยบุตามมาตรา 53
หากมีกรณีทีส่าํคญัและจาํเป็นเร�งด�วนซึง่ปล�อยให�เน่ินช �าไปจะกระทบต�อ
ประโยชน �สาํคญัของราชการหรอืราษฎร นายก อบต.
จะดาํเนินการไปพลางก�อนเท�าทีจ่าํเป็นก็ได � แต�เมื่อได �เลอืกประธานสภา



อบต. แล�วให �เรยีกประชมุสภา อบต. เพื่อให �นายก อบต.
แถลงนโยบายโดยไม�มีการลงมตภิายใน 15
วนันับแต�วนัทีม่ีการเลอืกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)

  6. กรณีนายก อบต. ปฏบิตักิารทีอ่าจเสยีหายแก� อบต. หรอืราชการ
และนายอาํเภอได�ชีแ้จงแนะนําตกัเตอืนแล�วไม�ปฏบิตัติาม
ในกรณีฉุกเฉินหรอืจาํเป็นเร�งด�วนทีจ่ะรอช�าไม�ได �
นายอาํเภอมีอาํนาจออกคาํสัง่ระงบัการปฏบิตัริาชการของนายก อบต.
ไว �ตามทีเ่ห็นสมควรได � แล �วรบีรายงานผู �ว�าราชการจงัหวดัภายใน 15 วนั
เพื่อวนิิจฉัยตามทีเ่ห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทาํของนายก อบต.
ทีฝ่� าฝืนคาํสัง่นายอาํเภอหรอืผู �ว�าราชการจงัหวดัดงักล�าว
ไม�มีผลผกูพนักบั อบต. (มาตรา 90)

  7. เป็นผู �เสนอร�างข �อบญัญตัิ อบต. (มาตรา 71)
ร�างข �อบญัญตัปิระมาณรายจ�ายประจาํปี
และร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิ (มาตรา 87)

  8.
เป็นเจ �าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏบิตัหิน�าทีต่ามพระร
าชบญัญตัิ อบต. (มาตรา 65)
พนักงานส�วนตําบล
  1. พนักงานส�วนตาํบล หมายถงึ
ข �าราชการซึง่ได �รบัการบรรจแุละแต�งตัง้ให �ปฏบิตัริาชการของ อบต.
โดยได�รบัเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวดเงนิเดอืนของ อบต.
หรอืจากงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลทีใ่ห �แก� อบต. และ อบต.
นํามาจดัเป็นเงนิเดอืนของพนักงานส�วนตาํบล
  2. ปลดั อบต. เป็นผู �บงัคบับญัชาพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �างของ
อบต. รองนายก อบต. และรบัผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจาํของ
อบต. ให�เป็นไปตามนโยบาย
และมีอาํนาจหน�าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืตามทีน่ายก อบต.
มอบหมาย

  3. การบรหิารงานบคุคลของ อบต.
ให�เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส�วนท�องถิน่ พ.ศ.

2542
  4. อบต. จะวเิคราะห �บทบาทภารกจิอาํนาจหน�าที่
และรายได�ของตนเองเพื่อกาํหนดตาํแหน�งต�าง ๆ



และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยปกตทิกุ อบต.
จะมีตาํแหน�งต�าง ๆ ดงันี้

            (1) ปลดั อบต.
            (2) รองปลดั อบต.
            (3) ผู �อาํนวยการกองคลงั
            (4) ผู �อาํนวยการกองช�าง
            (5) ผู �อาํนวยการกองการศกึษา
ประชาชนในเขต อบต.
  1.
ได �รบัการแก �ไขปัญหาพฒันาความเป็นอยู�และการบรกิารสาธารณะจาก
อบต. ตามอาํนาจหน�าทีข่อง อบต.

   2. มีสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภา อบต. และนายก อบต.
   3. มีสทิธเิข �าชือ่กนัเสนอให�ออกข�อบญัญตัิ อบต.
   4. มีสทิธเิข �าร�วมเป็นคณะกรรมการในการซือ้การจ �าง
โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีิเศษของ อบต.
อย�างน�อยคณะละ 2 คน

   5. มีสทิธเิข �าฟังการประชมุสภา อบต.
   6. มีสทิธลิงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภา อบต. หรอืผู �บรหิาร
อบต. ตามกฎหมายกาํหนด หากเห็นว�าผู �นัน้ไม�สมควรดาํรงตาํแหน�งต�อไป

   7. มีหน�าทีไ่ปเลอืกตัง้สมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง
  8. มีหน�าทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและข�อบญัญตัขิอง อบต.
   9. มีหน�าทีเ่สยีภาษีให �แก� อบต. อย�างถกูต �อง
  10.สนับสนุนการดาํเนินงานของ อบต. และร�วมกจิกรรมกบั อบต.
  11. ตดิตามข�าวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทาํงานของ อบต.
  12. มีส�วนร�วมในการจดัทาํแผนพฒันา อบต. การจดัทาํงบประมาณ
การจดัซือ้จดัจ �าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏบิตังิานของ
อบต. ตามกฎหมาย ระเบยีบข�อบงัคบัว�าด �วยการนัน้
และหลกัเกณฑ �และวธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด
อํานาจหน�าท่ีขององค �การบรหิารส�วนตําบล (อบต.)
  อาํนาจหน�าที่
ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. 2537
และ ทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2546
  1. มีอาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาตาํบลทัง้ในด �านเศรษฐกจิ สงัคม



และวฒันธรรม (มาตรา 66)
  2.
ภายใต�บงัคบัแห�งกฎหมายองค �การบรหิารส�วนตาํบลมีหน�าทีต่ �องทาํในเข
ตองค �การบรหิารส�วนตาํบล ดงัต�อไปนี้ (มาตรา 67)
          1) จดัให�มีและบาํรงุรกัษาทางน้ําและทางบก
          2) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ
และทีส่าธารณะรวมทัง้กาํจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

          3) ป�องกนัโรคและระงบัโรคตดิต�อ
          4) ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
          5) ส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
          6) ส�งเสรมิการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู �สงูอายุ และผู �พิการ
          7) คุ �มครองดแูลและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม

          8) บาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท�องถิน่
และวฒันธรรมอนัดขีองท�องถิน่

          9)
ปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอื
บคุลากร ให�ตามความจาํเป็นและสมควร
  3.
ภายใต�บงัคบัแห�งกฎหมายองค �การบรหิารส�วนตาํบลอาจจดัทาํกจิกรรมใน
เขตองค �การบรหิารส�วนตาํบล ดงัต�อไปนี้ (มาตรา 68)
          1) ให�มีน้ําเพื่อการอปุโภค บรโิภค และการเกษตร
          2) ให�มีการบาํรงุการไฟฟ�าหรอืแสงสว�างโดยวธิอีืน่
          3) ให�มีการบาํรงุรกัษาทางระบายน้ํา
          4) ให�มีและบาํรงุสถานทีป่ระชมุการกฬีา การพกัผ�อนหย�อนใจ
และสวนสาธารณะ

          5) ให�มีการส�งเสรมิกลุ�มเกษตรกรและกจิการสหกรณ �
          6) ส�งเสรมิให �มีอตุสาหกรรมในครอบครวั
          7) บาํรงุและส�งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร
          8) การคุ �มครองดแูล
และรกัษาทรพัย �สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ�นดนิ

          9) หาผลประโยชน �จากทรพัย �สนิขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
          10) ให�มีตลาด ท�าเทยีบเรอื และท�าข �าม



          11) กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย �
          12) การท�องเทีย่ว
          13) การผงัเมือง
  4. การดาํเนินงานตามอาํนาจหน�าทีข่องกระทรวง ทบวง กรม
หรอืองค �การหรอืหน�วยงานของรฐั ในอนัทีจ่ะดาํเนินกจิการใด ๆ
เพื่อประโยชน �ของประชาชนในตาํบลต�องแจ �งให � อบต.
ทราบล�วงหน�าตามสมควร หาก อบต.
มีความเห็นเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการดงักล�าว ให �นําความเห็นของ อบต.
ไปประกอบการพิจารณาดาํเนินกจิการนัน้ด �วย (มาตรา 69)

  5. การปฏบิตังิานตามอาํนาจหน�าทีข่อง อบต.
ต�องเป็นไปเพื่อประโยชน �สขุของประชาชน
โดยใช�วธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี
และให�คาํนึงถงึการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา อบต.
การจดัทาํงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ �าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏบิตังิาน และการเปิดเผยข�อมลูข�าวสาร
ทัง้นี้ให �เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบัว�าด �วยการนัน้
และหลกัเกณฑ �และวธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด (มาตรา 69/1)

  6.
มีสทิธไิด �รบัทราบข�อมลูและข�าวสารจากทางราชการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักา
รดาํเนินกจิการ ของทางราชการในตาํบล
เว �นแต�ข �อมลูหรอืข�าวสารทีท่างราชการถอืว�าเป็นความลบัเกีย่วกบั
การรกัษาความมัน่คงแห�งชาติ (มาตรา 70)

  7. ออกข�อบญัญตัิ อบต.
เพื่อใช �บงัคบัในตาํบลได�เท�าทีไ่ม�ขดัต�อกฎหมายหรอือาํนาจหน�าทีข่อง
อบต.
ในการนี้จะกาํหนดค�าธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเก็บและกาํหนดโทษปรบัผู �ฝ� าฝื
นด �วยก็ได � แต�มิให �กาํหนดโทษปรบัเกนิ 1,000 บาท
เว �นแต�จะมีกฎหมายบญัญตัไิว �เป็นอย�างอืน่ (มาตรา 71)

  8. อาจขอให�ข �าราชการ พนักงาน หรอืลกูจ �าง ของหน�วยราชการ
หน�วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน�วยการบรหิารราชการส�วนท�องถิน่ไปดาํรงตาํแหน�งหรอืปฏบิตักิจิก
ารของ อบต. เป็นการชัว่คราวได �โดยไม�ขาดจากต�นสงักดัเดมิ (มาตรา 72)
  9. อาจทาํกจิการนอกเขต อบต. หรอืร�วมกบัสภาตาํบล อบต. อบจ.



หรอืหน�วยการบรหิารราชการส�วนท�องถิน่อืน่ เพื่อกระทาํกจิการร�วมกนัได �
(มาตรา 73)

อํานาจหน�าท่ี
ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให �แก�
องค �กรปกครองส�วนท �องถ่ิน พ.ศ. 2542
  1.
มีอาํนาจและหน�าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน �ขอ
งประชาชนในท�องถิน่ของตนเอง ดงันี้ (มาตรา 16)
          (1) การจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่ของตนเอง
          (2) การจดัให�มีและบาํรงุรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
          (3) การจดัให�มีและควบคมุตลาด ท�าเทยีบเรอื ท�าข �าม และทีจ่อดรถ
          (4) การสาธารณูปโภคและการก�อสร �างอืน่ ๆ
          (5) การสาธารณูปการ
          (6) การส�งเสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี
          (7) การพาณิชย �และการส�งเสรมิการลงทนุ
          (8) การส�งเสรมิการท�องเทีย่ว
          (9) การจดัการศกึษา
          (10) การสงัคมสงเคราะห �และการพฒันาคณุภาพชวีติเด็ก สตรี
คนชรา และผู �ด �อยโอกาส

          (11) การบาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท�องถิน่
และวฒันธรรมอนัดขีองท�องถิน่

          (12)
การปรบัปรงุแหล�งชมุชนแออดัและการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยู�อาศยั

          (13) การจดัให�มีและบาํรงุรกัษาสถานทีพ่กัผ�อนหย�อนใจ
          (14) การส�งเสรมิกฬีา
          (15) การส�งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค
และสทิธเิสรภีาพของประชาชน

          (16) ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพฒันาท�องถิน่
          (17)
การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร �อยของบ�านเมือง

          (18) การกาํจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน้ําเสยี
          (19) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล
          (20) การจดัให�มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน



          (21) การควบคมุการเลีย้งสตัว �
          (22) การจดัให�มีและควบคมุการฆ�าสตัว �
          (23) การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร �อย
และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ

          (24) การจดัการ การบาํรงุรกัษา และการใช �ประโยชน �จากป� าไม�
ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล�อม

          (25) การผงัเมือง
          (26) การขนส�งและการวศิวกรรมจราจร
          (27) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ
          (28) การควบคมุอาคาร
          (29) การป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
          (30) การรกัษาความสงบเรยีบร �อย
การส�งเสรมิและสนับสนุนการป�องกนัและรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัย �สนิ

          (31)
กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชน �ของประชาชนในท�องทีต่ามทีค่ณะกรรมก
ารประกาศกาํหนด
  2. อาํนาจหน�าทีข่อง อบต. ตามข�อ 1 ต�องดาํเนินการตาม
“แผนปฏบิตักิารกาํหนดขัน้ตอนและการกระจายอาํนาจให�แก�องค �กรปกคร
องส�วนท�องถิน่ ”อํานาจหน�าท่ี

โครงสร �างรวมและอํานาจหน�าท่ีของ อบต.
ตามพระราชบญัญติัสภาตําบล
และองค �การบรหิารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก �ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546

 
องค �การบรหิารส�วนตําบล
  1. เป็นองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ระดบัตาํบล : มีฐานะเป็นนิตบิคุคล
และเป็นราชการบรหิารส�วนท�องถิน่
  2. มีอาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาตาํบลทัง้ในด �านเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม :
การจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน �ของประชาชนในท�องถิน่
ของตนเอง



สภาองค �การบรหิารส�วนตําบล
  1. สภา อบต. ประกอบด�วยสมาชกิสภา อบต.
ซึง่เลอืกตัง้โดยราษฎรผู �มีสทิธเิลอืกตัง้ในแต�ละหมู�บ �านในเขต อบต. นัน้
ตามกฎหมายว�าด �วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท�องถิน่หรอืผู �บรหิารท�องถิน่
จาํนวน หมู�บ �านละ 1 คน มีอายคุราวละ 4 ปี นับแต�วนัเลอืกตัง้ (มาตรา 45)
  2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1
คน ซึง่สภาเลอืกจากสมาชกิให�นายอาํเภอแต�งตัง้ (มาตรา 48)
ดาํรงตาํแหน�งจนครบอายขุองสภา อบต. หรอืมีการยบุสภา อบต. (มาตรา

49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากปลดั อบต.
หรอืสมาชกิสภา อบต. ดาํรงตาํแหน�งจนครบอายขุองสภา อบต.
หรอืมีการยบุสภา อบต. หรอืสภา อบต. มีมตใิห �พ �นจากตาํแหน�ง (มาตรา

57) 
  3. การประชมุสภา อบต. ในปีหน่ึงให �มีสมยัประชมุสามญั 2 - 4 สมยั
แล �วแต�สภา อบต. จะกาํหนด : สมยัประชมุสามญัสมยัหน่ึงๆ
ให�มีกาํหนดไม�เกนิ 15 วนั (มาตรา 58) :
เมื่อมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน �ของ อบต.
สามารถขอเปิดประชมุวสิามญัได � สมยัประชมุวสิามญัให�กาํหนดไม�เกนิ

15 วนั (มาตรา 53)
อํานาจหน�าท่ีของสภา อบต.
  1. เลอืกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ
เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)

  2. รบัทราบนโยบายของนายก อบต. ก�อนนายก อบต.
เข �ารบัหน�าทีแ่ละรบัทราบรายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีน่
ายก อบต. ได �แถลงไว �ต�อสภา อบต. เป็นประจาํทกุปี (มาตรา 58/5)
  3. มีอาํนาจหน�าทีต่ามมาตรา 46 ดงันี้
           (1) ให�ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต.
เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารกจิการของ อบต.

           (2) พิจารณาและให�ความเห็นชอบร�างข �อบญัญตัิ อบต.
ร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี
และร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิ

           (3) ควบคมุการปฏบิตังิานของนายก อบต. ให�เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข�อบญัญตัิ ระเบยีบ



และข�อบงัคบัของทางราชการ
  4. ในทีป่ระชมุสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.
มีสทิธติัง้กระทู �ถามต�อนายก อบต. หรอืรองนายก อบต.
ในเรือ่งใดอนัเกีย่วกบังานในหน�าที่ (มาตรา 56/1) :
เสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพื่อให �นายก อบต.
แถลงข�อเท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นในปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร อบต.
โดยไม�มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.
  1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน
ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด �วยการเลอื
กตัง้สมาชกิสภาท�องถิน่หรอืหรอืผู �บรหิารท�องถิน่ (มาตรา 58) :
ดาํรงตาํแหน�งนับแต�วนัเลอืกตัง้และมีวาระอยู�ในตาํแหน�งคราวละ 4 ปี
นับแต�วนัเลอืกตัง้ แต�จะดาํรงตาํแหน�งตดิต�อกนัเกนิ 2 วาระไม�ได � (มาตรา

58/2) 
  2. นายก อบต. สามารถแต�งตัง้รองนายก อบต. ซึง่มิใช�สมาชกิสภา
อบต. ได �ไม�เกนิ 2 คน : แต�งตัง้เลขานุการนายก อบต.
ซึง่มิได �เป็นสมาชกิสภา อบต. หรอืเจ �าหน�าทีข่องรฐัได �1 คน (มาตรา 58/3)

 อํานาจหน�าท่ีของนายก อบต.
  1. ก�อนเข �ารบัหน�าที่ นายก อบต. ต�องแถลงนโยบายต�อสภา อบต.
โดยไม�มีการลงมติ
หากไม�สามารถดาํเนินการได �ให �ทาํเป็นหนังสอืแจ �งต�อสมาชกิสภา อบต.
ทกุคน
และจดัทาํรายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ด �แถลงไว �ต�อส
ภา อบต. เป็นประจาํทกุปี (มาตรา 58/5)
  2. มีอาํนาจหน�าที่ ตามมาตรา 59 ดงันี้
          (1) กาํหนดนโยบายโดยไม�ขดัต�อกฎหมาย
และรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ให�เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข�อบญัญตัิ ระเบยีบ
และข�อบงัคบัของทางราชการ

          (2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัเิกีย่วกบัราชการของ อบต.
          (3) แต�งตัง้และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก
อบต. 

          (4) วางระเบยีบเพื่อให �งานของ อบต. เป็นไปด�วยความเรยีบร �อย



          (5) รกัษาการให�เป็นไปตามข�อบญัญตัิ อบต.
          (6) ปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญตัไิว �ในพระราชบญัญตันีิ้
และกฎหมายอืน่

  3. ควบคมุและรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ อบต.
ตามกฎหมาย และเป็นผู �บงัคบับญัชาพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �างของ
อบต. (มาตรา 60)

  4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรอืผู �ซึง่นายก อบต.
มอบหมายมีสทิธเิข �าประชมุสภา อบต.
และมีสทิธแิถลงข�อเท็จจรงิตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานในหน�
าทีข่องตนต�อทีป่ระชมุแต�ไม�มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (มาตรา 58/6)
  5. กรณีทีไ่ม�มีผู �ดาํรงตาํแหน�งประธานและรองประธานสภา อบต.
หรอืสภา อบต. ถกูยบุตามมาตรา 53
หากมีกรณีทีส่าํคญัและจาํเป็นเร�งด�วนซึง่ปล�อยให�เน่ินช �าไปจะกระทบต�อ
ประโยชน �สาํคญัของราชการหรอืราษฎร นายก อบต.
จะดาํเนินการไปพลางก�อนเท�าทีจ่าํเป็นก็ได � แต�เมื่อได �เลอืกประธานสภา
อบต. แล�วให �เรยีกประชมุสภา อบต. เพื่อให �นายก อบต.
แถลงนโยบายโดยไม�มีการลงมตภิายใน 15
วนันับแต�วนัทีม่ีการเลอืกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)

  6. กรณีนายก อบต. ปฏบิตักิารทีอ่าจเสยีหายแก� อบต. หรอืราชการ
และนายอาํเภอได�ชีแ้จงแนะนําตกัเตอืนแล�วไม�ปฏบิตัติาม
ในกรณีฉุกเฉินหรอืจาํเป็นเร�งด�วนทีจ่ะรอช�าไม�ได �
นายอาํเภอมีอาํนาจออกคาํสัง่ระงบัการปฏบิตัริาชการของนายก อบต.
ไว �ตามทีเ่ห็นสมควรได � แล �วรบีรายงานผู �ว�าราชการจงัหวดัภายใน 15 วนั
เพื่อวนิิจฉัยตามทีเ่ห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทาํของนายก อบต.
ทีฝ่� าฝืนคาํสัง่นายอาํเภอหรอืผู �ว�าราชการจงัหวดัดงักล�าว
ไม�มีผลผกูพนักบั อบต. (มาตรา 90)

  7. เป็นผู �เสนอร�างข �อบญัญตัิ อบต. (มาตรา 71)
ร�างข �อบญัญตัปิระมาณรายจ�ายประจาํปี
และร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิ (มาตรา 87)

  8.
เป็นเจ �าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏบิตัหิน�าทีต่ามพระร
าชบญัญตัิ อบต. (มาตรา 65)
พนักงานส�วนตําบล



  1. พนักงานส�วนตาํบล หมายถงึ
ข �าราชการซึง่ได �รบัการบรรจแุละแต�งตัง้ให �ปฏบิตัริาชการของ อบต.
โดยได�รบัเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวดเงนิเดอืนของ อบต.
หรอืจากงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลทีใ่ห �แก� อบต. และ อบต.
นํามาจดัเป็นเงนิเดอืนของพนักงานส�วนตาํบล
  2. ปลดั อบต. เป็นผู �บงัคบับญัชาพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �างของ
อบต. รองนายก อบต. และรบัผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจาํของ
อบต. ให�เป็นไปตามนโยบาย
และมีอาํนาจหน�าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืตามทีน่ายก อบต.
มอบหมาย

  3. การบรหิารงานบคุคลของ อบต.
ให�เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส�วนท�องถิน่ พ.ศ.
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  4. อบต. จะวเิคราะห �บทบาทภารกจิอาํนาจหน�าที่
และรายได�ของตนเองเพื่อกาํหนดตาํแหน�งต�าง ๆ
และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยปกตทิกุ อบต.
จะมีตาํแหน�งต�าง ๆ ดงันี้

            (1) ปลดั อบต.
            (2) รองปลดั อบต.
            (3) ผู �อาํนวยการกองคลงั
            (4) ผู �อาํนวยการกองช�าง
            (5) ผู �อาํนวยการกองการศกึษา
ประชาชนในเขต อบต.
  1.
ได �รบัการแก �ไขปัญหาพฒันาความเป็นอยู�และการบรกิารสาธารณะจาก
อบต. ตามอาํนาจหน�าทีข่อง อบต.

   2. มีสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภา อบต. และนายก อบต.
   3. มีสทิธเิข �าชือ่กนัเสนอให�ออกข�อบญัญตัิ อบต.
   4. มีสทิธเิข �าร�วมเป็นคณะกรรมการในการซือ้การจ �าง
โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีิเศษของ อบต.
อย�างน�อยคณะละ 2 คน

   5. มีสทิธเิข �าฟังการประชมุสภา อบต.
   6. มีสทิธลิงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภา อบต. หรอืผู �บรหิาร



อบต. ตามกฎหมายกาํหนด หากเห็นว�าผู �นัน้ไม�สมควรดาํรงตาํแหน�งต�อไป
   7. มีหน�าทีไ่ปเลอืกตัง้สมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง
  8. มีหน�าทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและข�อบญัญตัขิอง อบต.
   9. มีหน�าทีเ่สยีภาษีให �แก� อบต. อย�างถกูต �อง
  10.สนับสนุนการดาํเนินงานของ อบต. และร�วมกจิกรรมกบั อบต.
  11. ตดิตามข�าวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทาํงานของ อบต.
  12. มีส�วนร�วมในการจดัทาํแผนพฒันา อบต. การจดัทาํงบประมาณ
การจดัซือ้จดัจ �าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏบิตังิานของ
อบต. ตามกฎหมาย ระเบยีบข�อบงัคบัว�าด �วยการนัน้
และหลกัเกณฑ �และวธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

 
อํานาจหน�าท่ีขององค �การบรหิารส�วนตําบล (อบต.)
 อาํนาจหน�าที่
ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. 2537
และ ทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2546
  1. มีอาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาตาํบลทัง้ในด �านเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม (มาตรา 66)

  2.
ภายใต�บงัคบัแห�งกฎหมายองค �การบรหิารส�วนตาํบลมีหน�าทีต่ �องทาํในเข
ตองค �การบรหิารส�วนตาํบล ดงัต�อไปนี้ (มาตรา 67)
          1) จดัให�มีและบาํรงุรกัษาทางน้ําและทางบก
          2) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ
และทีส่าธารณะรวมทัง้กาํจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

          3) ป�องกนัโรคและระงบัโรคตดิต�อ
          4) ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
          5) ส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
          6) ส�งเสรมิการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู �สงูอายุ และผู �พิการ
          7) คุ �มครองดแูลและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม

          8) บาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท�องถิน่
และวฒันธรรมอนัดขีองท�องถิ




