
อ ำนำจหนำ้ท่ี 

โครงสรา้งรวมและอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1. เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับต าบล : มฐีานะเป็นนติบิคุคล และเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

 

2. มอี านาจหนา้ทีใ่นการพัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบรกิาร

สาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

 

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1. สภา อบต. ประกอบดว้ยสมาชกิสภา อบต. ซึง่เลอืกตัง้โดยราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในแตล่ะหมูบ่า้นในเขต 

อบต. นัน้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จ านวน หมูบ่า้นละ 2 คน : 

อบต. ใดม ี2 หมูบ่า้นๆ ละ 3 คน : ถา้ม ี1 หมูบ่า้นใหม้สีมาชกิ 6 คน มอีายคุราวละ 4 ปี นับแตว่นัเลอืกตัง้ 

(มาตรา 45) 

 

2. สภา อบต. มปีระธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากสมาชกิใหน้ายอ าเภอ

แตง่ตัง้ (มาตรา 48) ด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภา อบต. หรอืมกีารยบุสภา อบต. (มาตรา 49) และมี

เลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากปลัด อบต. หรอืสมาชกิสภา อบต. ด ารงต าแหน่งจนครบอายุ

ของสภา อบต. หรอืมกีารยบุสภา อบต. หรอืสภา อบต. มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง (มาตรา 57) 

 

3. การประชมุสภา อบต. ในปีหนึง่ใหม้สีมยัประชมุสามัญ 2 - 4 สมัย แลว้แตส่ภา อบต. จะก าหนด : สมยั

ประชมุสามัญสมยัหนึง่ๆ ใหม้กี าหนดไมเ่กนิ 15 วัน (มาตรา 58) : เมือ่มคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชนข์อง อบต. 

สามารถขอเปิดประชมุวสิามญัได ้สมัยประชมุวสิามัญใหก้ าหนดไมเ่กนิ 15 วนั (มาตรา 53) 

 

อ านาจหนา้ทีข่องสภา อบต. 

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

 

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. กอ่นนายก อบต. เขา้รับหนา้ทีแ่ละรับทราบรายงานแสดงผลการ

ปฏบิตังิานตามนโยบายทีน่ายก อบต. ไดแ้ถลงไวต้อ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

 

3. มอี านาจหนา้ทีต่ามมาตรา 46 ดังนี ้

   (1) ใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารกจิการของ อบต. 

   (2) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญัต ิอบต. รา่งขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และรา่ง

ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 

   (3) ควบคมุการปฏบิตังิานของนายก อบต. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญัต ิ

ระเบยีบ และขอ้บงัคับของทางราชการ 

 

4. ในทีป่ระชมุสภา อบต. สมาชกิสภา อบต. มสีทิธตัิง้กระทูถ้ามตอ่นายก อบต. หรอืรองนายก อบต. ในเรือ่ง

ใดอนัเกีย่วกบังานในหนา้ที ่(มาตรา 56/1) : เสนอญัตตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพือ่ใหน้ายก อบต. แถลง

ขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นในปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร อบต. โดยไมม่กีารลงมต ิ(มาตรา 58/7) + 

นายก อบต. 

   1. อบต. มนีายก อบต. 1 คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (มาตรา 58) : ด ารงต าแหน่งนับแตว่ันเลอืกตัง้และมวีาระอยูใ่น

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแตว่นัเลอืกตัง้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งตดิตอ่กนัเกนิ 2 วาระไมไ่ด ้(มาตรา 58/2) 

   2. นายก อบต. สามารถแตง่ตัง้รองนายก อบต. ซึง่มใิชส่มาชกิสภา อบต. ไดไ้มเ่กนิ 2 คน : แตง่ตัง้

เลขานุการนายก อบต. ซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิสภา อบต. หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐได ้1 คน (มาตรา 58/3) 



 

อ านาจหนา้ทีข่องนายก อบต. 

1. กอ่นเขา้รับหนา้ที ่นายก อบต. ตอ้งแถลงนโยบายตอ่สภา อบต. โดยไมม่กีารลงมต ิหากไมส่ามารถ

ด าเนนิการไดใ้หท้ าเป็นหนังสอืแจง้ตอ่สมาชกิสภา อบต. ทกุคน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน

ตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

 

2. มอี านาจหนา้ที ่ตามมาตรา 59 ดังนี้ 

   (1) ก าหนดนโยบายโดยไมข่ัดตอ่กฎหมาย และรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอ้บญัญัต ิระเบยีบ และขอ้บงัคับของทางราชการ 

   (2) สัง่ อนุญาต และอนุมัตเิกีย่วกบัราชการของ อบต. 

   (3) แตง่ตัง้และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 

   (4) วางระเบยีบเพือ่ใหง้านของ อบต. เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

   (5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญัต ิอบต. 

   (6) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัตนิี ้และกฎหมายอืน่ 

 

3. ควบคมุและรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผูบ้งัคับบญัชาพนักงานสว่น

ต าบลและลกูจา้งของ อบต. (มาตรา 60) 

 

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรอืผูซ้ ึง่นายก อบต. มอบหมายมสีทิธเิขา้ประชมุสภา อบต. และมสีทิธแิถลง

ขอ้เท็จจรงิตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานในหนา้ทีข่องตนตอ่ทีป่ระชมุแตไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน (มาตรา 58/6) 

 

5. กรณีทีไ่มม่ผีูด้ ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรอืสภา อบต. ถกูยบุตามมาตรา 53 หากมี

กรณีทีส่ าคัญและจ าเป็นเรง่ดว่นซึง่ปลอ่ยใหเ้นิน่ชา้ไปจะกระทบตอ่ประโยชนส์ าคัญของราชการหรอืราษฎร 

นายก อบต. จะด าเนนิการไปพลางกอ่นเทา่ทีจ่ าเป็นกไ็ด ้แตเ่มือ่ไดเ้ลอืกประธานสภา อบต. แลว้ใหเ้รยีก

ประชมุสภา อบต. เพือ่ใหน้ายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมม่กีารลงมตภิายใน 15 วันนับแตว่ันทีม่กีาร

เลอืกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 

 

6. กรณีนายก อบต. ปฏบิตักิารทีอ่าจเสยีหายแก ่อบต. หรอืราชการ และนายอ าเภอไดช้ีแ้จงแนะน าตักเตอืน

แลว้ไมป่ฏบิตัติาม ในกรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะรอชา้ไมไ่ด ้นายอ าเภอมอี านาจออกค าสัง่ระงับการ

ปฏบิตัริาชการของนายก อบต. ไวต้ามทีเ่ห็นสมควรได ้แลว้รบีรายงานผูว้า่ราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพือ่

วนิจิฉัยตามทีเ่ห็นสมควรโดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ทีฝ่่าฝืนค าสัง่นายอ าเภอหรอืผูว้า่ราชการ

จังหวัดดังกลา่ว ไมม่ผีลผกูพันกบั อบต. (มาตรา 90) 

 

7. เป็นผูเ้สนอรา่งขอ้บญัญัต ิอบต. (มาตรา 71) รา่งขอ้บญัญัตปิระมาณรายจา่ยประจ าปี และรา่งขอ้บญัญัติ

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (มาตรา 87) 

 

8. เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัต ิอบต. (มาตรา 65) 

พนักงานสว่นต าบล 

   1. พนักงานสว่นต าบล หมายถงึ ขา้ราชการซึง่ไดรั้บการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัริาชการของ อบต. โดย

ไดรั้บเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวดเงนิเดอืนของ อบต. หรอืจากงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรัฐบาลที่

ใหแ้ก ่อบต. และ อบต. น ามาจัดเป็นเงนิเดอืนของพนักงานสว่นต าบล 

   2. ปลัด อบต. เป็นผูบ้งัคับบญัชาพนักงานสว่นต าบลและลกูจา้งของ อบต. รองนายก อบต. และรับผดิชอบ

ควบคมุดแูลราชการประจ าของ อบต. ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมอี านาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หรอืตามทีน่ายก อบต. มอบหมาย 

   3. การบรหิารงานบคุคลของ อบต. ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

   4. อบต. จะวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิอ านาจหนา้ที ่และรายไดข้องตนเองเพือ่ก าหนดต าแหน่งตา่ง ๆ และ



อตัราก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยปกตทิกุ อบต. จะมตี าแหน่งตา่ง ๆ ดังนี้ 

      (1) ปลัด อบต. 

      (2) รองปลัด อบต. 

      (3) ผูอ้ านวยการกองคลัง 

      (4) ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

      (5) ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

 

ประชาชนในเขต อบต. 

1. ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาพัฒนาความเป็นอยูแ่ละการบรกิารสาธารณะจาก อบต. ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. 

2. มสีทิธสิมัครรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. 

3. มสีทิธเิขา้ชือ่กนัเสนอใหอ้อกขอ้บญัญัต ิอบต. 

4. มสีทิธเิขา้รว่มเป็นคณะกรรมการในการซือ้การจา้ง โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีเิศษของ อบต. 

อยา่งนอ้ยคณะละ 2 คน 

5. มสีทิธเิขา้ฟังการประชมุสภา อบต. 

6. มสีทิธลิงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภา อบต. หรอืผูบ้รหิาร อบต. ตามกฎหมายก าหนด หากเห็นวา่ผู ้

นัน้ไมส่มควรด ารงต าแหน่งตอ่ไป 

7. มหีนา้ทีไ่ปเลอืกตัง้สมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 

8. มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บญัญัตขิอง อบต. 

9. มหีนา้ทีเ่สยีภาษีใหแ้ก ่อบต. อยา่งถกูตอ้ง 

10.สนับสนุนการด าเนนิงานของ อบต. และรว่มกจิกรรมกบั อบต. 

11. ตดิตามขา่วสาร ตรวจสอบและแนะน าการท างานของ อบต. 

12. มสีว่นรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การตรวจสอบ และการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับวา่ดว้ยการนัน้ และหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.) อ านาจหนา้ที ่ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล

และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

1. มอี านาจหนา้ทีใ่นการพัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

 

2. ภายใตบ้งัคับแหง่กฎหมายองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหีนา้ทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดังตอ่ไปนี้ (มาตรา 67) 

    1) จัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางน ้าและทางบก 

    2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะรวมทัง้ก าจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

    3) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิตอ่ 

    4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

    5) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    6) สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

    7) คุม้ครองดแูลและบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

    8) บ ารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

    9) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอืบคุลากร ใหต้ามความจ าเป็น

และสมควร 

 

3. ภายใตบ้งัคับแหง่กฎหมายองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจจัดท ากจิกรรมในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดังตอ่ไปนี้ (มาตรา 68) 

    1) ใหม้นี ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร 

    2) ใหม้กีารบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่ 

    3) ใหม้กีารบ ารงุรักษาทางระบายน ้า 

    4) ใหม้แีละบ ารงุสถานทีป่ระชมุการกฬีา การพักผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 



    5) ใหม้กีารสง่เสรมิกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 

    6) สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครัว 

    7) บ ารงุและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 

    8) การคุม้ครองดแูล และรักษาทรัพยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

    9) หาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

    10) ใหม้ตีลาด ทา่เทยีบเรอื และทา่ขา้ม 

    11) กจิการเกีย่วกบัการพาณชิย ์

    12) การทอ่งเทีย่ว 

    13) การผังเมอืง 

 

4. การด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีข่องกระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรัฐ ในอนัทีจ่ะ

ด าเนนิกจิการใด ๆ เพือ่ประโยชนข์องประชาชนในต าบลตอ้งแจง้ให ้อบต. ทราบลว่งหนา้ตามสมควร หาก 

อบต. มคีวามเห็นเกีย่วกบัการด าเนนิกจิการดังกลา่ว ใหน้ าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพจิารณา

ด าเนนิกจิการนัน้ดว้ย (มาตรา 69) 

 

5. การปฏบิตังิานตามอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. ตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน โดยใชว้ธิกีาร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและใหค้ านงึถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การ

จัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับวา่ดว้ยการนัน้ และหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 69/1) 

 

6. มสีทิธไิดรั้บทราบขอ้มลูและขา่วสารจากทางราชการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิกจิการ ของทางราชการ

ในต าบล เวน้แตข่อ้มลูหรอืขา่วสารทีท่างราชการถอืวา่เป็นความลับเกีย่วกบั การรักษาความมัน่คงแหง่ชาต ิ

(มาตรา 70) 

 

7. ออกขอ้บญัญัต ิอบต. เพือ่ใชบ้งัคับในต าบลไดเ้ทา่ทีไ่มข่ัดตอ่กฎหมายหรอือ านาจหนา้ทีข่อง อบต. ในการ

นี้จะก าหนดคา่ธรรมเนยีมทีจ่ะเรยีกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แตม่ใิหก้ าหนดโทษปรับเกนิ 

1,000 บาท เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ (มาตรา 71) 

 

8. อาจขอใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้ง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไปด ารงต าแหน่งหรอืปฏบิตักิจิการของ อบต. เป็นการชัว่คราวไดโ้ดยไมข่าดจาก

ตน้สงักดัเดมิ (มาตรา 72) 

 

9. อาจท ากจิการนอกเขต อบต. หรอืรว่มกบัสภาต าบล อบต. อบจ. หรอืหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

อืน่ เพือ่กระท ากจิการรว่มกนัได ้(มาตรา 73) 

 

อ านาจหนา้ที ่ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

1. มอี านาจและหนา้ทีใ่นการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

ดังนี้ (มาตรา 16) 

   (1) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเอง 

   (2) การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 

   (3) การจัดใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ 

   (4) การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ ๆ 

   (5) การสาธารณูปการ 

   (6) การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี 

   (7) การพาณชิย ์และการสง่เสรมิการลงทนุ 

   (8) การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 



   (9) การจัดการศกึษา 

   (10) การสงัคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

   (11) การบ ารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

   (12) การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออดัและการจัดการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศัย 

   (13) การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ 

   (14) การสง่เสรมิกฬีา 

   (15) การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

   (16) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

   (18) การก าจัดมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี 

   (19) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

   (20) การจัดใหม้แีละควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 

   (21) การควบคมุการเลีย้งสตัว ์

   (22) การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์

   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถาน

อืน่ ๆ 

   (24) การจัดการ การบ ารงุรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

   (25) การผังเมอืง 

   (26) การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 

   (27) การดแูลรักษาทีส่าธารณะ 

   (28) การควบคมุอาคาร 

   (29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

   (30) การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภัย ในชวีติ

และทรัพยส์นิ 

   (31) กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งทีต่ามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

2. อ านาจหนา้ทีข่อง อบต. ตามขอ้ 1 ตอ้งด าเนนิการตาม “แผนปฏบิตักิารก าหนดขัน้ตอนและการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ”อ านาจหนา้ที ่โครงสรา้งรวมและอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. ตาม

พระราชบญัญัตสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 

2546 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1. เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับต าบล : มฐีานะเป็นนติบิคุคล และเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

 

2. มอี านาจหนา้ทีใ่นการพัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบรกิาร

สาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

 

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1. สภา อบต. ประกอบดว้ยสมาชกิสภา อบต. ซึง่เลอืกตัง้โดยราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในแตล่ะหมูบ่า้นในเขต 

อบต. นัน้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จ านวน หมูบ่า้นละ 2 คน : 

อบต. ใดม ี2 หมูบ่า้นๆ ละ 3 คน : ถา้ม ี1 หมูบ่า้นใหม้สีมาชกิ 6 คน มอีายคุราวละ 4 ปี นับแตว่นัเลอืกตัง้ 

(มาตรา 45) 

 

2. สภา อบต. มปีระธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากสมาชกิใหน้ายอ าเภอ

แตง่ตัง้ (มาตรา 48) ด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภา อบต. หรอืมกีารยบุสภา อบต. (มาตรา 49) และมี

เลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลอืกจากปลัด อบต. หรอืสมาชกิสภา อบต. ด ารงต าแหน่งจนครบอายุ

ของสภา อบต. หรอืมกีารยบุสภา อบต. หรอืสภา อบต. มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง (มาตรา 57) 

 



3. การประชมุสภา อบต. ในปีหนึง่ใหม้สีมยัประชมุสามัญ 2 - 4 สมัย แลว้แตส่ภา อบต. จะก าหนด : สมยั

ประชมุสามัญสมยัหนึง่ๆ ใหม้กี าหนดไมเ่กนิ 15 วัน (มาตรา 58) : เมือ่มคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชนข์อง อบต. 

สามารถขอเปิดประชมุวสิามญัได ้สมัยประชมุวสิามัญใหก้ าหนดไมเ่กนิ 15 วนั (มาตรา 53) 

 

อ านาจหนา้ทีข่องสภา อบต. 

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

 

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. กอ่นนายก อบต. เขา้รับหนา้ทีแ่ละรับทราบรายงานแสดงผลการ

ปฏบิตังิานตามนโยบายทีน่ายก อบต. ไดแ้ถลงไวต้อ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

 

3. มอี านาจหนา้ทีต่ามมาตรา 46 ดังนี้ (1) ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันา อบต. เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร

กจิการของ อบต. (2) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญัต ิอบต. รา่งขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี และรา่งขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (3) ควบคมุการปฏบิตังิานของนายก อบต. ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอ้บญัญัต ิระเบยีบ และขอ้บงัคับของทางราชการ 

 

4. ในทีป่ระชมุสภา อบต. สมาชกิสภา อบต. มสีทิธตัิง้กระทูถ้ามตอ่นายก อบต. หรอืรองนายก อบต. ในเรือ่ง

ใดอนัเกีย่วกบังานในหนา้ที ่(มาตรา 56/1) : เสนอญัตตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพือ่ใหน้ายก อบต. แถลง

ขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นในปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร อบต. โดยไมม่กีารลงมต ิ(มาตรา 58/7) + 

นายก อบต. 

   1. อบต. มนีายก อบต. 1 คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (มาตรา 58) : ด ารงต าแหน่งนับแตว่ันเลอืกตัง้และมวีาระอยูใ่น

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแตว่นัเลอืกตัง้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งตดิตอ่กนัเกนิ 2 วาระไมไ่ด ้(มาตรา 58/2) 

   2. นายก อบต. สามารถแตง่ตัง้รองนายก อบต. ซึง่มใิชส่มาชกิสภา อบต. ไดไ้มเ่กนิ 2 คน : แตง่ตัง้

เลขานุการนายก อบต. ซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิสภา อบต. หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐได ้1 คน (มาตรา 58/3) 

 

อ านาจหนา้ทีข่องนายก อบต. 

1. กอ่นเขา้รับหนา้ที ่นายก อบต. ตอ้งแถลงนโยบายตอ่สภา อบต. โดยไมม่กีารลงมต ิหากไมส่ามารถ

ด าเนนิการไดใ้หท้ าเป็นหนังสอืแจง้ตอ่สมาชกิสภา อบต. ทกุคน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน

ตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

 

2. มอี านาจหนา้ที ่ตามมาตรา 59 ดังนี้ 

   (1) ก าหนดนโยบายโดยไมข่ัดตอ่กฎหมาย และรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอ้บญัญัต ิระเบยีบ และขอ้บงัคับของทางราชการ 

   (2) สัง่ อนุญาต และอนุมัตเิกีย่วกบัราชการของ อบต. 

   (3) แตง่ตัง้และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 

   (4) วางระเบยีบเพือ่ใหง้านของ อบต. เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

   (5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญัต ิอบต. 

   (6) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัตนิี ้และกฎหมายอืน่ 

 

3. ควบคมุและรับผดิชอบในการบรหิารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผูบ้งัคับบญัชาพนักงานสว่น

ต าบลและลกูจา้งของ อบต. (มาตรา 60) 

 

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรอืผูซ้ ึง่นายก อบต. มอบหมายมสีทิธเิขา้ประชมุสภา อบต. และมสีทิธแิถลง

ขอ้เท็จจรงิตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานในหนา้ทีข่องตนตอ่ทีป่ระชมุแตไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน (มาตรา 58/6) 

 

5. กรณีทีไ่มม่ผีูด้ ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรอืสภา อบต. ถกูยบุตามมาตรา 53 หากมี

กรณีทีส่ าคัญและจ าเป็นเรง่ดว่นซึง่ปลอ่ยใหเ้นิน่ชา้ไปจะกระทบตอ่ประโยชนส์ าคัญของราชการหรอืราษฎร 



นายก อบต. จะด าเนนิการไปพลางกอ่นเทา่ทีจ่ าเป็นกไ็ด ้แตเ่มือ่ไดเ้ลอืกประธานสภา อบต. แลว้ใหเ้รยีก

ประชมุสภา อบต. เพือ่ใหน้ายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมม่กีารลงมตภิายใน 15 วันนับแตว่ันทีม่กีาร

เลอืกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 

 

6. กรณีนายก อบต. ปฏบิตักิารทีอ่าจเสยีหายแก ่อบต. หรอืราชการ และนายอ าเภอไดช้ีแ้จงแนะน าตักเตอืน

แลว้ไมป่ฏบิตัติาม ในกรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะรอชา้ไมไ่ด ้นายอ าเภอมอี านาจออกค าสัง่ระงับการ

ปฏบิตัริาชการของนายก อบต. ไวต้ามทีเ่ห็นสมควรได ้แลว้รบีรายงานผูว้า่ราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพือ่

วนิจิฉัยตามทีเ่ห็นสมควรโดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ทีฝ่่าฝืนค าสัง่นายอ าเภอหรอืผูว้า่ราชการ

จังหวัดดังกลา่ว ไมม่ผีลผกูพันกบั อบต. (มาตรา 90) 

 

7. เป็นผูเ้สนอรา่งขอ้บญัญัต ิอบต. (มาตรา 71) รา่งขอ้บญัญัตปิระมาณรายจา่ยประจ าปี และรา่งขอ้บญัญัติ

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (มาตรา 87) 

 

8. เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัต ิอบต. (มาตรา 65) 

พนักงานสว่นต าบล 

    1. พนักงานสว่นต าบล หมายถงึ ขา้ราชการซึง่ไดรั้บการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัริาชการของ อบต. โดย

ไดรั้บเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวดเงนิเดอืนของ อบต. หรอืจากงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรัฐบาลที่

ใหแ้ก ่อบต. และ อบต. น ามาจัดเป็นเงนิเดอืนของพนักงานสว่นต าบล 

    2. ปลัด อบต. เป็นผูบ้งัคับบญัชาพนักงานสว่นต าบลและลกูจา้งของ อบต. รองนายก อบต. และรับผดิชอบ

ควบคมุดแูลราชการประจ าของ อบต. ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมอี านาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หรอืตามทีน่ายก อบต. มอบหมาย 

    3. การบรหิารงานบคุคลของ อบต. ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 

    4. อบต. จะวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิอ านาจหนา้ที ่และรายไดข้องตนเองเพือ่ก าหนดต าแหน่งตา่ง ๆ และ

อตัราก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยปกตทิกุ อบต. จะมตี าแหน่งตา่ง ๆ ดังนี้ 

   (1) ปลัด อบต. 

   (2) รองปลัด อบต. 

   (3) ผูอ้ านวยการกองคลัง 

   (4) ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

   (5) ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

 

ประชาชนในเขต อบต. 

1. ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาพัฒนาความเป็นอยูแ่ละการบรกิารสาธารณะจาก อบต. ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. 

2. มสีทิธสิมัครรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. 

3. มสีทิธเิขา้ชือ่กนัเสนอใหอ้อกขอ้บญัญัต ิอบต. 

4. มสีทิธเิขา้รว่มเป็นคณะกรรมการในการซือ้การจา้ง โดยวธิสีอบราคา ประกวดราคา และวธิพีเิศษของ อบต. 

อยา่งนอ้ยคณะละ 2 คน 

5. มสีทิธเิขา้ฟังการประชมุสภา อบต. 

6. มสีทิธลิงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภา อบต. หรอืผูบ้รหิาร อบต. ตามกฎหมายก าหนด หากเห็นวา่ผู ้

นัน้ไมส่มควรด ารงต าแหน่งตอ่ไป 

7. มหีนา้ทีไ่ปเลอืกตัง้สมาชกิสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 

8. มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บญัญัตขิอง อบต. 

9. มหีนา้ทีเ่สยีภาษีใหแ้ก ่อบต. อยา่งถกูตอ้ง 

10.สนับสนุนการด าเนนิงานของ อบต. และรว่มกจิกรรมกบั อบต. 

11. ตดิตามขา่วสาร ตรวจสอบและแนะน าการท างานของ อบต. 

12. มสีว่นรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การตรวจสอบ และการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับวา่ดว้ยการนัน้ และหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 



 

อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.) อ านาจหนา้ที ่ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล

และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

1. มอี านาจหนา้ทีใ่นการพัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

 

2. ภายใตบ้งัคับแหง่กฎหมายองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหีนา้ทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดังตอ่ไปนี้ (มาตรา 67) 

    1) จัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางน ้าและทางบก 

    2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะรวมทัง้ก าจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

    3) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิตอ่ 

    4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

    5) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

    6) สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

    7) คุม้ครองดแูลและบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

    8) บ ารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถ ิ


