
อํานาจหน้าที่

โครงสร้างรวมและอํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนตําบล
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหาร

ส่วนท้องถิ่น

2. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ

หมู่บ้านในเขต อบต. น้ัน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

จํานวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มี

อายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45)

2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิก

ให้นายอําเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา

อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา

อบต. ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้

พ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 57)

3. การประชุมสภา อบต. ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะ

กําหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความ

จําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่

เกิน 15 วัน (มาตรา 53)

อํานาจหน้าที่ของสภา อบต.
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)

3. มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังน้ี

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



ประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก

อบต. ในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือให้

นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มี

การลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดํารงตําแหน่งนับแต่วัน

เลือกต้ังและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน

เกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2)

2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน :

แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 1 คน (มาตรา

58/3)

อํานาจหน้าที่ของนายก อบต.
1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่

สามารถดําเนินการได้ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)

2. มีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังน้ี

(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง

ราชการ

(2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.

(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืน

3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60)



4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซ่ึงนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และ

มีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6)

5. กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตาม

มาตรา 53 หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์

สําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้

เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มี

การลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเลือกต้ังประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)

6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอําเภอได้ช้ีแจง

แนะนําตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอช้าไม่ได้ นายอําเภอมี

อํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทําของนายก

อบต. ท่ีฝ่าฝืนคําส่ังนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90)

7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจําปี และร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (มาตรา 87)

8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต.

(มาตรา 65) พนักงานส่วนตําบล

1. พนักงานส่วนตําบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการของ

อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นํามาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล

2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต.

และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ี

อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย

3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพ่ือกําหนดตําแหน่ง

ต่าง ๆ และอัตรากําลังตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี

(1) ปลัด อบต.

(2) รองปลัด อบต.



(3) ผู้อํานวยการกองคลัง

(4) ผู้อํานวยการกองช่าง

(5) ผู้อํานวยการกองการศึกษา

(6) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ประชาชนในเขต อบต.
1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอํานาจหน้าที่

ของ อบต.

2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

3. มีสิทธิเข้าช่ือกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต.

4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซ้ือการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี

พิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน

5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต.

6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกําหนด

หากเห็นว่าผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป

7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง

8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต.

9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง

10.สนับสนุนการดําเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต.

11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทํางานของ อบต.

12. มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ

ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย

การน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปน้ี (มาตรา 67)



1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตาม

ความจําเป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี (มาตรา 68)

1) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน

3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า

4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12) การท่องเท่ียว

13) การผังเมือง



4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบ

ล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็น

ของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการน้ันด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย

การน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของ

ทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษา

ความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพ่ือใช้บังคับในตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าท่ีของ

อบต. ในการน้ีจะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้

กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการ

ช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน

ของตนเอง ดังน้ี (มาตรา 16)

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ



(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน



(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด

2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและ

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ”อํานาจหน้าที่ โครงสร้างรวมและอํานาจ

หน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546

องค์การบริหารส่วนตําบล
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหาร

ส่วนท้องถิ่น

2. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ

หมู่บ้านในเขต อบต. น้ัน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

จํานวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มี

อายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45)

2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิก

ให้นายอําเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา

อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา

อบต. ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้

พ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 57)

3. การประชุมสภา อบต. ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะ

กําหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความ

จําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่

เกิน 15 วัน (มาตรา 53)

อํานาจหน้าที่ของสภา อบต.
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)



3. มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังน้ี (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางใน

การบริหารกิจการของ อบต. (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (3)

ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก

อบต. ในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือให้

นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มี

การลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ดํารงตําแหน่งนับแต่วัน

เลือกต้ังและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน

เกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2)

2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน :

แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 1 คน (มาตรา

58/3)

อํานาจหน้าที่ของนายก อบต.
1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่

สามารถดําเนินการได้ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)

2. มีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังน้ี

(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง

ราชการ

(2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.

(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.



(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืน

3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60)

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซ่ึงนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และ

มีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6)

5. กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตาม

มาตรา 53 หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์

สําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้

เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มี

การลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเลือกต้ังประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)

6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอําเภอได้ช้ีแจง

แนะนําตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอช้าไม่ได้ นายอําเภอมี

อํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทําของนายก

อบต. ท่ีฝ่าฝืนคําส่ังนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90)

7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจําปี และร่า

งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (มาตรา 87)

8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต.

(มาตรา 65) พนักงานส่วนตําบล

1. พนักงานส่วนตําบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการของ

อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ อบต. นํามาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล

2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต.

และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ี

อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย

3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพ่ือกําหนดตําแหน่ง



ต่าง ๆ และอัตรากําลังตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี

(1) ปลัด อบต.

(2) รองปลัด อบต.

(3) ผู้อํานวยการกองคลัง

(4) ผู้อํานวยการกองช่าง

(5) ผู้อํานวยการกองการศึกษา

ประชาชนในเขต อบต.
1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอํานาจหน้าที่

ของ อบต.

2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

3. มีสิทธิเข้าช่ือกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต.

4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซ้ือการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี

พิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน

5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต.

6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกําหนด

หากเห็นว่าผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป

7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง

8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต.

9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง

10.สนับสนุนการดําเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต.

11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทํางานของ อบต.

12. มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ

ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย

การน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปน้ี (มาตรา 67)



1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


