
โครงสรางรวมและอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 

  

องคการบริหารสวนตําบล 

1. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล : มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

2. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นของตนเอง 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

1. สภา อบต. ประกอบดวยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละหมูบานในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน หมูบานละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมูบานๆ ละ 3 คน : ถามี 1 หมูบานใหมีสมาชิก 6 คน 

มีอายุคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง (มาตรา 45) 

2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกใหนายอําเภอแตงต้ัง (มาตรา 48) ดํารงตําแหนง

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

อบต. ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติใหพนจากตําแหนง (มาตรา 57)  

3. การประชุมสภา อบต. ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แลวแตสภา อบต. จะกําหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ๆ ใหมีกําหนดไม

เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของ อบต. สามารถขอเปดประชุมวิสามัญได สมัยประชมุวิสามัญใหกําหนดไมเกิน 15 

วัน (มาตรา 53) 

  

อํานาจหนาท่ีของสภา อบต. 

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

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. กอนนายก อบต. เขารับหนาท่ีและรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายก อบต. ได

แถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป (มาตรา 58/5) 

3. มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 46 ดังนี้ 

           (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 

           (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม 

           (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง

ราชการ 

4. ในท่ีประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิต้ังกระทูถามตอนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเก่ียวกับงานในหนาท่ี (มาตรา 

56/1) : เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือใหนายก อบต. แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเก่ียวกับการบริหาร อบต. โดยไมมี

การลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 

1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือหรือผูบริหาร

ทองถิ่น (มาตรา 58) : ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกต้ังและมวีาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 

2 วาระไมได (มาตรา 58/2)  

2. นายก อบต. สามารถแตงต้ังรองนายก อบต. ซึ่งมิใชสมาชิกสภา อบต. ไดไมเกิน 2 คน : แตงต้ังเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา 

อบต. หรือเจาหนาท่ีของรัฐได 1 คน (มาตรา 58/3) 

 

 อํานาจหนาท่ีของนายก อบต. 

1. กอนเขารับหนาท่ี นายก อบต. ตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติ หากไมสามารถดําเนินการไดใหทําเปนหนังสือแจงตอสมาชิก

สภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป (มาตรา 58/5) 

2. มีอํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 59 ดังนี้ 

          (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 

อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

         (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ อบต. 

          (3) แตงต้ังและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  



          (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 

          (5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต. 

          (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 

3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ อบต. (มาตรา 

60) 

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผูซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงขอเท็จจรงิตลอดจนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุมแตไมมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 

5. กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่ง

ปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได แตเมื่อไดเลือก

ประธานสภา อบต. แลวใหเรยีกประชุมสภา อบต. เพ่ือใหนายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการเลือกต้ัง

ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 

6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการท่ีอาจเสียหายแก อบต. หรือราชการ และนายอําเภอไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปนเรงดวนท่ีจะรอชาไมได นายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวรีบรายงานผูวา

ราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวนิิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทําของนายก อบต. ท่ีฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด

ดังกลาว ไมมีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 

7. เปนผูเสนอรางขอบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) รางขอบัญญัติประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (มาตรา 

87) 

8. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) 

  

พนักงานสวนตําบล 

1. พนักงานสวนตําบล หมายถึง ขาราชการซึ่งไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการของ อบต. โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด

เงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแก อบต. และ อบต. นํามาจัดเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 

2. ปลัด อบต. เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. 

ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายก อบต. มอบหมาย 

3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

4. อบต. จะวิเคราะหบทบาทภารกิจอํานาจหนาท่ี และรายไดของตนเองเพ่ือกําหนดตําแหนงตาง ๆ และอัตรากําลังตามความจําเปนและเหมาะสม 

โดยปกติทุก อบต. จะมีตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

          (1) ปลัด อบต. 

          (2) หัวหนาสวนการคลัง 

          (3) หัวหนาสวนโยธา 

          (4) สวนอ่ืนๆ ท่ี อบต. ต้ังขึ้นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป เชน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนสาธารณสุข สวนการเกษตร เปนตน 

  

ประชาชนในเขต อบต. 

1. ไดรับการแกไขปญหาพัฒนาความเปนอยูและการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. 

2. มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 

3. มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอใหออกขอบัญญัติ อบต. 

4. มีสิทธิเขารวมเปนคณะกรรมการในการซื้อการจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อยางนอยคณะละ 2 คน 

5. มีสิทธิเขาฟงการประชุมสภา อบต. 

6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผูบริหาร อบต. ตามกฎหมายกําหนด หากเห็นวาผูนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 

7. มีหนาท่ีไปเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 

8. มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและขอบัญญัติของ อบต. 

9. มีหนาท่ีเสียภาษีใหแก อบต. อยางถูกตอง 

10.สนับสนุนการดําเนินงานของ อบต. และรวมกิจกรรมกับ อบต. 

11. ติดตามขาวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทํางานของ อบต. 

12. มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. 

ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 



 

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 

1. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 67) 

          1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

          2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

          3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

          4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

          6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

          7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

          8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

          9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ใหตามความจําเปนและสมควร 

3. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68) 

          1) ใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

          2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

          3) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

          4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุมการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

          5) ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

          6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

          7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

          8) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

          9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

          10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

          11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

          12) การทองเท่ียว 

          13) การผังเมือง 

4. การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรฐั ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในตําบลตองแจงให อบต. ทราบลวงหนาตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหนําความเห็นของ 

อบต. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย (มาตรา 69) 

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด (มาตรา 69/1) 

6. มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ี

ทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวกับ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ (มาตรา 70) 

7. ออกขอบัญญัติ อบต. เพ่ือใชบังคับในตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีของ อบต. ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียก

เก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน (มาตรา 71) 

8. อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไปดํารง

ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม (มาตรา 72) 

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได 

(มาตรา 73) 

  

  

  



  

อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

1. มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิน่ของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) 

          (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

          (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

          (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

          (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 

          (5) การสาธารณูปการ 

          (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

          (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

          (8) การสงเสริมการทองเท่ียว 

          (9) การจัดการศึกษา 

          (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

          (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวฒันธรรมอันดีของทองถิ่น 

          (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

          (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

          (14) การสงเสริมกีฬา 

          (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

          (16) สงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

          (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 

          (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสยี 

          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

          (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

          (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรยีบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

          (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          (25) การผังเมือง 

          (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

          (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

          (28) การควบคุมอาคาร 

          (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 

          (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

2. อํานาจหนาท่ีของ อบต. ตามขอ 1 ตองดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ” 

 


