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องค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
  2. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต 
อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน หมู่บ้านละ 2 คน : 
อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
(มาตรา 45) 
  2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต.1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้
นายอ าเภอแต่งตั้ง (มาตรา 48) ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 
49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ด ารงต าแหน่งจน
ครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 57)  
  3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะก าหนด : สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ อบต. 
สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) 
อ านาจหน้าที่ของสภา อบต. 
  1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 
  2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5) 
  3. มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ 
           (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
           (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
           (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่อง
ใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้นายก อบต. แถลง



ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + 
นายก อบต. 
  1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) :ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2)  
  2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้ง
เลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) 
 
 อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. 
  1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5) 
  2. มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ 
          (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
          (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ อบต. 
          (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  
          (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 
  3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 
  4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (มาตรา 58/6) 
  5. กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 
หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือ
ราษฎร นายก อบต. จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้
เรียกประชุมสภา อบต. เพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการ
เลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 
  6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอ าเภอได้ชี้แจงแนะน าตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการ
ปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือ



วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ที่ฝุาฝืนค าสั่งนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90) 
  7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (มาตรา 87) 
  8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) 
พนักงานส่วนต าบล 
  1. พนักงานส่วนต าบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดย
ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่
ให้แก่ อบต. และ อบต. น ามาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
  2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
หรือตามท่ีนายก อบต. มอบหมาย 
  3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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 4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพ่ือก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ และ
อัตราก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
          (1) ปลัด อบต. 
          (2) หัวหน้าส่วนการคลัง 
          (3) หัวหน้าส่วนโยธา 
          (4) ส่วนอื่นๆ ที่ อบต. ตั้งขึ้นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เช่น ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
สาธารณสุข ส่วนการเกษตร เป็นต้น 
ประชาชนในเขต อบต. 
  1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต. 
   2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 
   3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 
   4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ 
อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน 
   5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 
   6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายก าหนด หากเห็นว่าผู้
นั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
   7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 
  8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 



   9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 
  10.สนับสนุนการด าเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
  11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะน าการท างานของ อบต. 
  12. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
  1. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
          1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
          2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
          3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
          7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร 
 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
          1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
          2) ให้มีการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
          3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
          4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
          5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
          6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
          8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
          9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 



          10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
          11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
          12) การท่องเที่ยว 
          13) การผังเมือง 
  4. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก 
อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้น าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 
  5. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 69/1) 
  6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการ ของทางราชการ
ในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
(มาตรา 70) 
  7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ อบต. ในการ
นี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน 
1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71) 
  8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก
ต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 
  9. อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (มาตรา 16) 
          (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
          (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
          (5) การสาธารณูปการ 



          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          (9) การจัดการศึกษา 
          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
          (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
          (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
          (14) การส่งเสริมกีฬา 
          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
          (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
          (25) การผังเมือง 
          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
          (28) การควบคุมอาคาร 
          (29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
          (31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
  2. อ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 

 


