
อำนาจหนาที่โครงสรางรวมและอำนาจหนาที่ของ อบต.  
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562 
 
องคการบริหารสวนตำบล 
1. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตำบล : มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
2. มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการ 
 สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
 

มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ 
(๑ จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก  
(๒ รั กษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 (๓ ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
(๔ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕ สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(๖ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
(๗ คุมครอง  ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
(๙ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให ตามความจําเปนและ สมควร  
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ 
(๑ ใหมีน้ ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒ ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
(๓ ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ ำ 
(๔ ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
(๕ ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
(๖ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๗ บํารุงและ สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘ การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
(๙ หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  
(๑๐ ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
(๑๑ กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
(๑๒ การทองเท่ียว  
(๑๓ การผังเมือง  
 



สภาองคการบริหารสวนตำบล 
1. สภา อบต. ประกอบดวยสมาชิกสภา อบต. ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขต อบต. นั้น  

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จำนวน หมูบานละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 
หมูบานๆ ละ 3 คน : ถามี 1 หมูบานใหมีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 

2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซ่ึงสภาเลือกจากสมาชิกใหนายอำเภอแตงตั้ง  
(มาตรา 48) ดำรงตำแหนงจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา 
อบต. 1 คน ซ่ึงสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดำรงตำแหนงจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบ
สภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติใหพนจากตำแหนง (มาตรา 57) 

3. การประชุมสภา อบต. ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แลวแตสภา อบต. จะกำหนด : สมัยประชุม 
สามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เม่ือมีความจำเปนเพ่ือประโยชนของ อบต.  
สามารถขอเปดประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหกำหนดไมเกิน 15 วัน (มาตรา 53) 

 
อำนาจหนาท่ีของสภา อบต. 
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 
2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. กอนนายก อบต. เขารับหนาท่ีและรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายท่ีนายก อบต. ไดแถลงไวตอสภา อบต. เปนประจำทุกป (มาตรา 58/5) 
3. มีอำนาจหนาท่ีตามมาตรา 46 ดังนี ้
 (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
 (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และ 

ขอบังคับของทางราชการ 
4. ในท่ีประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทูถามตอนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเก่ียวกับ 

งานในหนาท่ี (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือใหนายก อบต. แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปญหาเก่ียวกับการบริหาร อบต. โดยไมมีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 
1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ทองถ่ินหรือหรือผูบริหารทองถ่ิน (มาตรา 58) : ดำรงตำแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 
4 ป นับแตวันเลือกตั้ง แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได (มาตรา 58/2) 

2. นายก อบต. สามารถแตงตั้งรองนายก อบต. ซ่ึงมิใชสมาชิกสภา อบต. ไดไมเกิน 2 คน : แตงตั้งเลขานุการ 
นายก อบต. ซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภา อบต. หรือเจาหนาท่ีของรัฐได 1 คน (มาตรา 58/3) 

 
 
 
 
 
 

 



อำนาจหนาท่ีของนายก อบต. 
1. กอนเขารับหนาท่ี นายก อบต. ตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติ หากไมสามารถดำเนินการได 

ใหทำเปนหนังสือแจงตอสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ท่ีไดแถลงไวตอสภา 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) แตงตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 
(4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 
(5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต. 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 

3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบลและ 
ลูกจางของ อบต. (มาตรา 60) 

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผูซ่ึงนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6) 

5. กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณี 
ท่ีสำคัญและจำเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสำคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต.  
จะดำเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจำเปนก็ได แตเม่ือไดเลือกประธานสภา อบต. แลวใหเรียกประชุมสภา อบต. เพ่ือให
นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 
วรรคสอง  

6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการท่ีอาจเสียหายแก อบต. หรือราชการ และนายอำเภอไดชี้แจงแนะนำตักเตือนแลว 
ไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนเรงดวนท่ีจะรอชาไมได นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการ
ของนายก อบต. ไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 วนั เพ่ือวินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควร
โดยเร็ว : การกระทำของนายก อบต. ท่ีฝาฝนคำสั่งนายอำเภอหรือผูวาราชการจังหวัดดังกลาว ไมมีผลผูกพันกับ อบต. 
(มาตรา 90) 

7. เปนผูเสนอรางขอบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) รางขอบัญญัติประมาณรายจายประจำป และรางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายเพ่ิมเติม (มาตรา 87) 

8. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 



พนักงานสวนตำบล 
1. พนักงานสวนตำบล หมายถึง ขาราชการซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการของ อบต. โดยไดรับเงินเดือน 

จากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแก อบต. และ อบต. 
นำมาจัดเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตำบล 

2. ปลัด อบต. เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบลและลูกจางของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแล 
ราชการประจำของ อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือตามท่ีนายก อบต. 
มอบหมาย 

3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4. อบต. จะวิเคราะหบทบาทภารกิจอำนาจหนาท่ี และรายไดของตนเองเพ่ือกำหนดตำแหนงตาง ๆ และอัตรากำลังตาม 

ความจำเปนและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีตำแหนงตาง ๆ ดังนี้ 
(1) ปลัด อบต. 
(2) รองปลัด อบต. 
(3) ผูอำนวยการกองคลัง 
(4) ผูอำนวยการกองชาง 
(5) ผูอำนวยการกองการศึกษา 

ประชาชนในเขต อบต. 
1. ไดรับการแกไขปญหาพัฒนาความเปนอยูและการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหนาท่ีของ อบต. 
2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 
3. มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอใหออกขอบัญญัติ อบต. 
4. มีสิทธิเขารวมเปนคณะกรรมการในการซ้ือการจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต.  

อยางนอยคณะละ 2 คน 
5. มีสิทธิเขาฟงการประชุมสภา อบต. 
6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผูบริหาร อบต. ตามกฎหมายกำหนด หากเห็นวาผูนั้นไมสมควร 

ดำรงตำแหนงตอไป 
7. มีหนาท่ีไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 
8. มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและขอบัญญัติของ อบต. 
9. มีหนาท่ีเสียภาษีใหแก อบต. อยางถูกตอง 
10.สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต. และรวมกิจกรรมกับ อบต. 
11. ติดตามขาวสาร ตรวจสอบและแนะนำการทำงานของ อบต. 
12. มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบและการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 
 
 
 
 
 


