โครงสรางรวมและอํานาจหนาที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
องคการบริหารสวนตําบล
1. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล : มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
2. มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง

สภาองคการบริหารสวนตําบล
1. สภา อบต. ประกอบดวยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขต อบต. นั้น ตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 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 ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกใหนายอําเภอแตงตั้ง (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 : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ใหมีกําหนดไม
เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนของ อบต. สามารถขอเปดประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกิน 15
วัน (มาตรา 53)

อํานาจหนาที่ของสภา อบต.
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. กอนนายก อบต. เขารับหนาที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได
แถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป (มาตรา 58/5)
3. มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
(1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
(2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทาง
ราชการ
4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทูถามตอนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ (มาตรา
56/1) : เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายก อบต. แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไมมี
การลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.
1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือหรือผูบริหาร
ทองถิ่น (มาตรา 58) : ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
2 วาระไมได (มาตรา 58/2)
2. นายก อบต. สามารถแตงตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใชสมาชิกสภา อบต. ไดไมเกิน 2 คน : แตงตั้งเลขานุการนายก อบต. ซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
อบต. หรือเจาหนาที่ของรัฐได 1 คน (มาตรา 58/3)

อํานาจหนาที่ของนายก อบต.
1. กอนเขารับหนาที่ นายก อบต. ตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติ หากไมสามารถดําเนินการไดใหทําเปนหนังสือแจงตอสมาชิก
สภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป (มาตรา 58/5)
2. มีอํานาจหนาที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.

(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย
(5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต.
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ อบต. (มาตรา
60)
4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผูซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุมแตไมมสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 58/6)
5. กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่ง
ปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได แตเมื่อไดเลือก
ประธานสภา อบต. แลวใหเรียกประชุมสภา อบต. เพื่อใหนายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเลือกตั้ง
ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)
6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก อบต. หรือราชการ และนายอําเภอไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนเรงดวนที่จะรอชาไมได นายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไวตามที่เห็นสมควรได แลวรีบรายงานผูว า
ราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพื่อวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทําของนายก อบต. ที่ฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
ดังกลาว ไมมีผลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90)
7. เปนผูเสนอรางขอบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) รางขอบัญญัติประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (มาตรา
87)
8. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65)

พนักงานสวนตําบล
1. พนักงานสวนตําบล หมายถึง ขาราชการซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตัง้ ใหปฏิบัติราชการของ อบต. โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด
เงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแก อบต. และ อบต. นํามาจัดเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
2. ปลัด อบต. เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต.
ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย
3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4. อบต. จะวิเคราะหบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ และรายไดของตนเองเพื่อกําหนดตําแหนงตาง ๆ และอัตรากําลังตามความจําเปนและเหมาะสม
โดยปกติทุก อบต. จะมีตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(1) ปลัด อบต.
(2) หัวหนาสวนการคลัง
(3) หัวหนาสวนโยธา
(4) สวนอื่นๆ ที่ อบต. ตั้งขึ้นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป เชน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนสาธารณสุข สวนการเกษตร เปนตน

ประชาชนในเขต อบต.
1. ไดรับการแกไขปญหาพัฒนาความเปนอยูและการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอํานาจหนาที่ของ อบต.
2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 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. มีหนาที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง
8. มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบัญญัติของ อบต.
9. มีหนาที่เสียภาษีใหแก อบต. อยางถูกตอง
10.สนับสนุนการดําเนินงานของ อบต. และรวมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตามขาวสาร ตรวจสอบและแนะนําการทํางานของ อบต.
12. มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.
ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 67)
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ใหตามความจําเปนและสมควร
3. ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68)
1) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
3) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า
4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
5) ใหมีการสงเสริมกลุม เกษตรกรและกิจการสหกรณ
6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
12) การทองเที่ยว
13) การผังเมือง
4. การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในตําบลตองแจงให อบต. ทราบลวงหนาตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหนําความเห็นของ
อบต. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย (มาตรา 69)
5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ตองเปนไปเพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด (มาตรา 69/1)
6. มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกีย่ วกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่
ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ (มาตรา 70)
7. ออกขอบัญญัติ อบต. เพื่อใชบังคับในตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ของ อบต. ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น (มาตรา 71)
8. อาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไปดํารง
ตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหนว ยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได
(มาตรา 73)

อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
2. อํานาจหนาที่ของ อบต. ตามขอ 1 ตองดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ”

