อํานาจหน้ าที อบต.
อํานาจหน้าที
โครงสร้างรวมและอํานาจหน้าทีของ อบต. ตามพระราชบ ัญญ ัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสว่ นตําบล
พ.ศ. 2537 และ ทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบ ับที 5 พ.ศ. 2546

องค์การบริหารสว่ นตําบล
1. เป็ นองค์กรปกครองส่วนท ้องถินระดับตําบล : มีฐานะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล และเป็ นราชการบริหารส่วนท ้องถิน
2. มีอํานาจหน ้าทีในการพัฒนาตําบลทัง+ ในด ้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท ้องถินของตนเอง

สภาองค์การบริหารสว่ นตําบล

ิ ธิเลือกตัง+ ในแต่ละหมูบ
1. สภา อบต. ประกอบด ้วยสมาชิกสภา อบต. ซึงเลือกตัง+ โดยราษฎรผู ้มีสท
่ ้านในเขต
อบต. นั น
+ ตามกฎหมายว่าด ้วยการเลือกตัง+ สมาชิกสภาท ้องถินหรือผู ้บริหารท ้องถิน จํานวน หมูบ
่ ้านละ 2 คน :
อบต. ใดมี 2 หมูบ
่ ้านๆ ละ 3 คน : ถ ้ามี 1 หมูบ
่ ้านให ้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นั บแต่วน
ั เลือกตัง+
(มาตรา 45)
2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึงสภาเลือกจากสมาชิกให ้นายอําเภอ
แต่งตัง+ (มาตรา 48) ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมี
เลขานุการสภา อบต. 1 คน ซึงสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ดํารงตําแหน่งจนครบอายุ
ของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให ้พ ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 57)
3. การประชุมสภา อบต. ในปี หนึงให ้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล ้วแต่สภา อบต. จะกําหนด : สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึงๆ ให ้มีกําหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมือมีความจําเป็ นเพือประโยชน์ของ อบต.
สามารถขอเปิ ดประชุมวิสามัญได ้ สมัยประชุมวิสามัญให ้กําหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53)

อํานาจหน้าทีของสภา อบต.
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข ้ารับหน ้าทีและรับทราบรายงานแสดงผลการ
ปฏิบต
ั งิ านตามนโยบายทีนายก อบต. ได ้แถลงไว ้ต่อสภา อบต. เป็ นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)
3. มีอํานาจหน ้าทีตามมาตรา 46 ดังนี+
(1) ให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพือเป็ นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
(2) พิจารณาและให ้ความเห็นชอบร่างข ้อบัญญัต ิ อบต. ร่างข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
และร่างข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิมเติม
(3) ควบคุมการปฏิบต
ั งิ านของนายก อบต. ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.
ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของทางราชการ
ิ ธิตัง+ กระทู ้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรือง
4. ในทีประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสท
ใดอันเกียวกับงานในหน ้าที (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัวไปเพือให ้นายก อบต. แถลง
ข ้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปั ญหาเกียวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มก
ี ารลงมติ (มาตรา 58/7) +
นายก อบต.
1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึงมาจากการเลือกตัง+ โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด ้วยการเลือกตัง+
สมาชิกสภาท ้องถินหรือหรือผู ้บริหารท ้องถิน (มาตรา 58) : ดํารงตําแหน่งนั บแต่วันเลือกตัง+ และมีวาระอยูใ่ น
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นั บแต่วน
ั เลือกตัง+ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได ้ (มาตรา 58/2)
2. นายก อบต. สามารถแต่งตัง+ รองนายก อบต. ซึงมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได ้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตัง+
เลขานุการนายก อบต. ซึงมิได ้เป็ นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ ้าหน ้าทีของรัฐได ้ 1 คน (มาตรา 58/3)

อํานาจหน้าทีของนายก อบต.

1. ก่อนเข ้ารับหน ้าที นายก อบต. ต ้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มก
ี ารลงมติ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได ้ให ้ทําเป็ นหนั งสือแจ ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบต
ั งิ าน
ตามนโยบายทีได ้แถลงไว ้ต่อสภา อบต. เป็ นประจําทุกปี (มาตรา 58/5)
2. มีอํานาจหน ้าที ตามมาตรา 59 ดังนี+
(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให ้เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของทางราชการ
(2) สัง อนุญาต และอนุมัตเิ กียวกับราชการของ อบต.
(3) แต่งตัง+ และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
(4) วางระเบียบเพือให ้งานของ อบต. เป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย
(5) รักษาการให ้เป็ นไปตามข ้อบัญญัต ิ อบต.
(6) ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอืนตามทีบัญญัตไิ ว ้ในพระราชบัญญัตน
ิ ี+ และกฎหมายอืน
3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็ นผู ้บังคับบัญชาพนั กงานส่วน
ตําบลและลูกจ ้างของ อบต. (มาตรา 60)
ิ ธิเข ้าประชุมสภา อบต. และมีสท
ิ ธิแถลง
4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู ้ซึงนายก อบต. มอบหมายมีสท
ิ ธิออกเสียง
ข ้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานในหน ้าทีของตนต่อทีประชุมแต่ไม่มส
ี ท
ลงคะแนน (มาตรา 58/6)
5. กรณีทไม่
ี มผ
ี ู ้ดํารงตําแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมี
กรณีทสํ
ี าคัญและจําเป็ นเร่งด่วนซึงปล่อยให ้เนินช ้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร
นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าทีจําเป็ นก็ได ้ แต่เมือได ้เลือกประธานสภา อบต. แล ้วให ้เรียก
ประชุมสภา อบต. เพือให ้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มก
ี ารลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันทีมีการ
เลือกตัง+ ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง)
+ จงแนะนํ าตักเตือน
6. กรณีนายก อบต. ปฏิบต
ั ก
ิ ารทีอาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอําเภอได ้ชีแ
แล ้วไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ นเร่งด่วนทีจะรอช ้าไม่ได ้ นายอําเภอมีอํานาจออกคําสังระงับการ
ปฏิบต
ั ริ าชการของนายก อบต. ไว ้ตามทีเห็นสมควรได ้ แล ้วรีบรายงานผู ้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพือ
วินจ
ิ ฉั ยตามทีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทําของนายก อบต. ทีฝ่ าฝื นคําสังนายอําเภอหรือผู ้ว่าราชการ
จังหวัดดังกล่าว ไม่มผ
ี ลผูกพันกับ อบต. (มาตรา 90)
7. เป็ นผู ้เสนอร่างข ้อบัญญัต ิ อบต. (มาตรา 71) ร่างข ้อบัญญัตป
ิ ระมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข ้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (มาตรา 87)
8. เป็ นเจ ้าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีตามพระราชบัญญัต ิ อบต. (มาตรา 65)

พน ักงานสว่ นตําบล
1. พนั กงานส่วนตําบล หมายถึง ข ้าราชการซึงได ้รับการบรรจุและแต่งตัง+ ให ้ปฏิบต
ั ริ าชการของ อบต. โดย
ได ้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที
ให ้แก่ อบต. และ อบต. นํ ามาจัดเป็ นเงินเดือนของพนั กงานส่วนตําบล
2. ปลัด อบต. เป็ นผู ้บังคับบัญชาพนั กงานส่วนตําบลและลูกจ ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ให ้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน ้าทีอืนตามทีกฎหมายกําหนด
หรือตามทีนายก อบต. มอบหมาย
3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน พ.ศ.
2542
4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอํานาจหน ้าที และรายได ้ของตนเองเพือกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ และ
อัตรากําลังตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยปกติทก
ุ อบต. จะมีตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี+
(1) ปลัด อบต.
(2) หัวหน ้าส่วนการคลัง
(3) หัวหน ้าส่วนโยธา
(4) ส่วนอืนๆ ที อบต. ตัง+ ขึน
+ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี เช่น ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
สาธารณสุข ส่วนการเกษตร เป็ นต ้น

ประชาชนในเขต อบต.
1.
2.
3.
4.

ได ้รับการแก ้ไขปั ญหาพัฒนาความเป็ นอยูแ
่ ละการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอํานาจหน ้าทีของ อบต.
ิ ธิสมัครรับเลือกตัง+ เป็ นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
มีสท
ิ ธิเข ้าชือกันเสนอให ้ออกข ้อบัญญัต ิ อบต.
มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมเป็ นคณะกรรมการในการซือ
+ การจ ้าง โดยวิธส
มีสท
ี อบราคา ประกวดราคา และวิธพ
ี เิ ศษของ อบต.

อย่างน ้อยคณะละ 2 คน
ิ ธิเข ้าฟั งการประชุมสภา อบต.
5. มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู ้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกําหนด หากเห็นว่าผู ้
6. มีสท
นั น
+ ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป
7. มีหน ้าทีไปเลือกตัง+ สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง
8. มีหน ้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบัญญัตข
ิ อง อบต.
9. มีหน ้าทีเสียภาษี ให ้แก่ อบต. อย่างถูกต ้อง
10.สนั บสนุนการดําเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนํ าการทํางานของ อบต.
+ จัดจ ้าง การตรวจสอบ และการ
12. มีสว่ นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซือ
ประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับว่าด ้วยการนั น
+ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารสว่ นตําบล (อบต.)
อํานาจหน ้าที ตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ทีแก ้ไขเพิมเติม
ถึงฉบับที 5 พ.ศ. 2546
1. มีอํานาจหน ้าทีในการพัฒนาตําบลทัง+ ในด ้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน ้าทีต ้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังต่อไปนี+ (มาตรา 67)
1) จัดให ้มีและบํารุงรักษาทางนํ+ าและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ+ า ทางเดิน และทีสาธารณะรวมทัง+ กําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกล
ู
3) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ
7) คุ ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท ้องถิน
9) ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให ้ตามความ
จําเป็ นและสมควร
3. ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังต่อไปนี+ (มาตรา 68)
1) ให ้มีนํ+าเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให ้มีการบํารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอ
ี น
ื
3) ให ้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํ+ า
4) ให ้มีและบํารุงสถานทีประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5) ให ้มีการส่งเสริมกลุม
่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให ้มีอต
ุ สาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ิ อันเป็ นสาธารณสมบัตข
8) การคุ ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สน
ิ องแผ่นดิน
ิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
10) ให ้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข ้าม
11) กิจการเกียวกับการพาณิชย์
12) การท่องเทียว
13) การผังเมือง
4. การดําเนินงานตามอํานาจหน ้าทีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันทีจะ
ดําเนินกิจการใด ๆ เพือประโยชน์ของประชาชนในตําบลต ้องแจ ้งให ้ อบต. ทราบล่วงหน ้าตามสมควร หาก
อบต. มีความเห็นเกียวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให ้นํ าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินกิจการนัน
+ ด ้วย (มาตรา 69)
5. การปฏิบต
ั งิ านตามอํานาจหน ้าทีของ อบต. ต ้องเป็ นไปเพือประโยชน์สข
ุ ของประชาชน โดยใช ้วิธก
ี าร
บริหารกิจการบ ้านเมืองทีดี และให ้คํานึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ
+ จัดจ ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบต
จัดทํางบประมาณ การจัดซือ
ั งิ าน และการเปิ ดเผยข ้อมูล
ข่าวสาร ทัง+ นี+ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับว่าด ้วยการนัน
+ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)
ิ ธิได ้รับทราบข ้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรืองทีเกียวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ
6. มีสท

ในตําบล เว ้นแต่ข ้อมูลหรือข่าวสารทีทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกียวกับ การรักษาความมันคงแห่งชาติ
(มาตรา 70)
7. ออกข ้อบัญญัต ิ อบต. เพือใช ้บังคับในตําบลได ้เท่าทีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน ้าทีของ อบต. ในการ
นี+จะกําหนดค่าธรรมเนียมทีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู ้ฝ่ าฝื นด ้วยก็ได ้ แต่มใิ ห ้กําหนดโทษปรับเกิน
1,000 บาท เว ้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว ้เป็ นอย่างอืน (มาตรา 71)
8. อาจขอให ้ข ้าราชการ พนั กงาน หรือลูกจ ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท ้องถินไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบต
ั ก
ิ จิ การของ อบต. เป็ นการชัวคราวได ้โดยไม่ขาดจาก
ต ้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
อืน เพือกระทํากิจการร่วมกันได ้ (มาตรา 73)

อํานาจหน้าที ตามพระราชบ ัญญ ัติกําหนดแผนและขนตอนการกระจาย
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1. มีอํานาจและหน ้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท ้องถินของตนเอง
ดังนี+ (มาตรา 16)
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท ้องถินของตนเอง
(2) การจัดให ้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ+ า และทางระบายนํ+ า
(3) การจัดให ้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข ้าม และทีจอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร ้างอืน ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเทียว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เด็ก สตรี คนชรา และผู ้ด ้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท ้องถิน
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับทีอยูอ
่ าศัย
(13) การจัดให ้มีและบํารุงรักษาสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท ้องถิน
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิงปฏิกล
ู และนํ+ าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให ้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลีย
+ งสัตว์
(22) การจัดให ้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอืน ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช ้ประโยชน์จากป่ าไม ้ ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล ้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาทีสาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร ้อย การส่งเสริมและสนั บสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัย ใน
ิ
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
(31) กิจการอืนใดทีเป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท ้องทีตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด
2. อํานาจหน ้าทีของ อบต. ตามข ้อ 1 ต ้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารกําหนดขัน
+ ตอนและการกระจาย
อํานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ”

