
อ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต. 

อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญตัิสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
3 พ.ศ. 2542) 

พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 

1. มีหนา้ท่ีตอ้งท าตามมาตรา 67 ดงัน้ี 
1. จดัให้มีและบ ารุงทางน ้าและทางบก 
2. การรกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็และเยาวชน ผูสู้งอายุและพิการ 
7. คุม้ครอง ดูแลและบ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

2. มีหนา้ท่ีที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี 
1. ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครวั 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
11. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย ์



12. การท่องเที่ยว 
13. การผงัเมือง 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ไม่เป็นการตดัอ านาจหนา้ท่ีของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัที่จะด าเนินกจิการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในต าบล แต่ตอ้งแจง้ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหนา้ตามสมควร ในกรณีน้ีหากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการดงักล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์ารหรือ
หน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นดว้ย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามพระราชบญัญตัน้ีิให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิไดร้ับทราบ
ขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เวน้แตข่อ้มูลหรือ
ข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบัเกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงแห่งชาต ิ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อใชบ้งัคบัในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการน้ีจะก าหนด
ค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกนิหน่ึงพนับาท เวน้แต่
จะมีกฎหมายบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการจดัแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านกังาน
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และส่วนต่าง ๆ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดต้ั้งขึ้น โดยมีพนกังานส่วนต าบลเป็น
เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงาน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถขอให้ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชัว่คราวไดโ้ดยไม่ขาดจากตน้สังกดัเดิม โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ านาจ
อนุญาตไดต้ามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นขา้ราชการซ่ึงไม่อยู่ในอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั ให้
กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกบัหน่วยงานตน้สังกดักอ่นแต่งตั้ง 

นอกจากนั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกบัสภา
ต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เพ่ือ
กระท ากิจการร่วมกนัได ้ทั้งน้ี เม่ือไดร้ับความยนิยอมจากสภาต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกี่ยวขอ้ง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งท าและเป็น
การเกี่ยวเน่ืองกบักิจการที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของตน 



อ านาจหนา้ท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ของตนเองตามมาตรา 16 ดงัน้ี 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัให้มี และบ ารุงรกัษาทางบกทางน ้า และทางระบายน ้า 
3. การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจดัการศกึษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเกี่ยวกบัท่ีอยู่อาศยั 
13. การจดัให้มี และบ ารุงรกัษาสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
20. การจดัให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 



24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรกัษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิต และ

ทรัพยสิ์น 
31. กิจอ่ืนใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ประเภทของ อบต. 

ปัจจุบนัมกีารแกไ้ขประเภทของ อบต.แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ  

    1.อบต.ขนาดใหญ่  

    2.อบต.ขนาดกลาง  

    3.อบต.ขนาดเล็ก  

แต่เดิมนั้น อบต. แบ่งออกตามล าดบัไดเ้ป็น 5 ประเภทและมีจ านวนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทัว่ประเทศ 
ประจ าปี 2543ดงัน้ี 

    อบต. ชั้นท่ี 1 จ านวน อบต. 74 แห่ง 

    อบต. ชั้นท่ี 2 จ านวน อบต. 78 แห่ง 

    อบต. ชั้นท่ี 3 จ านวน อบต. 205 แห่ง 

    อบต. ชั้นท่ี 4 จ านวน อบต. 844 แห่ง 

    อบต. ชั้นท่ี 5 จ านวน อบต. 5196 แห่ง 

    อบต. ชั้นท่ี 5 จดัตั้งใหม่ (14 ธนัวาคม 2542) จ านวน อบต. 349 แห่ง 

    รวม อบต. ทัว่ประเทศทั้งส้ินจ านวน 6746 แห่ง 

ระดับช้ันและเกณฑ์กำรแบ่งระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีความส าคญัต่อทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท องคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดบัต าบล หมู่บา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

 

ก่อนที่จะมกีารยุบรวม อบต. เขา้กบัราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน และตั้งสภาต าบลเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมมากขึ้นนั้น มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลประมาณ 6,500 แห่ง (ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550) โดยมี
การแบ่งระดบัออกเป็น 5 ชั้น ตามระดบัของรายได ้ดงัน้ี 

(1) อบต. ชั้น 1 รายไดต้ั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป  

(2) อบต. ชั้น 2 รายไดร้ะหว่าง 12 - 20 ลา้นบาท  

(3) อบต. ชั้น 3 รายไดร้ะหว่าง 6 - 12 ลา้นบาท  

(4) อบต. ชั้น 4 รายไดไ้ม่เกนิ 6 ลา้นบาท  

(5) อบต. ชั้น 5 รายไดไ้ม่เกนิ 3 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ไดมี้การยุบรวม อบต. เขา้กบัราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน และ
ตั้งสภาต าบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ิมขึ้น ปัจจุบนัจึงมีจ านวนองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนทั้งส้ิน 
6,725 แห่งและมีการเปล่ียนแปลงการแบ่งกลุ่ม อบต. เป็น 3 ขนาด คือ 

1) อบต.ขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 1 เดิม)  

2) อบต.ขนาดกลาง (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 2 และ อบต. ชั้น 3 เดิม)  

3) อบต.ขนาดเล็ก (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 4 และ อบต. ชั้น 5 เดิม) 

โดยมีหลักเกณฑ์ส ำคญัทีใ่ช้แบ่งขนำด อบต. มี 5 เกณฑ์ที่ส ำคัญ ดงันี ้

1) เกณฑร์ะดบัรายได ้

    (1) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ่  

    (2) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง  

    (3) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนต ่ากว่า 6 ลา้นบาท เป็น อบต.ขนาดเล็ก 



2) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นค่าใชจ้่ายบุคลากร 

3) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นเศรษฐกจิและสังคม  

    (1) จ านวนพ้ืนท่ี  

    (2) จ านวนประชากร  

    (3) จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน  

    (4) จ านวนโรงฆ่าสัตว ์ 

    (5) จ านวนตลาดสด  

    (6) จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  

    (7) จ านวนโรงเรียน  

    (8) จ านวนศูนยพ์ฒันาเดก็  

    (9) จ านวนโรงแรม  

    (10) จ านวนศาสนสถาน  

    (11) จ านวนสถานพยาบาล  

    (12) จ านวนศูนยก์ารคา้  

    (13) การประกาศให้ อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร  

    (14) การประกาศให้ใชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

    (15) จ านวนวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

    (16) จ านวนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้นการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูล  

    (17) จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ  

    (18) จ านวนหน่วยกจิการพาณิชย ์

4) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ  

    (1) ประสิทธิภาพดา้นการจดัเก็บรายได ้ 

    (2) ประสิทธิภาพดา้นการบริหารแผนงานและงบประมาณ  



    (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นงานบุคคล  

    (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการบริการ 

5) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นธรรมาภิบาล  

    (1) หลกันิติธรรม  

    (2) หลกัคณุธรรม  

    (3) หลกัความโปร่งใส  

    (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน  

    (5) หลกัความรับผิดชอบ  

    (6) ความคุม้ค่า 

โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต. มี สภำำองค์กำรต ำบล อยู่ในระดบัสูงสุด เป็นผูก้  าหนดนโยบายและก ากบัดูแลกรรมการบริหาร ของ  

https://sites.google.com/site/phatcharapornprasiton/home/xanac-hnathi-khxng-xngkhkar-brihar-swn-tabl/xanac-hnathi-tam-phaen-laea-khan-txn-kark-ra-ca-yxa-nac/prapheth-khxng-xbt/khorngsrang-khxng-xngkhkar-brihar-swn-tabl/flowchart.jpg?attredirects=0


นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล และ มีพนกังาน
ประจ าท่ี 

เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท้ างานประจ าวนัโดยมีปลดัและรองปลดั อบต. เป็นหัวหนา้งานบริหาร 
ภายใน 

องคก์รมกีารแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ท่าทีจ่  าเป็นตามภาระหนา้ท่ีของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อ
ตอบสนอง 

ความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ เช่น 

▪ ส านกังานปลดั 
▪ กองการคลงั 
▪ กองสาธารณสุข 
▪ กองการศกึษา 
▪ กองการโยธา 
▪ กองสวสัดิการและสังคม 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง มีโครงสร้างเป็นไปตาม
บทบญัญตั ิ

ในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
หมู่บา้น 

ละ 2 คน ในกรณีที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บา้น ให้หมู่บา้นนั้นเลือกสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วน 



ต าบลจ านวน 6 คน และในกรณีที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บา้น ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
นั้นมี 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมู่บา้นละ 3 คน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ 4 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบลส้ินสุดลงเม่ือ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  

(2) ตาย  

(3) ลาออก  

(4) เป็นผูไ้ดเ้สียในทางตรงหรือทางออ้มในสัญญากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง หรือ
ในกิจการ 

ที่กระท าให้ อบต.         (5) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามเกี่ยวกบัคุณสมบตัิผูม้ีสิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้งเป็น 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

(6) ไม่ไดอ้ยู่ประจ าในหมู่บา้นท่ีตนไดร้ับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกิน 6 เดือน  

(7) ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลติดต่อกนั 3 ครั้ ง โดยไม่มีเหตุผลท่ีสมควร  

(8) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากมีพฤติกรรมที่เส่ือมเสียหรือก่อความ
ไม ่

สงบเรียบร้อยแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเส่ือมเสีย  

(9) ราษฎรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดล้งคะแนนเสียงให้พน้จากต าแหน่ง 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภา
องคก์าร 



บริหารส่วนต าบล แลว้ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม
มติของ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งจนครบอายขุองสภาหรือ
มี 

การยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (มาตรา 49) 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ี (มาตรา 46) ดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

ร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

(3) ควบคุมการปฏิบตัิงานของคณะผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาต าบลตาม (1) และ
กฎหมาย 

 ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ  

(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.  

(5) รับทราบนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกอ่นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา้รับ
หนา้ท่ี 

 และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายที่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดแ้ถลงไวต้่อ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

(6) ในท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทูถ้าม
ต่อ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอนัเกี่ยวกบังานในหนา้ท่ีได้  

(7) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบญัญตัิขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพ่ือให้นายกองคก์าร 



บริหารส่วนต าบลแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วน 

ต าบลโดยไม่มีการลงมติได ้ 

(8) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบลคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ 

บงัคบัการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
หนา้ท่ีช่วย 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบตัิงาน ตามท่ีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ท า  

ในกรณีที่ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้รองประธานสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบลปฏิบตัิงานแทน ในการด าเนินการประชุมให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูเ้รียก 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามสมยัประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มี
ประธาน 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอ
เป็น 

ผูเ้รียกประชุมพร้อมทั้งเป็นผูเ้ปิดหรือปิดการประชุม 

เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ
วาระ  

ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน 15 วนั
นบัแต ่



วนัท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผูซ่ึ้งไดร้ับเลือกแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผูซ่ึ้ง
ตนแทน 

 (มาตรา 51) เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ไดร้ับ
เลือก 

ตั้งจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็น
นายก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ได ้โดยที่เลขานุการสภาองคก์าร
บริหาร 

ส่วนต าบลมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการ การจดัการประชมุ และงานที่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

สมยัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอตอ้งก าหนดให้สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการประชุม
สภา 

 อบต. ครั้ งแรกภายใน 15 วนั นบัแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภา 1 คน 
และ 

รองประธานสภา 1 คน ซ่ึงประธานสภาและรองประธานสภาน้ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 

ในกรณีท่ีสภา อบต. ไม่สามารถจดัให้มีการประชุมครั้ งแรกไดภ้ายใน 15 วนัดงักล่าว หรือมกีารประชุมแต่
ไม ่

อาจเลือกประธานสภาได ้นายอ าเภออาจเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัให้มีค  าส่ังยุบสภา อบต. 

ในปีหน่ึงให้สภา อบต. มีสมยัประชุมสามญั 2 สมยั หรือมากกว่า 2 สมยั แต่ไม่เกิน 4 สมยั สมยัหน่ึง ๆ  

ไม่เกิน 15 วนั แต่อาจขยายไดอี้กโดยขออนุญาตนายอ าเภอ วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจ าปีให้สภา อบต.  

เป็นผูก้  าหนด 

นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต.  

จ านวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาท่ีมีอยู่ อาจน าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุม
วิสามญัได ้

2. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้ฝ่ายบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มาจากการ
เลือก 

ตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้ง
ผูช้่วย 

ด าเนินการได ้โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลท่ีไม่ใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายก
องคก์าร 

บริหารส่วนต าบลได ้2 คน และเป็นเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้1 คน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกนิ 2 
วาระ 

ไม่ได ้จะด ารงต าแหน่งไดอี้กครั้ งเม่ือพน้ระยะเวลา 4 ปีนบัแต่วนัที่พน้จากต าแหน่ง แมด้ ารงต าแหน่งไม่
ครบ 

ระยะเวลา 4 ปีก็ให้นบัเป็น 1 วาระ 

ผูท่ี้จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 

1) มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 2) จบการศกึษาไม่ต ่ากว่า มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า  

2) หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน นกับริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่เป็นผู ้
3) มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหาร 
4) ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
5)  เพราะเหตุที่ไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา หรือกิจการทีก่ระท ากบั

องคก์ร 
6) ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึง 5 ปี นบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ี (มาตรา 59) ดงัต่อไปน้ี 

1) ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโดย 



2) ไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้ท าเป็นหนงัสือแจง้ต่อสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุกคน และจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5)  

2) อ านาจหนา้ท่ี ตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 
(มาตรา 59) ก าหนดไวด้งัน้ี  

    (1) ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอ้บญัญตัิ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของทางราชการ  

    (2) ส่ัง อนุญาต และอนุมตัิเกีย่วกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

    (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  

    (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

    (5) รกัษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

    (6) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ีและกฎหมายอ่ืน  

3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

4) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูท้ี่นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมอบหมาย มีสิทธิเขา้ประชุมสภา และมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริง ตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบังานใน
หนา้ท่ีของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5) กรณีที่ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้เน่ินชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคญั
ของราชการหรือราษฎร นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได ้

ในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูแ้ทนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเมื่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามล าดบัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไวเ้ป็นผูร้ักษาราชการแทน 
นอกจากนั้น นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจในการส่ัง อนุญาต อนุมตัิ ให้รองนายกองคก์าร



บริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหัวหนา้ส่วนราชการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบตัิราชการแทนได ้

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ถึงคราวออกตามวาระ  

2) ตาย  

3) ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อนายอ าเภอ  

4) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด  

5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 ของพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2546 คือ 

    (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวน้แต่
ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย  

    (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตัิกบับุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ  

    (3) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น หรือท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 

บทบญัญตัิน้ีไม่ให้ใชบ้งัคบักบักรณีที่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้ับเบ้ียหวดั บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือ
เงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และไม่ให้ใชบ้งัคบักบักรณีทีบุ่คคลดงักล่าวรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงิน
อ่ืนใด เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา สภาองคก์ารบริการส่วน
ต าบล หรือสภาทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญตัิให้เป็นโดยต าแหน่ง 

6) ผูว้่าราชการจงัหวดัส่ังให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 92 

    (1) การพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คือ การที่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ยอมน า
ร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซ่ึงปรับปรุงแกไ้ขโดย
คณะกรรมการซ่ึงตั้งโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้จากกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่
รับหลกัการหรือไม่เห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณท่ีเสนอโดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในครั้ งแรก 



เสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาใหม่ภายใน 7 วนั นบัแต่ไดร้ับร่างขอ้บญัญตัิจากนายอ าเภอ 
กรณีน้ีให้นายอ าเภอรายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั เพ่ือส่ังให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่ง 

    (2) การพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 92 คือ นายอ าเภอสอบสวนแลว้ปรากฏว่ากระท าการฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมป่ฏิบตัิตาม หรือปฏิบตัิการไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีจริง 
กรณีน้ีนายอ าเภอสามารถเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัส่ังให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งได ้

7) ถูกจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

8) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูม้ี
สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเห็นว่านายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

    นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
          • องคป์ระกอบของ อบต. ในการปฏิบตัิงาน ดงัน้ี  
            (1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบญัญตัิ  
            (2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร  
            (3) พนกังานส่วนต าบล : ฝ่ายราชการประจ า  
            (4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนยก์ลางการพฒันา และมีส่วนรวมด าเนินการ  
            (5) ฝ่ายก ากบัดูแล อบต. : นายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดั  
 
           ทั้ง 5 ฝ่ายตอ้ง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีอย่างสมดุล อบต. จึงพฒันาอย่างยัง่ยนื
และเขม้แข็ง 
 
     

     โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ตำมกฎหมำย 



 

 

 

 

 

 

 

 


