
โครงสร้างรวมและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546 
  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล : มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
   2. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย 
         1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.  
          อบต. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจกำรสำธำรณที่ อบต.  
มีอ ำนำจหน้ำที่จัดท ำสำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท  คือ  
             1.1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องท าในเขต อบต. ดังนี้  
                    (1)  จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก  
                    (2)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและ 
                                      สิ่งปฏิกูล  
                  (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
                    (4)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
                    (5)  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
                    (6)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  
                    (7)  คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
                    (8)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                    (9)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม 
                                     ควำมจ ำเป็นและส ำคัญ  
              1.2) กิจการที่ อบต. อาจจัดท าในเขต อบต. ดังนี้  
                    (1)  ให้มีน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และกำรเกษตร  
                    (2)  ให้มีกำรบ ำรุงรักษำกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
                    (3)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  
                      (4)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ  
                    (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์  
                    (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว  
                     (7)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร  
                     (8)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
                    (9)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.  
                  (10)  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม  
                   (11)  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำนิชย์  
                   (12) กำรท่องเที่ยว  
                   (13) กำรผังเมือง  
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           อ ำนำจหน้ำที่ อบต. ดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ตัดอ ำนำจของกระทรวง ทบวง กรม องค์กำรหรือหน่วยงำนของ
รัฐในกำรเข้ำไปด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนในต ำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทรำบล่วงหน้ำ และน ำ
ควำมเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจกำรดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนด้วย  
          2. อ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมี
อ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมเติมในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ตำมมำตรำ 16 แห่ง 
พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  
           (2)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ  
           (3)  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ  
           (4)  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ  
           (5)  กำรสำธำรณูปกำร  
           (6)  กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ  
           (7)  กำรพำนิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
           (8)  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
           (9)  กำรจัดกำรศึกษำ  
          (10)  กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  
          (11)  กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  
          (12)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย  
          (13)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  
          (14)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ  
          (15)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน  
          (16)  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
          (17)  กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
          (18)  กำรจ ำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย  
          (19)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล  
          (20)  กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนกิจสถำน  
          (21)  กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์  
          (22)  กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์  
          (23)  กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ และ 

                            สำธำรณสถำนอื่นๆ  
                (24)  กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ แล 
                            สิ่งแวดล้อม  
                 (25)  กำรผังเมือง  
                 (26)  กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร  
                 (27)  กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ  
                     (28)  กำรควบคุมอำคำร  
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                 (29)  กำรป้องกันละบรรเทำสำธำรณภัย 
                    (30)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุน กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
                           ในชวีิตและทรัพย์สิน  
               (31)  กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
 
การออกข้อบัญญัติท้องถิน่ อบต.  
 
          เพ่ือใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
หรือเมื่อมีกฎหมำยก ำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้
ฝ่ำผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  
          ร่ำงข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนำยก อบต. หรือ สมำชิกสภำ อบต. หรือรำษฎรในเขต อบต. ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
          ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   1. สภำ อบต. ประกอบด้วยสมำชิกสภำ อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขต 
อบต. นั้น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน หมู่บ้ำนละ 2 คน : อบต. ใดมี 
2 หมู่บ้ำนๆ ละ 3 คน : ถ้ำมี 1 หมู่บ้ำนให้มีสมำชิก 6 คน มีอำยุครำวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มำตรำ 45) 
   2. สภำ อบต. มีประธำนสภำ อบต. 1 คน รองประธำนสภำ อบต. 1 คน ซึ่งสภำเลือกจำกสมำชิกให้นำยอ ำเภอ
แต่งตั้ง (มำตรำ 48) ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำ อบต. หรือมีกำรยุบสภำ อบต. (มำตรำ 49) และมีเลขำนุกำรสภำ 
อบต. 1 คน ซึ่งสภำเลือกจำกปลัด อบต. หรือสมำชิกสภำ อบต. ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำ อบต. หรือมีกำรยุบ
สภำ อบต. หรือสภำ อบต. มีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง (มำตรำ 57)  
   3. กำรประชุมสภำ อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภำ อบต. จะก ำหนด : สมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน (มำตรำ 58) : เมื่อมีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของ อบต. สำมำรถขอ
เปิดประชุมวิสำมัญได้ สมัยประชุมวิสำมัญให้ก ำหนดไม่เกิน 15 วัน (มำตรำ 53) 
 
อ านาจหน้าที่ของสภา อบต. 
   1. เลือกประธำนสภำ รองประธำนสภำ (มำตรำ 48) และ เลขำนุกำรสภำ อบต. (มำตรำ 57) 
   2. รับทรำบนโยบำยของนำยก อบต. ก่อนนำยก อบต. เข้ำรับหน้ำที่และรับทรำบรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่นำยก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภำ อบต. เป็นประจ ำทุกปี (มำตรำ 58/5) 
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   3. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 46 ดังนี้ 

(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ อบต. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรกิจกำรของ อบต. 
           (2) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ อบต. ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และ 

     ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
           (3) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยก อบต. ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต.     
               ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
  4. ในที่ประชุมสภำ อบต. สมำชิกสภำ อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถำมต่อนำยก อบต. หรือรองนำยก อบต. ในเรื่องใด 

อันเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ (มำตรำ 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือให้นำยก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ควำมคิดเห็นในปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำร อบต. โดยไม่มีกำรลงมติ (มำตรำ 58/7) + นำยก อบต. 
   1. อบต. มีนำยก อบต. 1 คน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (มำตรำ 58) : ด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว
ละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วำระไม่ได้ (มำตรำ 58/2)  
   2. นำยก อบต. สำมำรถแต่งตั้งรองนำยก อบต. ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำ อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขำนุกำร
นำยก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมำชิกสภำ อบต. หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ 1 คน (มำตรำ 58/3) 
 
 อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. 
   1. ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ นำยก อบต. ต้องแถลงนโยบำยต่อสภำ อบต. โดยไม่มีกำรลงมติ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมำชิกสภำ อบต. ทุกคน และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้
ต่อสภำ อบต. เป็นประจ ำทุกปี (มำตรำ 58/5) 
   2. มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมมำตรำ 59 ดังนี้ 

(1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ให้เป็นไป 
    ตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 

         (2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของ อบต. 
          (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยก อบต. และเลขำนุกำรนำยก อบต.  
        (4) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนของ อบต. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
        (5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติ อบต. 
          (6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และกฎหมำยอ่ืน 
3. ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วน 

ต ำบลและลูกจ้ำงของ อบต. (มำตรำ 60) 
         4. นำยก อบต. รองนำยก อบต. หรือผู้ซึ่งนำยก อบต. มอบหมำยมีสิทธิเข้ำประชุมสภำ อบต. และมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มำตรำ 
58/6) 
         5. กรณีท่ีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนและรองประธำนสภำ อบต. หรือสภำ อบต. ถูกยุบตำมมำตรำ 53 หำกมี
กรณีท่ีส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร นำยก อบต. 
จะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธำนสภำ อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภำ อบต. เพ่ือให้
นำยก อบต. แถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรเลือกตั้งประธำนสภำ อบต. (มำตรำ 58/5 
วรรคสอง) 
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        6. กรณีนำยก อบต. ปฏิบัติกำรที่อำจเสียหำยแก่ อบต. หรือรำชกำร และนำยอ ำเภอได้ชี้แจงแนะน ำตักเตือนแล้ว
ไม่ปฏิบัติตำม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำไม่ได้ นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
นำยก อบต. ไว้ตำมที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตำมที่เห็นสมควร
โดยเร็ว : กำรกระท ำของนำยก อบต. ที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งนำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดังกล่ำว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. 
(มำตรำ 90) 
       7. เป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ อบต. (มำตรำ 71) ร่ำงข้อบัญญัติประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (มำตรำ 87) 
      8. เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ อบต. (มำตรำ 65) 
 
พนักงานส่วนต าบล 
       1. พนักงำนส่วนต ำบล หมำยถึง ข้ำรำชกำรซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติรำชกำรของ อบต. โดยได้รับ
เงินเดือนจำกงบประมำณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจำกงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบำลที่ให้แก่ อบต. และ 
อบต. น ำมำจัดเป็นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล 
       2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงของ อบต. รองนำยก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ อบต. ให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่
นำยก อบต. มอบหมำย 
      3. กำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      4. อบต. จะวิเครำะห์บทบำทภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ และรำยได้ของตนเองเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งต่ำง ๆ และอัตรำก ำลัง
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 
          (1) ปลัด อบต. 
          (2) กองคลัง 
          (3) กองช่ำง 
          (4) ส่วนอื่นๆ ที่ อบต. ตั้งขึ้นตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เช่น กองสวัสดิกำร  กองรกำรเกษตร เป็นต้น 
 
ประชาชนในเขต อบต. 
  1. ได้รับกำรแก้ไขปัญหำพัฒนำควำมเป็นอยู่และกำรบริกำรสำธำรณะจำก อบต. ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. 
   2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ อบต. และนำยก อบต. 
   3. มีสิทธิเข้ำชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 
   4. มีสิทธิเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรซื้อกำรจ้ำง โดยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำ และวิธีพิเศษของ อบต. อย่ำง
น้อยคณะละ 2 คน 
   5. มีสิทธิเข้ำฟังกำรประชุมสภำ อบต. 
   6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำ อบต. หรือผู้บริหำร อบต. ตำมกฎหมำยก ำหนด หำกเห็นว่ำผู้นั้นไม่
สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
   7. มีหน้ำที่ไปเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต. และนำยก อบต. โดยตรง 
  8. มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบัญญัติของ อบต. 
   9. มีหน้ำที่เสียภำษีให้แก่ อบต. อย่ำงถูกต้อง 
  10.สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
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  11. ติดตำมข่ำวสำร ตรวจสอบและแนะน ำกำรท ำงำนของ อบต. 
  12. มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต. ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 


