
โครงสร้างรวมและอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546 
  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต 
อบต. นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน หมู่บ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 
2 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 45) 
   2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกให้นายอ าเภอ
แต่งตั้ง (มาตรา 48) ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา 
อบต. 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบ
สภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 57)  
   3. การประชุมสภา อบต. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล้วแต่สภา อบต. จะก าหนด : สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ อบต. สามารถขอ
เปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53) 
 
อ านาจหน้าที่ของสภา อบต. 
   1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57) 
   2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5) 
  3. มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
           (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ 

     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
           (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.     
               ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใด 

อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต. 
   1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 58) : ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 58/2)  
   2. นายก อบต. สามารถแต่งตั้งรองนายก อบต. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน : แต่งตั้งเลขานุการ
นายก อบต. ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) 
 
 
 
 
 



 
 อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. 
   1. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5) 
   2. มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไป 
    ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

         (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 
          (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  
        (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 
3. ควบคมุและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน 

ต าบลและลูกจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 
         4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 
58/6) 
         5. กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมี
กรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. 
จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้เรียกประชุมสภา อบต. เพ่ือให้
นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 
วรรคสอง) 
        6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอ าเภอได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้ว
ไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของ
นายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร
โดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ที่ฝ่าฝืนค าสั่งนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต. 
(มาตรา 90) 
       7. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (มาตรา 87) 
      8. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. (มาตรา 65) 
 
พนักงานส่วนต าบล 
       1. พนักงานส่วนต าบล หมายถึง ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อบต. และ 
อบต. น ามาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
       2. ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
นายก อบต. มอบหมาย 
      3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



      4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ และรายได้ของตนเองเพ่ือก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ และอัตราก าลัง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยปกติทุก อบต. จะมีต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
          (1) ปลัด อบต. 
          (2) กองคลัง 
          (3) กองช่าง 
          (4) ส่วนอื่นๆ ที่ อบต. ตั้งขึ้นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เช่น กองสวัสดิการ  กองรการเกษตร เป็นต้น 
 
ประชาชนในเขต อบต. 
  1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
   2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 
   3. มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอให้ออกข้อบัญญัติ อบต. 
   4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่าง
น้อยคณะละ 2 คน 
   5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต. 
   6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายก าหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
   7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 
  8. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติของ อบต. 
   9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง 
  10.สนับสนุนการด าเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
  11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะน าการท างานของ อบต. 
  12. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 


