โครงสร้างรวมและอานาจหน้าทีข
่ อง อบต. ตามพระราชบ ัญญ ัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารสว่ นตาบล
พ.ศ. 2537 และ ทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบ ับที่ 5 พ.ศ. 2546
องค์การบริหารสว่ นตาบล
1. เป็ นองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ระดับตาบล : มีฐานะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล และเป็ นราชการบริหาร
่
สวนท ้องถิน
่
2. มีอานาจหน ้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด ้านเศรษฐกิจ สงั คม และวัฒนธรรม : การจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือ
่ ประโยชน์ของประชาชนในท ้องถิน
่ ของตนเอง
สภาองค์การบริหารสว่ นตาบล
ิ สภา อบต. ซงึ่ เลือกตัง้ โดยราษฎรผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตัง้ ในแต่ละ
1. สภา อบต. ประกอบด ้วยสมาชก
ิ สภาท ้องถิน
หมูบ
่ ้านในเขต อบต. นั น
้ ตามกฎหมายว่าด ้วยการเลือกตัง้ สมาชก
่ หรือผู ้บริหาร
ท ้องถิน
่ จานวน หมูบ
่ ้านละ 2 คน : อบต. ใดมี 2 หมูบ
่ ้านๆ ละ 3 คน : ถ ้ามี 1 หมูบ
่ ้านให ้มี
ิ
สมาชก 6 คน มีอายุคราวละ 4 ปี นับแต่วน
ั เลือกตัง้ (มาตรา 45)
ิ
2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซงึ่ สภาเลือกจากสมาชก
ให ้นายอาเภอแต่งตัง้ (มาตรา 48) ดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา
ิ
อบต. (มาตรา 49) และมีเลขานุการสภา อบต. 1 คน ซงึ่ สภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชก
สภา อบต. ดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มี
มติให ้พ ้นจากตาแหน่ง (มาตรา 57)
3. การประชุมสภา อบต. ในปี หนึง่ ให ้มีสมัยประชุมสามัญ 2 - 4 สมัย แล ้วแต่สภา อบต. จะ
กาหนด : สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ให ้มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 58) : เมือ
่ มีความ
จาเป็ นเพือ
่ ประโยชน์ของ อบต. สามารถขอเปิ ดประชุมวิสามัญได ้ สมัยประชุมวิสามัญให ้กาหนด
ไม่เกิน 15 วัน (มาตรา 53)
อานาจหน้าทีข
่ องสภา อบต.
1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข ้ารับหน ้าทีแ
่ ละรับทราบรายงาน
แสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายทีน
่ ายก อบต. ได ้แถลงไว ้ต่อสภา อบต. เป็ นประจาทุกปี
(มาตรา 58/5)
3. มีอานาจหน ้าทีต
่ ามมาตรา 46 ดังนี้
(1) ให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพือ
่ เป็ นแนวทางในการบริหารกิจการของ
อบต.
(2) พิจารณาและให ้ความเห็นชอบร่างข ้อบัญญัต ิ อบต. ร่างข ้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี และร่างข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม
(3) ควบคุมการปฏิบัตงิ านของนายก อบต. ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนา อบต. ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของทางราชการ
ิ สภา อบต. มีสท
ิ ธิตงั ้ กระทู ้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก
4. ในทีป
่ ระชุมสภา อบต. สมาชก
อบต. ในเรือ
่ งใดอันเกีย
่ วกับงานในหน ้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทั่วไป
เพือ
่ ให ้นายก อบต. แถลงข ้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปั ญหาเกีย
่ วกับการบริหาร อบต.
โดยไม่มก
ี ารลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.
1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซงึ่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด ้วย
ิ สภาท ้องถิน
การเลือกตัง้ สมาชก
่ หรือหรือผู ้บริหารท ้องถิน
่ (มาตรา 58) : ดารงตาแหน่งนับแต่วน
ั
เลือกตัง้ และมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วน
ั เลือกตัง้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได ้ (มาตรา 58/2)

่ มาชก
ิ สภา อบต. ได ้ไม่เกิน 2 คน :
2. นายก อบต. สามารถแต่งตัง้ รองนายก อบต. ซงึ่ มิใชส
ิ สภา อบต. หรือเจ ้าหน ้าทีข
แต่งตัง้ เลขานุการนายก อบต. ซงึ่ มิได ้เป็ นสมาชก
่ องรัฐได ้ 1 คน
(มาตรา 58/3)
อานาจหน้าทีข
่ องนายก อบต.
1. ก่อนเข ้ารับหน ้าที่ นายก อบต. ต ้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มก
ี ารลงมติ หากไม่
ื แจ ้งต่อสมาชก
ิ สภา อบต. ทุกคน และจัดทารายงาน
สามารถดาเนินการได ้ให ้ทาเป็ นหนั งสอ
แสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายทีไ่ ด ้แถลงไว ้ต่อสภา อบต. เป็ นประจาทุกปี (มาตรา 58/5)
2. มีอานาจหน ้าที่ ตามมาตรา 59 ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายโดยไม่ขด
ั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
อบต. ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข ้อบัญญัต ิ ระเบียบ และข ้อบังคับของ
ทางราชการ
(2) สงั่ อนุญาต และอนุมัตเิ กีย
่ วกับราชการของ อบต.
(3) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
(4) วางระเบียบเพือ
่ ให ้งานของ อบต. เป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย
(5) รักษาการให ้เป็ นไปตามข ้อบัญญัต ิ อบต.
(6) ปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ น
ื่ ตามทีบ
่ ัญญัตไิ ว ้ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้ และกฎหมายอืน
่
3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็ นผู ้บังคับบัญชา
พนักงานสว่ นตาบลและลูกจ ้างของ อบต. (มาตรา 60)
ิ ธิเข ้าประชุมสภา อบต.
4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู ้ซงึ่ นายก อบต. มอบหมายมีสท
ิ ธิแถลงข ้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกีย
และมีสท
่ วกับงานในหน ้าทีข
่ องตนต่อทีป
่ ระชุม
ิ
ี
แต่ไม่มส
ี ทธิออกเสยงลงคะแนน (มาตรา 58/6)
5. กรณีทไี่ ม่มผ
ี ู ้ดารงตาแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบตาม
้
มาตรา 53 หากมีกรณีทส
ี่ าคัญและจาเป็ นเร่งด่วนซงึ่ ปล่อยให ้เนิน
่ ชาไปจะกระทบต่
อประโยชน์
สาคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าทีจ
่ าเป็ นก็ได ้ แต่เมือ
่
ได ้เลือกประธานสภา อบต. แล ้วให ้เรียกประชุมสภา อบต. เพือ
่ ให ้นายก อบต. แถลงนโยบาย
โดยไม่มก
ี ารลงมติภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีม
่ ก
ี ารเลือกตัง้ ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5
วรรคสอง)
ี หายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอาเภอได ้ชแ
ี้ จง
6. กรณีนายก อบต. ปฏิบัตก
ิ ารทีอ
่ าจเสย
้ ได ้ นายอาเภอ
แนะนาตักเตือนแล ้วไม่ปฏิบัตต
ิ าม ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นเร่งด่วนทีจ
่ ะรอชาไม่
มีอานาจออกคาสงั่ ระงับการปฏิบัตริ าชการของนายก อบต. ไว ้ตามทีเ่ ห็นสมควรได ้ แล ้วรีบ
รายงานผู ้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพือ
่ วินจ
ิ ฉั ยตามทีเ่ ห็นสมควรโดยเร็ว : การกระทาของ
นายก อบต. ทีฝ
่ ่ าฝื นคาสงั่ นายอาเภอหรือผู ้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มผ
ี ลผูกพันกับ อบต.
(มาตรา 90)
7. เป็ นผู ้เสนอร่างข ้อบัญญัต ิ อบต. (มาตรา 71) ร่างข ้อบัญญัตป
ิ ระมาณรายจ่ายประจาปี และร่าง
ข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม (มาตรา 87)
8. เป็ นเจ ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามพระราชบัญญัต ิ อบต.
(มาตรา 65)
พน ักงานสว่ นตาบล
1. พนักงานสว่ นตาบล หมายถึง ข ้าราชการซงึ่ ได ้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ให ้ปฏิบัตริ าชการของ
อบต. โดยได ้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนของรัฐบาลทีใ่ ห ้แก่ อบต. และ อบต. นามาจัดเป็ นเงินเดือนของพนั กงานสว่ นตาบล
2. ปลัด อบต. เป็ นผู ้บังคับบัญชาพนั กงานสว่ นตาบลและลูกจ ้างของ อบต. รองนายก อบต. และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ อบต. ให ้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน ้าทีอ
่ น
ื่
ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด หรือตามทีน
่ ายก อบต. มอบหมาย
3. การบริหารงานบุคคลของ อบต. ให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสว่ น
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542

4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอานาจหน ้าที่ และรายได ้ของตนเองเพือ
่ กาหนดตาแหน่ง
ต่าง ๆ และอัตรากาลังตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยปกติทก
ุ อบต. จะมีตาแหน่งต่าง ๆ
ดังนี้
(1) ปลัด อบต.
(2) หัวหน ้าสว่ นการคลัง
(3) หัวหน ้าสว่ นโยธา
่ สว่ นการศก
ึ ษา ศาสนาและ
(4) สว่ นอืน
่ ๆ ที่ อบต. ตัง้ ขึน
้ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี เชน
วัฒนธรรม สว่ นสาธารณสุข สว่ นการเกษตร เป็ นต ้น
ประชาชนในเขต อบต.
1. ได ้รับการแก ้ไขปั ญหาพัฒนาความเป็ นอยูแ
่ ละการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอานาจ
หน ้าทีข
่ อง อบต.
ิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชก
ิ สภา อบต. และนายก อบต.
2. มีสท
ิ
่
ื
3. มีสทธิเข ้าชอกันเสนอให ้ออกข ้อบัญญัต ิ อบต.
ิ ธิเข ้าร่วมเป็ นคณะกรรมการในการซอ
ื้ การจ ้าง โดยวิธส
4. มีสท
ี อบราคา ประกวดราคา และวิธ ี
พิเศษของ อบต. อย่างน ้อยคณะละ 2 คน
ิ ธิเข ้าฟั งการประชุมสภา อบต.
5. มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสย
ี งถอดถอนสมาชก
ิ สภา อบต. หรือผู ้บริหาร อบต. ตามกฎหมายกาหนด
6. มีสท
หากเห็นว่าผู ้นั น
้ ไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป
ิ สภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง
7. มีหน ้าทีไ่ ปเลือกตัง้ สมาชก
8. มีหน ้าทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบัญญัตข
ิ อง อบต.
ี
9. มีหน ้าทีเ่ สยภาษีให ้แก่ อบต. อย่างถูกต ้อง
10.สนับสนุนการดาเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะนาการทางานของ อบต.
ื้ จัดจ ้าง การ
12. มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา อบต. การจัดทางบประมาณ การจัดซอ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับว่าด ้วย
การนัน
้ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
อานาจหน้าทีข
่ ององค์การบริหารสว่ นตาบล (อบต.)
อานาจหน ้าที่ ตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารสว่ นตาบล พ.ศ. 2537 และ ที่
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
1. มีอานาจหน ้าทีใ่ นการพัฒนาตาบลทัง้ ในด ้านเศรษฐกิจ สงั คม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารสว่ นตาบลมีหน ้าทีต
่ ้องทาในเขตองค์การบริหาร
สว่ นตาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
1) จัดให ้มีและบารุงรักษาทางน้ าและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส
่ าธารณะรวมทัง้ กาจัดมูลฝอย
และสงิ่ ปฏิกล
ู
3) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สง่ เสริมการศก
6) สง่ เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ
7) คุ ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสงิ่ แวดล ้อม
ิ ปะ จารีตประเพณี ภูมป
8) บารุงรักษาศล
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ และวัฒนธรรมอันดีของท ้องถิน
่
9) ปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ น
ื่ ตามทีท
่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให ้
ตามความจาเป็ นและสมควร
3. ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารสว่ นตาบลอาจจัดทากิจกรรมในเขตองค์การบริหาร
สว่ นตาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
1) ให ้มีน้ าเพือ
่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2) ให ้มีการบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอ
ี น
ื่
3) ให ้มีการบารุงรักษาทางระบายน้ า
4) ให ้มีและบารุงสถานทีป
่ ระชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5) ให ้มีการสง่ เสริมกลุม
่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) สง่ เสริมให ้มีอต
ุ สาหกรรมในครอบครัว
่
ี ของราษฎร
7) บารุงและสงเสริมการประกอบอาชพ
ิ อันเป็ นสาธารณสมบัตข
8) การคุ ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สน
ิ องแผ่นดิน
ิ ขององค์การบริหารสว่ นตาบล
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
10) ให ้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข ้าม
11) กิจการเกีย
่ วกับการพาณิชย์
12) การท่องเทีย
่ ว
13) การผังเมือง
4. การดาเนินงานตามอานาจหน ้าทีข
่ องกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ
ในอันทีจ
่ ะดาเนินกิจการใด ๆ เพือ
่ ประโยชน์ของประชาชนในตาบลต ้องแจ ้งให ้ อบต. ทราบ
ล่วงหน ้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกีย
่ วกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให ้นาความเห็น
ของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนัน
้ ด ้วย (มาตรา 69)
5. การปฏิบัตงิ านตามอานาจหน ้าทีข
่ อง อบต. ต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของประชาชน โดย
ใชวิ้ ธก
ี ารบริหารกิจการบ ้านเมืองทีด
่ ี และให ้คานึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทา
ื้ จัดจ ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
แผนพัฒนา อบต. การจัดทางบประมาณ การจัดซอ
ปฏิบัตงิ าน และการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสาร ทัง้ นีใ้ ห ้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับว่าด ้วย
การนัน
้ และหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด (มาตรา 69/1)
ิ
6. มีสทธิได ้รับทราบข ้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการดาเนินกิจการ ของ
ทางราชการในตาบล เว ้นแต่ข ้อมูลหรือข่าวสารทีท
่ างราชการถือว่าเป็ นความลับเกีย
่ วกับ การ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)
7. ออกข ้อบัญญัต ิ อบต. เพือ
่ ใชบั้ งคับในตาบลได ้เท่าทีไ่ ม่ขด
ั ต่อกฎหมายหรืออานาจหน ้าทีข
่ อง
อบต. ในการนีจ
้ ะกาหนดค่าธรรมเนียมทีจ
่ ะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู ้ฝ่ าฝื นด ้วยก็ได ้ แต่ม ิ
ให ้กาหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว ้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว ้เป็ นอย่างอืน
่ (มาตรา 71)
8. อาจขอให ้ข ้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยการบริหารราชการสว่ นท ้องถิน
่ ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัตก
ิ จิ การของ อบต. เป็ นการ
ชวั่ คราวได ้โดยไม่ขาดจากต ้นสงั กัดเดิม (มาตรา 72)
9. อาจทากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตาบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหาร
ราชการสว่ นท ้องถิน
่ อืน
่ เพือ
่ กระทากิจการร่วมกันได ้ (มาตรา 73)
อานาจหน้าที่ ตามพระราชบ ัญญ ัติกาหนดแผนและขนตอนการกระจายอ
ั้
านาจให้แก่
่
องค์กรปกครองสวนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
1. มีอานาจและหน ้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ
่ ประโยชน์ของประชาชนในท ้องถิน
่
ของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท ้องถิน
่ ของตนเอง
(2) การจัดให ้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(3) การจัดให ้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข ้าม และทีจ
่ อดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร ้างอืน
่ ๆ
(5) การสาธารณูปการ
ี
(6) การสง่ เสริม การฝึ ก และประกอบอาชพ
(7) การพาณิชย์ และการสง่ เสริมการลงทุน
(8) การสง่ เสริมการท่องเทีย
่ ว
ึ ษา
(9) การจัดการศก
(10) การสงั คมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู ้ด ้อยโอกาส

ิ ปะ จารีตประเพณี ภูมป
(11) การบารุงรักษาศล
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ และวัฒนธรรมอันดีของ
ท ้องถิน
่

ั
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย
่ วกับทีอ
่ ยูอ
่ าศย
(13) การจัดให ้มีและบารุงรักษาสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ
(14) การสง่ เสริมกีฬา
ิ ธิเสรีภาพของประชาชน
(15) การสง่ เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสท
(16) สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท ้องถิน
่
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง
ี
(18) การกาจัดมูลฝอย สงิ่ ปฏิกล
ู และน้ าเสย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให ้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
ั ว์
(21) การควบคุมการเลีย
้ งสต
ั ว์
(22) การจัดให ้มีและควบคุมการฆ่าสต
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอืน
่ ๆ
้
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใชประโยชน์
จากป่ าไม ้ ทีด
่ น
ิ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสงิ่ แวดล ้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสง่ และการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาทีส
่ าธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร ้อย การสง่ เสริมและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ิ
ปลอดภัย ในชวี ต
ิ และทรัพย์สน
(31) กิจการอืน
่ ใดทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท ้องทีต
่ ามทีค
่ ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
2. อานาจหน ้าทีข
่ อง อบต. ตามข ้อ 1 ต ้องดาเนินการตาม “แผนปฏิบัตก
ิ ารกาหนดขัน
้ ตอนและ
การกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ”

โครงสร้างรวมและอานาจหน้าทีข
่ อง อบต.

ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่
มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท
รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
หมู่บ้านละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537
และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก

2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
8. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
โครงสร้างองค์กรของ อบต.
อบต. มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล และ มีพนักงานประจาที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทางาน
ประจาวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. ผู้อานวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมี
การแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จาเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น








สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร

