
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของสมำชิกสภำ 
สภา อบต. เป็นองคป์ระกอบสว่นหนึ่งของ อบต. ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิตบิญัญตั ิพิจารณาใหค้วามเห็นชอบความ
เห็นชอบกิจการส าคญัของ อบต. โดยใชม้ติของท่ีประชมุสภา อบต. เป็นหลกั มีประธานสภา อบต. เป็นหวัหนา้ 

 อ านาจหนา้ท่ีของสภา อบต. มีดงันี ้ 

(1) ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบรหิารกิจการของ อบต.  

(2) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญตัิ อบต. รา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และรา่ง
ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ของ อบต. 

(3) ควบคมุการปฏิบตังิานของนายก อบต. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญัต ิระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของทางราชการ  

 มีใครบา้งในสภา อบต. และมีหนา้ท่ีอยา่งไร ? 

(1) สมาชิกสภา อบต. (จ านวนตามโครงสรา้ง อบต.) มีหนา้ท่ีดงันี ้

- เขา้รว่มประชมุสภา อบต. อภิปรายแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุสภา อบต. และลงมตใินประเดน็ตา่งๆ  

- ปฏิบตัหินา้ท่ีตามอ านาจหนา้ท่ีของสภา อบต. 

- เสนอรา่งขอ้บญัญตัิ อบต.  

- ตัง้กระทูถ้ามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. อนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 

- เสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายทั่วไป นายก อบต. โดยไมมี่การลงมต ิดว้ยจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

สมาชิกสภา อบต. ทัง้หมดท่ีมีอยู่  

- ขอเปิดประชมุวิสามญัดว้ยจ านวนไมต่  ่ากวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา อบต. ทัง้หมดเทา่ท่ีมีอยู่  

- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือฐานะผูแ้ทนประชาชนในหมูบ่า้น และ อบต. นัน้  

(2) ประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ใหน้ายอ าเภอแตง่ตัง้ตามมตขิองสภา อบต. ด ารง
ต าแหนง่จนครบอายสุภา อบต. หรือมีการยบุสภา อบต. 

ประธานสภา อบต. มีหนา้ท่ีด าเนินการประชุมและด าเนินการกิจการอ่ืนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

-  ด าเนินกิจการของสภา อบต. ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

-  เป็นประธานของท่ีประชมุสภา อบต. เวน้แตใ่ขขณะท่ีเขา้กลา่วอภิปรายสนบัสนนุหรือคดัคา้นญัตตใินท่ีประชมุสภา 
อบต. 



-  บงัคบับญัชาการงานใน อบต.  

-  รกัษาความสงบเรียบรอ้ยในสภา อบต. 

-  เป็นผูแ้ทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก  

-  อ านาจและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือตามกฎหมาย 

-  ก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถ่ิน  

  
(3) รองประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต.ใหน้ายอ าเภอแตง่ตัง้ตามมตขิองสภา อบต. 
ด ารงต าแหนง่จนครบอายขุองสภา อบต. หรือมีการยบุสภา อบต. เชน่เดียวกบัประธาน อบต. 

  
รองประธานสภา อบต. มีหนา้ท่ีชว่ยประธานสภา อบต. ปฏิบตักิารตามหนา้ท่ีและกระท ากิจการตามท่ีประธานสภา 
อบต. มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไมอ่ยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได้

หรือไมป่ฏิบตัหินา้ท่ี ใหร้องประธานสภา อบต. ปฏิบตัหินา้ท่ีแทน  

  
(4) เลขานุการสภา อบต. 1 คน: ซึ่งสภา อบต. เลือกจากปลดั อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. 

  
เลขานกุาร อบต. มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบงานธุรการ และจดัการประชมุและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภา อบต. มอบหมาย 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดใหเ้ลขานกุารสภา 
อบต. มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

-  แจง้นดัประชมุสภา อบต. ตามค าสั่งของประธานสภา อบต.  

-  ชีแ้จง้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือหนงัสือสง่การ หรือ แนวทางปฏิบตัซิึ่งเก่ียวขอ้งกับกิจการของ 

อบต. ตอ่ท่ีประชมุสภา อบต.  

-  ชว่ยเหลือประธานสภา อบต. จดัท าระเบียบวาระการประชมุสภา อบต. 

-  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบตัหินา้ท่ี  

-  จดัท ารายงานการประชมุสภา อบต.  

-  เก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แตจ่ะเปิดเผยไดต้อ่เม่ือไดร้บัอนญุาตจากประธานสภา อบต. 

-  ชว่ยประธานสภา อบต. ในการควบคมุการนบัคะแนนเสียง  

-  ชว่ยเหลือประธานสภา อบต. ในการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในสภา อบต. 

-  หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถ่ินหรือกระท ากิจการ

อ่ืนตามท่ีประธานสภา อบต. มอบหมาย  



กำรปฏิบัติหน้ำทีข่องสภำ อบต.  
การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของสภา อบต. จะเกิดจากการประชมุสภา อบต. และมตขิองท่ีประชมุสภา อบต. ซึ่ง

ในปีหนึ่งจะมีการประชมุ ดงันี ้  

(1) สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปีหนึ่งใหมี้สมยัประชมุสามญั 2 สมยั หรือหลายสมยัแลว้แตส่ภา อบต. 

จะก าหนด แตต่อ้งไมเ่กิน 4 สมยัๆ ละ ไมเ่กิน 15 วนั แตถ่า้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจาก

นายอ าเภอ โดยอ้งก าหนดใหมี้การประชมุในเดือนกมุภาพนัธส์มยัหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมยัหนึ่ง  

(2) สมัยประชุมวสิำมัญสภำ อบต. : นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เม่ือเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ 
อบต. ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจ  านวนไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา อบต. 
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่สามารถท าค าร้องยืน่ต่อนายอ าเภอขอใหเ้ปิดประชุมวสิามญั ถา้เห็นสมควรใหน้ายอ าเภอเรียกประชุม
วสิามญัได ้สมยัประชุมวสิามญัใหก้ าหนดไม่เกิน 15 วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
นายอ าเภอ 

 


