
 



การมีผลใชบ้งัคบั 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จึงมีผลใช้บังคับวันที่ 2 มีนาคม 2538 (มาตรา 2) 

 



ค านิยาม 

 - หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

 - นอภ. หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 

 - ต าบล หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่
นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีต าบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขต 
ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขต (มาตรา 4)  

 



ผูรั้กษาการ 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

• มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

• กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป  
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (มาตรา ๕) 
 



 
โครงสร้างของกฎหมาย 

 

- ส่วนที่ 1 สมาชิกสภาต าบล (มาตรา 7 – มาตรา 21) 

- ส่วนที่ 2 อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล (มาตรา 22 – มาตรา 28) 

หมวด 1 สภาต าบล (มาตรา 6 – มาตรา 39) 

- ส่วนที่ 3 รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล (มาตรา 29 – มาตรา 37) 

- ส่วนที่ 4 การก ากับดูแลสภาต าบล (มาตรา 38 – มาตรา 39) 



 
โครงสร้างของกฎหมาย (ต่อ) 

 หมวด 2 องค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 40 – มาตรา 92) 

- ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 45 – มาตรา 57) 

- ส่วนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 58 – มาตรา 65) 

 - ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 66– มาตรา 73) 

 - ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 74 – มาตรา 89) 

-  ส่วนที่ 5 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 90 – มาตรา 92) 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 93 – มาตรา 95) 



หมวด 1 สภาต าบล 

• ในต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบลสภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

• และมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา ๖) 



    

ส่วนที่ 1 สมาชิกสภาต าบล  
 (มาตรา 7 – มาตรา 21) 

 



สมาชิกสภาต าบล 

- สภาต าบล (มาตรา ๗) ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกโดยต าแหน่ง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล 

(๒) สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้ง หมู่บ้านละหนึ่งคน 



การจัดการเลือกตั้ง 

    

 - ให้นอภ.จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๐) 

 



สมาชิกสภาต าบล 

• สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีด ารงต าแหน่งครบ
วาระแล้ว แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 
(มาตรา ๑๑) 

• นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่ง (มาตรา ๑๒) ดังต่อไปนี ้

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนอภ.  
 (๓) มีการยุบสภาต าบล    



 (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบล 
ท่ีตนด ารงต าแหน่งหรอืในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่สภาต าบลนัน้ 

 (๕)  สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่า มีความประพฤติ 
ในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนข์องต าบลดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
2 ใน 3 ของสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู ่ 
 (๖) นอภ. สั่ งให้พ้นจากต าแหน่ง เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตอ้งหา้มหรอืมิไดอ้ยูป่ระจ าในหมูบ่า้นท่ีติดตอ่กนัเกินหกเดือน หรอืขาดการประชมุสภา
ติดตอ่กนัสามครัง้โดยไมมี่เหตผุลสมควร 
 (๗) ผวจ.สั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง เน่ืองจากบกพรอ่งในทางความประพฤติ 

 

สมาชิกสภาต าบล (ต่อ) 



การเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล 

• เ มื่ อ ต า แหน่ ง สมาชิ ก ซึ่ ง ไ ด้ รั บ เ ลื อ กตั้ ง ว่ า ง ล ง เพ ร าะครบวา ร ะ  
ให้มีการเลือกตั้งภายใน45 วัน นับแต่วันครบวาระ (มาตรา ๑๓)  

• กรณี ว่ า งลง เพราะ เหตุอื่ น  ให้ มี การ เลือกตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่ า ง 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งแทน 
ให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (มาตรา ๑๔)  



• เมื่อมีการยุบรวมเขตหมู่บ้าน สมาชิกซึ่ ง ได้รับเลือกตั้ งของหมู่บ้าน 
ทีถู่กยุบรวมยังคงเป็นสมาชิกต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง   

• เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนเป็นหมู่บ้านใหม่  สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
ของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง  

• ให้  นอภ.จัดให้มีการเลือกตั้ งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด  
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ (มาตรา ๑๕)  
 

การยุบ/รวม/แยกเขตหมู่บ้าน 



ประธานและรองประธานสภาต าบล 

• ก านันเป็นประธานสภาต าบล มีรองประธานหนึ่งคนซึ่ง นอภ. แต่งตั้งจากสมาชิก
ตามมติของสภาต าบล รองประธานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  

• รองประธานสภาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อ นอภ. ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วัน
 ลาออก 
 (๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 

 



การท าหน้าที่ประธานสภา 

• ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรียกประชุมและมีหน้าที่ด าเนินการประชุมสภาต าบล  
• รองประธานมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานมอบหมาย  

• กรณีประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกที่มาประชุมเลือก
กันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น (มาตรา 17) 



เลขานุการสภาต าบล 

• สภาต าบลมีเลขานุการคนหนึ่ งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการท่ี ปฏิบัติ 
งานในต าบลนัน้หรอืจากบคุคลอ่ืนท่ี 

•  ให ้นอภ. เป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนเลขานุการตามมติของสภาต าบล 
 (มาตรา ๑๙) เลขานุการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบงานธุรการและการจัดการ
ประชมุและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาต าบลมอบหมาย (มาตรา ๒๐) 
 



  
ส่วนที่ ๒ อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 

 (มาตรา 22 – มาตรา 28) 
 



 
อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 

 
(๑) พัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 

(๒) เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบล 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ 
ปกครองท้องที ่

(๔) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 



อ านาจหน้าที่ที่สภาต าบลอาจท า  

(๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 



การปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล 

• ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการตามมติของสภาต าบล 

• ในการท านิติกรรมของสภาต าบล สภาอาจมอบหมายให้สมาชิกด าเนินกิจการ
แทนเฉพาะกรณีได้  

• ประธาน เลขานุการและสมาชิกอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภา
ต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 



การท ากิจการนอกเขตของสภาต าบล 

• ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผวจ. 
• ต้องได้รับความยินยอมจากสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้อง 
• เป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของตน  



 ส่วนที่ 3 รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 

(มาตรา 29 – มาตรา 37) 



 
รายได้ของสภาต าบล  

 
•    สภาต าบลมีรายไดซ้ึ่ง อบจ. จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา ๒๙) ดังนี้ 

(๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์  
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 
(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษธีุรกิจ 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต  
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 

 



รายไดข้องสภาต าบล 

• ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรให้สภาเป็นเงินอุดหนุน (มาตรา 30) 
• สภาต าบลอาจมีรายได้ (มาตรา 31) จาก 
 (๑) ทรัพย์สินของสภาต าบล 
 (๒) สาธารณูปโภคของสภาต าบล 
 (๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
 (๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 (๕) รายได้อื่นที่มีกฎหมายก าหนด 
• รายได้ของสภาต าบลได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม 

ประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา ๓๒) 



 
รายจ่ายของสภาต าบล  

 

• เงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ, ค่าใชส้อย, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ,์  
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ, ค่าสาธารณูปโภค 

• เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

• รายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว ้(มาตรา ๓๓)  



งบประมาณรายจ่าย 

• งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้จัดท า 
เป็นข้อบังคับตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

• เมื่อสภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้ว ให้เสนอ 
นอภ. เพื่ออนุมัติ  

• กรณีข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 



 ส่วนที่ 4 การก ากับดูแลสภาต าบล  
(มาตรา 38 – มาตรา 39) 



การก ากับดูแลสภาต าบล 

• น อ ภ .  มี อ า น า จ ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ส ภ า ต า บ ล ใ ห้ เ ป็ น ไ ป 
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

• นอภ. มีอ านาจยับยั้ งการด าเนินการของสภาต าบลที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ  และรายงาน ผวจ. วินิจฉัย  

 - กรณี ผวจ. เห็นด้วย ผวจ. มีอ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการ 
 - กรณี ผวจ. เห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบ ให้ ผวจ.  
สั่งเพิกถอนการยับยั้งของ นอภ.  



 หมวด 2 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

 (มาตรา 40 – มาตรา 92) 



การจดัตั้ง อบต. 

• สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้  
โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ระบุชื่อและเขตของ อบต. และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



การจดัตั้ง อบต. 

• สภาต าบลหรือ อบต. อาจรวมกับ อบต. (มาตรา ๔๑ ทวิ) หรือรวมกับหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน
ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยท า เป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย (มาตรา ๔๑ ตร)ี 



การจัดตั้ง อบต.  

 

• ให้ กระทรวงมหาดไทยยุบ สภาต าบลและ อบต .  ที่ มี จ านวนประชากร 
ไม่ถึ งสองพันคน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น เว้นแต่ 
มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับ อบต. หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก (มาตรา ๔๑ จัตวา) 
 



การจัดตั้ง อบต.  

• สภาต าบลหรือ อบต. อาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับ อบต. หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพ้ืนที่บางส่วนของสภาต าบลหรือ อบต. 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยท าเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๑ เบญจ)  



การจดัตั้ง อบต.  

• การจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
เทศบาล และให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๒)  

• อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔๓) 
ประกอบด้วย (๑) สภา อบต. และ (๒) นายก อบต. (มาตรา ๔๔) 

 



 ส่วนที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 (มาตรา 45 – มาตรา 57) 



สภา อบต.  

• ประกอบด้วย สมาชิกสภาจ านวนหมู่บ้านละสองคนมาจากการเลือกตั้งกรณีมีหนึ่ง
หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกจ านวนหกคน  

• กรณีมีสองหมู่บ้าน ให้มีสมาชิกจ านวนหมู่บ้านละสามคน  

• อายุของสภามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๕) 



อ านาจหน้าที่ของสภา อบต.  

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.   

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 
อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (มาตรา ๔๖)  

 



สภา อบต.  

• มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึงซึ่งเลือกจากสมาชิก  

• นอภ.แต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาตามมติของสภา  

   (มาตรา ๔๘)  
 



การพ้นจากต าแหน่งของประธานและรองประธาน 

• ประธานสภาและรองประธานสภาพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา ๕๐) เมื่อ 

 (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนอภ. 

 (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 

 (๓) ผวจ.สั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ กรณีนี้จะด ารงต าแหน่งประธานหรือรอง
ประธานอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภานั้น 



การเลือกประธาน/รองประธานสภาแทนต าแหน่งวา่ง 

• เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือก
แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่าวาระทีเ่หลือของผู้ซึ่งตนแทน (มาตรา ๕๑)  



การประชุมสภา 

• การประชุมสภาครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ 
การประชุม แต่มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม และสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
จนกว่าจะหมดระเบียบวาระหรือสภาจะได้มีมติให้ปิดประชุม (มาตรา ๕๒) 



การประชุมสมัยสามัญ 

• ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  

• วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา อบต. ก าหนด  

• สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ขยายได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก นอภ. 
 



การประชุมสภาครั้งแรก 

• นอภ. ต้องก าหนดให้สมาชิกด าเนินการประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกต้ังสมาชิก  

 - ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภา  

 - กรณีสภาไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาหรือมีการประชุม 
แตไ่ม่อาจเลือกประธานสภาได้  นอภ. อาจเสนอ ผวจ. ให้มีค าสั่งยุบสภา (มาตรา 53)  
 



การเรียกประชุมสภา 

ให้ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภาตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม  

•  กรณียังไม่มีประธานสภา หรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ นอภ.เป็นผู้เรียก
ประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม (มาตรา ๕๔) 



การประชุมสมัยวิสามัญ 

•  เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนข์อง อบต.  

•  ประธานสภา นายก หรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่   
อาจท าค าร้องยื่นต่อ นอภ. ขอเปิดประชุมวิสามัญ  

•  ถ้าเห็นสมควรให้ นอภ. เรียกประชุมวิสามัญได้  

•  สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จาก นอภ. (มาตรา ๕๕) 

 



เลขานุการสภา อบต. 

• ให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา  

• มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภามอบหมาย  

• พ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภา เมื่อมีการยุบสภา หรือสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(มาตรา ๕๗)  



 ส่วนท่ี 2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
(มาตรา 58 – มาตรา 65) 



นายก อบต. 

• อบต. มีนายกคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน (มาตรา ๕๘)  

• ด ารงต าแหน่งนับต้ังแต่วันเลือกตั้ง 

• มรีะยะการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา ๕๘/๒) 

 



ผู้ช่วยเหลือนายก อบต.  

• นายก อบต. อาจแต่งตั้ง 
 - รองนายกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ อบต. 
ตามทีน่ายกมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  
 - เลขานุการนายกคนหนึ่ งซึ่ งมิ ได้ เป็นสมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  
(มาตรา ๕๘/๓) 



อ านาจหน้าที่ของนายก อบต.  

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.  

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.  

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกและเลขานุการนายก 

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 



นายก อบต.  

• เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

• อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเป็นไปตามที่นายกมอบหมาย  
 - กรณีนายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกตามล าดับเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 - ถ้าไม่มีรองนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้รักษาราชการแทน 



ปลัด อบต.  

• ให้มีปลัด อบต. คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง อบต.  
รองจากนายก  

• มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย 

• และมีอ านาจหน้ าที่ อื่ นตามที่ มี กฎหมายก าหนดหรือตามที่ นายกมอบหมาย  
(มาตรา ๖๐/๑) 
 



การพ้นจากต าแหน่งของนายก อบต. 
• ถึงคราวออกตามวาระ, ตาย, ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ นอภ. 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

• กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

• ผวจ.สั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา้ หรือมาตรา ๙๒ 

• ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 

• ราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
ไมน่้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวา่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

 

 



การปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. 

• ในระหว่างที่ไม่มีนายก ให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเท่าที่จ าเป็น 
ไดเ้ป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 



นายก รองนายก และเลขานุการนายก ต้องไม่กระท าการ 

  

 (๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ

 (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ อบต. นั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการ
ที่กระท าให้แก่ อบต. นั้น หรือที่ อบต. นั้นจะกระท า 

 



การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

• สมาชิกสภา นายก รองนายก ปลัด และพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

• นายก รองนายก ปลัด และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติ อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 



 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(มาตรา 66– มาตรา 73) 



อ านาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าของ อบต.  

-  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก 
-  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
-  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
-  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
-  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและ
สมควร 

 



อ านาจหน้าที่ที่อาจจดัท าของ อบต. 

•  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

•  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

•  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

•  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
 - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 



อ านาจหน้าที่ที่อาจจดัท าของ อบต. (ต่อ) 

- ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
-  การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
-  หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
-  ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
-  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
-  การท่องเท่ียว 
-  การผงัเมือง 



ข้อบัญญัติ อบต.  

• อบต. อาจออกข้อบัญญัติ อบต. ไดเ้ท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
 - เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
 - เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิห้ อบต. ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจ 
ออกข้อบัญญัติ  

• ก าหนดค่าธรรมเนียมและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้ แต่ห้ามก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 



การจดัท าร่างขอ้บญัญติั อบต. 

• เสนอได้โดยนายก หรือสมาชิกสภา หรือราษฎรในเขต อบต.  

• เมื่อสภาและนอภ.ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติแล้ว  

• ให้นายกลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ อบต. ต่อไป  

 

 



การจัดท าร่างขอ้บัญญัติ อบต. 

• กรณี นอภ. ไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ให้ส่งคืนสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง 
เพื่อให้สภาพิจารณาทบทวน  

• หาก นอภ. ไม่ส่งร่างข้อบัญญัติคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างให้ถือว่า นอภ. 
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัตินั้น  

• เมื่อสภาพิจารณาทบทวนแล้ว มีมติยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกลงชื่อและประกาศเป็น
ข้อบัญญัติ อบต.  

• กรณีสภาไม่ยืนยันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างคืนจาก นอภ. หรือยืนยันด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามให้ร่างนั้นตกไป   
 



การท ากิจการนอกเขตหรือการท ากิจการร่วมกัน 

• กระท าได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  

• เป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท า 

• เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน (มาตรา ๗๓) 



ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(มาตรา 74 – มาตรา 89)  



รายได้ของ อบต.  

•  ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม  
ให้เป็นรายไดข้อง อบต. (มาตรา ๗๔) 

•  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่ อบต. 
ด้วย (มาตรา ๗๕) 

 



รายได้ของ อบต.  

•  อบต. มอี านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบ 
(มาตรา ๗๖) ดังนี ้

      ๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

      ๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 

      ๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 

 



รายได้ของ อบต. 

• ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นรายได้ของ อบต.  
(มาตรา ๗๗) 

• ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ให้จัดสรรให้ อบต. ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗๘) 

• เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แบ่งให้แก่ อบต. ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๗๙)   
 



การออกข้อบัญญัตเิพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ 

   อบต. มีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๘๐) ดังนี ้

   - กรณีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้เก็บในอัตรา 
ร้อยละศูนย ์

   - กรณีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้ เก็บหนึ่งในเก้าของอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

 



รายได้ของ อบต.  

• จากทรัพย์สินของ อบต.  
• จากสาธารณูปโภคของ อบต.  
• จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยข์อง อบต.  
• ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่กฎหมายก าหนด 
• เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทศิให ้
• รายไดอ้ื่นตามที่รัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐจัดสรรให ้
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
• รายไดอ้ื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของ อบต.  

 



รายจ่ายของ อบต. 

• เงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และทรัพย์สินอื่น ๆ, ค่าสาธารณูปโภค 

• เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

• รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 



การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต.ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัต ิ

- เสนอโดยนายก อบต. ตามระเบียบวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

- กรณีระหว่างปีงบประมาณ รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีหรือมีความ
จ าเป็นต้องต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

 



การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) 

• เมื่อสภาเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วให้เสนอ นอภ.  
เพื่อขออนุมัติ  

• นอภ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับร่างดังกล่าว  
ถ้า นอภ. ไมอ่นุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาพิจารณาทบทวน 

• หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว นอภ. พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า นอภ. อนุมัต ิ

 



การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) 

• กรณสีภามีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ นอภ.  
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยัง ผวจ. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สภาแจ้งมตยิืนยัน 

• ให้ผวจ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน  
 - ถ้าผวจ.เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน ให้ส่งไปยังนอภ.เพื่อลงช่ืออนุมัติ  
 - ถ้าผวจ.ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างนั้นตกไป  

• หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า ผวจ.เห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติน้ัน 

 



การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) 

• กรณสีภามีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ นอภ. 
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยัง ผวจ. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สภาแจ้งมตยิืนยัน 

• ให้ ผวจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน  
 - ถ้า ผวจ. เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน ให้ส่งไปยัง นอภ. เพื่อลงช่ืออนุมัติ  
 - ถ้าผวจ.ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างนั้นตกไป  

• หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า ผวจ.เห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติน้ัน 
 



การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

• สภาต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง 
ถ้าสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามที่นายกเสนอ และให้ เสนอ นอภ.  
เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป  

• ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ห้ามสมาชิกแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  

• การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนทางตรงหรือโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได ้



กรณีสภาไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

• ให้ นอภ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง จ านวน 7 คน  แก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระส าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ  

• คณะกรรมการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาซึ่งสภาเสนอจ านวน 3 คน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาซึ่งนายกเสนอจ านวน 3 คน  

 - ให้ตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภามีมติไม่รับหลักการ  

 



กรณีสภาไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ (ต่อ) 

• ให้กรรมการ 6 คน ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลท าหน้าที่ประธานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
กรรมการครบจ านวน  

• คณะกรรมการต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง
ประธาน แล้วรายงาน นอภ.  

• กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ประธานรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้
ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อ นอภ. 
 



กรณีสภาไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ (ต่อ) 

• ให้ นอภ. ส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการให้นายกโดยเร็ว 
แล้วให้นายกเสนอร่างต่อสภาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างจาก นอภ.  

• หากนายกไม่เสนอร่างต่อสภาภายใน 7 วัน ให้ นอภ. รายงาน ผวจ. เพื่อสั่งให้นายกพ้นจากต าแหน่ง 
(มาตรา ๘๗/๑)  

• สภาต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ ให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ รับร่ างจากนายก  
หากสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ ให้ร่างนั้นตกไป โดยใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณปีงบประมาณทีแ่ล้วไปพลางก่อน และให้ นอภ. เสนอ ผวจ. ให้มีค าสั่งยุบสภา (มาตรา ๘๗/๒) 
 



 ส่วนที่ 5 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล  

(มาตรา 90 – มาตรา 92) 



การก ากับดูแล อบต. 

• นอภ. มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต. ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  

• นอภ. มีอ านาจเรียกสมาชิกสภา นายก รองนายก เลขานุการนายก พนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างของ อบต. มาชี้แจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ 
จาก อบต. มาตรวจสอบได้  



การก ากับดูแล อบต. 

• เมื่อ นอภ. เห็นว่านายกผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่ อบต. หรือเสียหายแก่
ราชการ และ นอภ. ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน  
ให้  นอภ. มีอ านาจออกค าสั่ งระงับการปฏิบัติราชการของนายกไว้ตามที่ เห็นสมควรได้  
แล้วรีบรายงาน ผวจ. ทราบภายใน 15 วัน เพ่ือให้ ผวจ.วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  

• ในกรณนีี้ การกระท าของนายกทีฝ่่าฝืนค าสั่งของ นอภ. หรือ ผวจ. ไม่ผูกพัน อบต. (มาตรา ๙๐) 

 



การก ากบัดแูล อบต. 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต อบต. หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

• นอภ. จะรายงานเสนอความเห็นต่อ ผวจ. เพื่อยุบสภาก็ได ้

• เมื่อมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาขึ้นใหม่
ภายใน 45 วัน (มาตรา ๙๑) 

 



การก ากบัดแูล อบต. 

• หากปรากฏว่านายก รองนายก ประธานสภา หรือรองประธานสภา กระท าการฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่  

•  ให้ นอภ. ด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  
• กรณีผลการสอบสวนปรากฏว่ามีพฤติการณ์เช่นว่านี้จริง ให้ นอภ. เสนอให้ ผวจ. สั่งให้บุคคล

ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง  
• ผวจ. อาจด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้  
• ค าสั่งของผวจ.ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๙๒) 

 


