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อบต.คืออะไร ? 

"อบต......." 
        -  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล  โดยปกติจะประกอบดวยหลายหมูบานหลายชุมชน 
           ในเขต อบต.นั้น  
        -  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
        -  มีชื่อและเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ  
ความหมายโดยรวมของ อบต.  
 
          “ องคการบริหารสวนตําบล ( อบต.)  คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบลท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด   มีพ้ืนท่ีเทากับตําบลแตละตําบล 
จัดตั้งมาจากสภาตําบลท่ีมีรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดและมีจํานวนราษฎรไมนอยกวา 2,000 คน   โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญเพ่ือดูแลทุกขสุข 
และใหบริการประชาชนในหมูบาน   ตําบล   เขต อบต.   แทนรัฐบาลกลาง   มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการ
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม   และหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนด  รวมท้ังมีงบประมาณ   และ
พนักงานเจาหนาท่ีของ อบต. เอง” 
  

ความหมายและหนาท่ีของสภา 

             สภา อบต. เปนองคประกอบสวนหนึ่งของ อบต. ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ความเห็นชอบกิจการสําคัญของ อบต. โดยใชมติของท่ีประชุมสภา อบต. เปนหลัก มีประธานสภา อบต. เปนหัวหนา  
อํานาจหนาท่ีของสภา อบต. มีดังนี้  
          (1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.  
          (2)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                 ประจาํป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ของ อบต.  
          (3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.  
                 ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ  
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       มีหนาท่ีอยางไร  
          (1) สมาชิกสภา อบต. (จํานวนตามโครงสราง อบต.) มีหนาท่ีดังนี้  
               -  เขารวมประชุมสภา อบต. อภิปรายแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา อบต. และลงมติ 
                  ในประเด็นตางๆ  
               -  ปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีของสภา อบต.  
               -  เสนอรางขอบัญญัติ อบต.  
               -  ตั้งกระทูถามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. อันเก่ียวกับงานในหนาท่ี  
               -  เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป นายก อบต. โดยไมมีการลงมติ ดวยจํานวน 
                  ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ท้ังหมดท่ีมีอยู  
               -  ขอเปดประชุมวิสามัญดวยจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ท้ังหมด 
                   เทาท่ีมีอยู  
               -  หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือฐานะผูแทนประชาชนในหมูบาน และ อบต. นั้น  
          (2) ประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต. ใหนายอําเภอแตงตั้งตามมติของสภา อบต. 
ดํารงตําแหนงจนครบอายุสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. ประธานสภา อบต. มีหนาท่ีดําเนินการประชุมและ
ดําเนินการกิจการอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับการ ประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
               -  ดําเนินกิจการของสภา อบต. ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
               -  เปนประธานของท่ีประชุมสภา อบต. เวนแตใขขณะท่ีเขากลาวอภิปรายสนับสนุนหรือ 
                  คัดคานญัตติในท่ีประชุมสภา อบต.  
               -  บังคับบัญชาการงานใน อบต.  
               -  รักษาความสงบเรียบรอยในสภา อบต.  
               -  เปนผูแทนสภา อบต. ในกิจการภายนอก  
               -  อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือตามกฎหมาย  
               -  กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
          (3) รองประธานสภา อบต. 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภา อบต.ใหนายอําเภอแตงตั้งตามมติของสภา อบต. 
ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. เชนเดียวกับประธาน อบต.  
รองประธานสภา อบต. มีหนาท่ีชวยประธานสภา อบต. ปฏบิัติการตามหนาท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภา 
อบต. มอบหมาย: ในกรณีไมมีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไม
ปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภา อบต. ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
 
 
 
 
 
 
 



 
-3- 
 

   (4) เลขานุการสภา อบต. 1 คน: ซ่ึงสภา อบต. เลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต.  
เลขานุการ อบต. มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภา อบต. มอบหมาย 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหเลขานุการสภา 
อบต. มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
               -  แจงนัดประชุมสภา อบต. ตามคําสั่งของประธานสภา อบต.  
               -  ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสงการ หรือ แนวทางปฏิบัติ 
                  ซ่ึงเก่ียวของกับกิจการของ อบต. ตอท่ีประชุมสภา อบต.  
               -  ชวยเหลือประธานสภา อบต. จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.  
               -  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี  
               -  จัดทํารายงานการประชุมสภา อบต.  
               -  เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภา อบต. แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับอนุญาต 
                  จากประธานสภา อบต.  
               -  ชวยประธานสภา อบต. ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
               -  ชวยเหลือประธานสภา อบต. ในการรักษาความสงบเรยีบรอยในสภา อบต.  
               -  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ ประชุมสภา 
                  ทองถ่ินหรือกระทํากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภา อบต. มอบหมาย  
 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภา อบต.  
        การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสภา อบต.จะเกิดจากการประชุมสภา อบต. และมติของท่ีประชุมสภา 
อบต. ซ่ึงในปหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้  
 
          (1) สมัยประชุมสามัญสภา อบต. : ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  2 สมัย หรือหลายสมัยแลวแตสภา 
อบต. จะกําหนด แตตองไมเกิน 4 สมัยๆ ละ ไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก
นายอําเภอ โดยองกําหนดใหมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธสมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัย หนึ่ง  
          (2) สมัยประชุมวิสามัญสภา อบต. :นอก จากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือ
ประโยชนของ อบต. ประธานสภา อบต. นายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. มีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภา อบต. ท้ังหมดท่ีมีอยู สามารถทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรให
นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ  
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ความหมายและหนาท่ีของนายก 

 
นายก อบต. คือใคร?   มีท่ีมาอยางไร ?    มีหนาท่ีอะไร ?  และมีใครเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการบาง ? 
          นายก อบต. คือหัวหนาผูบริหาร อบต. เปนควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตาม
กฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ อบต. 
การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงของนายก อบต.  
          อบต. มีนายก อบต. 1 คน  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน : ดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  4 
ป   นับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน  2 วาระไมได 
ผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ นายก อบต. ดังนี้  
           (1)  รองนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแตงตั้งรองนายก อบต. ซ่ึงมิใชสมาชิกสภา อบต. ไดไมเกิน 2 
คน  
           (2)  เลขานุการนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแตงตั้ง เลขานุการนายก อบต. จากผูท่ีมิไดเปนสมาชิก
สภา อบต. หรือเจาหนาท่ีของรัฐได 1 คน 
อํานาจหนาท่ีของ นายก อบต.  
             1. กอนเขารับหนาท่ี นายก ตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติ   หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหทําเปนหนังสือแจงตอสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป  
             2. มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 59 ดังนี้  
                 (1)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ใหเปนไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับทางราชการ  
                 (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ อบต. 
                 (3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. วางระเบียบเพ่ือใหงานของ อบต. 
เปนไปดวยความเรียบรอยรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต.  
                 (4)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน  
           3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ อบต.  
           4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผูซ่ึงนายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา อบต. และมีสิทธิ
แถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงขอคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุมแตม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
           5. กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานและรองประธาน อบต. หรือ สภา อบต. ถูกยุบเพราะวาไมสามารถจัดให 
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มีการประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือมีการประชุม
แตไมสามารถเลือกประธานสภา อบต.ได หากกรณีสําคัญและจําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชไปจะกระทบตอ
ประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได แตเม่ือไดเลือกประ
สภา อบต. แลวใหเลือกประธานสภา อบต. เพ่ือใหนายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภานใน 15 วัน นับแต
วันท่ีมีการเลือกตั้งประธานสภา อบต.  
           6. กรณีนายกปฏิบัติการท่ีอาจเสียหายแก อบต. หรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอไดชี้แจงแนะนําแลว
ไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชาไมได นายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการ
ของนายก อบต. ไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัยตามท่ี
เห็นสมควรโดยเร็ว: การกระทําของนายก อบต.ท่ีฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดดังกลาว ไมมีผลผูกพัน
กับ อบต.  
           7. เปนผูเสนอรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
           8. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. 
อํานาจหนาท่ีของ อบต. 

 
อํานาจหนาท่ีของ อบต. มีอะไรบาง 
          อํานาจหนาท่ีของ อบต.  
                    แยกออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  อํานาจหนาท่ีตามกฏหมายจัดตั้ง อบต.  และอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต.    
                    อบต. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ    สังคม   และวัฒนธรรม  : กิจการสา
ธารณท่ี อบต.   มีอํานาจหนาท่ีจัดทําสามารถจําแนกได   2   ประเภทคือ  
             1) กิจการท่ี อบต. มีหนาท่ีตองทําในเขต อบต.ดังนี ้ 
                    (1)  จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
                    (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย 
                          และสิ่งปฏิกูล  
                    (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
                    (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                    (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
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                    (7)  คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                    (8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
                    (9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให 
                          ตามความจําเปนและสําคัญ  
              2) กิจการท่ี อบต. อาจจัดทําในเขต อบต. ดังนี ้ 
                    (1)  ใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
                    (2)  ใหมีการบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
                    (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
                    (4)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
                    (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
                    (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
                    (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
                    (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
                    (9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  
                   (10)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
                   (11)  กิจการเก่ียวกับการพานิชย 
                   (12) การทองเท่ียว  
                   (13) การผังเมือง 
                   อํานาจหนาท่ี อบต.  ดังกลาวขางตน  ไมตัดอํานาจของกระทรวง  ทบวง   กรม   องคการหรือ
หนวยงานของรัฐในการเขาไปดําเนินการใด ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในตําบลแตจะตองแจงให อบต. ทราบ
ลวงหนา และนําความเห็นของ อบต. เก่ียวกับกิจการดังกลาวไปประกอบการพิจารณาดําเนินงานดวย    อํานาจหนาท่ี
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                    นอกจากอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ สภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537  แลว  อบต. ยังมีอํานาจหนาท่ี
เพ่ิมเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน  ตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ. 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้  
                   (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
                   (2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
                   (3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  
                   (4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 
                   (5)  การสาธารณูปการ 
                   (6)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  
                   (7)  การพานิชย และการสงเสริมการลงทุน 
                   (8)  การสงเสริมการทองเท่ียว  
                   (9)  การจัดการศึกษา  
                   (10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอย 
                          โอกาส  
                   (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
                           ทองถ่ิน  
                  (12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
                  (13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
                  (14)  การสงเสริมการกีฬา  
                  (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
                  (16)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
                  (17)  การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
                  (18)  การจํากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
                  (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
                  (20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน  
                  (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
                  (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
                  (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรยีบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ  
                          และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
                  (24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
                          และสิ่งแวดลอม  
                  (25)  การผังเมือง 
                  (26)  การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
                  (27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
                  (28)  การควบคุมอาคาร  
                  (29)  การปองกันละบรรเทาสาธารณภัย  
                  (30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและการสนับสนุน การปองกันและรักษา 
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 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

                  (31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
        การออกขอบัญญัติทองถิ่น อบต.  
                    เพ่ือใชบังคับในเขต อบต. ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของ อบต. หรือเม่ือมีกฎหมายกําหนดให อบต.  ออกขอบัญญัติในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ
และกําหนดโทษปรับผูฝาผืนดวยก็ได    แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท   เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน     รางขอบัญญัติ อบต. จะเสนอไดโดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต.   ตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
         การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.  
                    ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  อบต.  
การจัดทํางบประมาณ   การจัดซ้ือจัดจาง   การประเมินผลการปฏิบัติงาน   และการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ท้ังนี้ให
เปนไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับวาดวยการนั้น  
และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การดูแลและการทํางานของ อบต. 

การกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ อบต.อยางไร 
           (1)  นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ  
           (2)  การปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามขอ (1) ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิก สภา 
อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางของ อบต. มาชี้แจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรยีกรายงานและเอกสารใด จาก อบต. มาตรวจสอบได  
           (3)  เม่ือนายอําเภอเห็นวา นายก อบต. ผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจเปนการเสียหายแก อบต. หรือเสียหาย
แกราชการและนายอําเภอไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชาไมได 
ใหนายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวรีบรายงานผูวา
ราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน เพ่ือผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว  
          (4)  การกระทําของนายก อบต. ท่ีฝาฝนคําสั่งนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตาม  
          (5) ไมมีผลผูกพันกับ อบต.  
          (6)  หากปรากฏวา นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทําการ
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย 
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อํานาจหนาท่ี ใหนายอําเภอสอบสวนโดยเร็ว: ในกรณีท่ีผลการสอบสวน ปรากฏวามีพฤติการณดังกลาวจริง ให
นายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการ
สอบสวนเพ่ิมเติมดวยก็ได คําสั่งผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด   
อบต.เกิดข้ึนไดอยางไร ? 
 1)  อบต.เกิดข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้  
          1.1 เปนสภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมา ติดตอกัน 3 ป  
                เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท และ  
          1.2 กฎหมายกําหนดใหสภาตําบลและ อบต. ท่ีมีประชากรไมถึง 2,000 คน ตองยุบรวมพ้ืนท่ีเขากับ อบต. อ่ืน
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีเขตติดตอกันกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน นอกจากสภาตําบลท่ีมี
สภาพพ้ืนท่ีเปนเกาะหรืออยูหางไกลไมสามารถติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสะดวก ดังนั้น สภาตําบลท่ีมี
ประชากรไมถึง 2,000 คน ก็จะไมไดรับการพิจารณาจัดตั้งเปน อบต.  
2) ไดมีการประกาศจัดตั้ง อบต. แลวหลายแหง และไดมีประกาศยุบรวม อบต. กับเทศบาล และ อบต. ดวยกันหลาย
แหง : ปจจุบันมี อบต. จํานวน 6,636 แหง ( ขอมูลไดมาจากวารสารของมูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)   
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