
 อบต. คืออะไร 
         
          - เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล โดยปกติจะประกอบด้วยหลำยหมู่บ้ำนหลำยชุมชนในเขต 
อบต.นั้น  
          - มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  
          - มีชื่อและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพำะ  
 
     ความหมายโดยรวมของ อบต.  
          “ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ( อบต.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชน
มำกที่สุด มีพ้ืนที่เท่ำกับต ำบลแต่ละต ำบล จัดตั้งมำจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดและมีจ ำนวน
รำษฎรไม่น้อยกว่ำ 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริกำรประชำชนในหมู่บ้ำน ต ำบล 
เขต อบต. แทนรัฐบำลกลำง มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้ง
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีงบประมำณ และพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของ อบต. เอง”  
 
     อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร  
     1) อบต.เกิดข้ึนตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย โดยมีเกณฑ์พิจำรณำดังนี้  
         1.1) เป็นสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำ ติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ
ปีละ 150,000 บำท และ  
         1.2) กฎหมำยก ำหนดให้สภำต ำบลและ อบต. ที่มีประชำกรไม่ถึง 2,000 คน ต้องยุบรวมพ้ืนที่เข้ำกับ อบต. 
อ่ืนหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันกันภำยในเขตอ ำเภอเดียวกัน นอกจำกสภำต ำบล
ที่มีสภำพพ้ืนที่เป็นเกำะหรืออยู่ห่ำงไกลไม่สำมำรถติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวก ดังนั้น สภำต ำบล
ที่มีประชำกรไม่ถึง 2,000 คน ก็จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้งเป็น อบต.  
     2) ได้มีกำรประกำศจัดตั้ง อบต. แล้วหลำยแห่ง และได้มีประกำศยุบรวม อบต. กับเทศบำล และ อบต. 
ด้วยกันหลำยแห่ง : ปัจจุบันมี อบต. จ ำนวน 6,636 แห่ง ( ข้อมูลได้มำจำกวำรสำรของมูลนิธิส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น)  
   การดูแลการท างานของ อบต. การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.อย่างไร 
     (1) นำยอ ำเภอมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ อบต. ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ของทำงรำชกำร  
     (2) กำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอตำมข้อ (1) ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจเรียกสมำชิก สภำ อบต. 
นำยก อบต. รองนำยก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงของ อบต. มำชี้แจ้งหรือสอบสวน 
ตลอดจนเรียกรำยงำนและเอกสำรใด จำก อบต. มำตรวจสอบได้  
     (3) เมื่อนำยอ ำเภอเห็นว่ำ นำยก อบต. ผู้ใดปฏิบัติกำรในทำงที่อำจเป็นกำรเสียหำยแก่ อบต. หรือเสียหำยแก่
รำชกำรและนำยอ ำเภอได้ชี้แจ้งแนะน ำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตำม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำไม่ได้ 
ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงับกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยก อบต. ไว้ตำมที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรำยงำน



ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบภำยใน 15 วัน เพ่ือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยสั่งกำรตำมที่เห็นสมควรโดยเร็ว  
     (4) กำรกระท ำของนำยก อบต. ที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งนำยอ ำเภอ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้วแต่กรณีตำม  
     (5) ไม่มีผลผูกผันธ์กับ อบต.  
     (6) หำกปรำกฏว่ำ นำยก อบต. รองนำยก อบต. ประธำนสภำ อบต. หรือรองประธำนสภำ อบต. กระท ำกำร
ฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วย
อ ำนำจหน้ำที่ ให้นำยอ ำเภอสอบสวนโดยเร็ว: ในกรณีที่ผลกำรสอบสวน ปรำกฏว่ำมีพฤติกำรณ์ดังกล่ำวจริง ให้
นำยอ ำเภอเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง ทั้งนี้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจด ำเนินกำร
สอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค ำสั่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สุด  
 
     การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
     ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  
 
      ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ  
      นายก อบต. คือใคร มีที่มาอย่างไร  มีหน้าที่อะไร และมีใครเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการบ้าง  
      นำยก อบต. คือหัวหน้ำผู้บริหำร อบต. เป็นควบคุมและรับผิดชอบกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำม
กฎหมำยและเป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงของ อบต.  
 
     การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งของนายก อบต.  
          อบต. มีนำยก อบต. 1 คน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น : ด ำรงต ำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วำระไม่ได้  
     ผูช้่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของ นำยก อบต. ดังนี้  
          (1) รองนำยก อบต. : นำยก อบต. สำมำรถแต่งตั้งรองนำยก อบต. ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำ อบต. ได้ไม่เกิน 2 
คน  
          (2) เลขำนุกำรนำยก อบต. : นำยก อบต. สำมำรถแต่งตั้ง เลขำนุกำรนำยก อบต. จำกผู้ที่มิได้เป็นสมำชิก
สภำ อบต. หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ 1 คน  
 
     อ านาจหน้าที่ของ นายก อบต.  
          1. ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ นำยก ต้องแถลงนโยบำยต่อสภำ อบต. โดยไม่มีกำรลงมติ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมำชิกสภำ อบต. ทุกคน และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้
แถลงไว้ต่อสภำ อบต. เป็นประจ ำทุกปี  
          2. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 59 ดังนี้  



              (1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทำงรำชกำร  
              (2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของ อบต.  
              (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยก อบต. และเลขำนุกำรนำยก อบต. วำงระเบียบเพื่อให้งำนของ อบต. 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติ อบต.  
              (4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และกฎหมำยอื่น  
          3. ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ อบต. ตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของ อบต.  
          4. นำยก อบต. รองนำยก อบต. หรือผู้ซึ่งนำยก อบต. มอบหมำยมีสิทธิเข้ำประชุมสภำ อบต. และมีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
          5. กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนและรองประธำน อบต. หรือ สภำ อบต. ถูกยุบเพรำะว่ำไม่สำมำรถจัด
ให้มีกำรประชุมสภำ อบต. ครั้งแรกภำยใน 15 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต. หรือมีกำร
ประชุมแต่ไม่สำมำรถเลือกประธำนสภำ อบต.ได้ หำกกรณีส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร นำยก อบต. จะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นก็ได้ แต่เมื่อได้
เลือกประสภำ อบต. แล้วให้เลือกประธำนสภำ อบต. เพื่อให้นำยก อบต. แถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติภำนใน 
15 วัน นับแต่วันที่มีกำรเลือกตั้งประธำนสภำ อบต.  
          6. กรณีนำยกปฏิบัติกำรที่อำจเสียหำยแก่ อบต. หรือเสียหำยแก่รำชกำร และนำยอ ำเภอได้ชี้แจ้งแนะน ำ
แล้วไม่ปฏิบัติตำม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ำไม่ได้ นำยอ ำเภอมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงับกำรปฏิบัติ
รำชกำรของนำยก อบต. ไว้ตำมที่เห็นสมควรได้ แล้วรีบรำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน 15 วัน เพ่ือวินิจฉัย
ตำมท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว: กำรกระท ำของนำยก อบต.ที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งนำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดังกล่ำว ไม่มี
ผลผูกพันกับ อบต.  
          7. เป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ อบต. ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  
          8. เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ อบต.  
 


