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  มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ดังต่อไปนี้  

  (๑) จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

  (๒) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

  (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน                   
และท่ีสาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

  (๔) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  (๕) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอําชีพของราษฎร  

  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

  มาตรา ๒๔ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนดํารงตําแหน่งหรือในกิจการที่
กระทําให้แกส่ภาตําบลนั้น 

  ในกรณีที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบลกระทําการฝุาฝืนตามที่บัญญัติในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบล 
แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถ 
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  

  มาตรา ๒๕.ในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตําบล.ให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตําบล  

  มาตรา ๒๖ .ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด               
ในพ้ืนที่ตําบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นด้วย  

  มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบลเป็นผู้รับผิดชอบดําเนิน
กิจการตามมติของสภาตําบล แต่สภาตําบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตําบลผู้อ่ืนดําเนินกิจการแทนเฉพาะ
กรณีได ้ 

  ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและสมาชิกสภา
ตําบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมอํีานาจกระทําการแทนสภาตําบล ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  

  มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขต
สภาตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหา
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องคก์ารบริหารส่วนตําบล 
 
มาตรา๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
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จากสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาราชการ                  
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของตน  

 
ส่วนที่ ๓ 

รายไดแ้ละรายจ่ายของสภาตําบล 
 

  มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังต่อไปนี้  
  (๑) ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืน
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตําบลนั้น  
  (๒).ค่าธรรมเนียม .ค่าใบอนุญาต .และค่าปรับ .ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ที่จัดเก็บ                 
ได้ในตําบลนั้น  
  (๓).ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพ่ิมขึ้นตาม
ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น  
  (๔) ภาษมีูลค่าเพ่ิม และภาษธีุรกิจเฉพาะ ที่องคก์ารบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร  
  (๕) ภาษีสุรา และภาษสีรรพสามิตที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร  
  (๖) ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร  
  มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตําบลเป็นเงินอุดหนุน  
  มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมีรายได ้ดังต่อไปนี้  
  (๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตําบล  
  (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล  
  (๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้  
  (๔) เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นตามทีร่ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้  
  (๕) รายไดอ่ื้นตามที่จะมกีฎหมายกําหนดให้เป็นของสภาตําบล  
  มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตําบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา          
ตามประมวลรัษฎากรและไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
  มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
  (๑) เงินเดือน  
  (๒) ค่าจ้าง 
  (๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
  (๔) ค่าใช้สอย 
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  (๕) ค่าวัสดุ  
  (๖) ค่าครุภัณฑ ์ 
  (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  
  (๘) ค่าสาธารณูปโภค  
  (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน  
  (๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
  มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบล 
และเลขานุการสภาตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
  มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาตําบลให้
จัดทําเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนั้น 
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
  เมื่อสภาตําบลจัดทําร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ  
  ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีก่อนนั้นไปพลางก่อน  
  มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา  
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบล ให้สภาตําบล
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คํานึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ จํานวนประชากร 
รายได ้ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลด้วย  
  มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ 
ของสภาตําบล  
 

ส่วนที่ ๔ 
การกํากับดูแลสภาตําบล 

 
  มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลให้เป็นไป                  

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแกท่างราชการหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอําเภอมีอํานาจ
ยับยั้งการดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย  
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอํีานาจสั่งการให้สภาตําบลระงับการดําเนินการดังกล่าว  
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แต่ถ้านายอําเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การยับยั้ง
ของนายอําเภอและอํานาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  
  มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าว่าสภาตําบลกระทําการฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ              
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจสั่งยุบสภาตําบลได้ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตําบลแล้วให้        
สภาตําบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งใหม ่ 
  ในกรณีที่การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระทําของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจําตําบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทําการด้วย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบล แล้วแต่กรณี 
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจําตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจํานวนที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม ่ 
 

หมวด ๒ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
  มาตรา ๔๐ สภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน   
สามปีเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง.อาจจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้.โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                
ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ด้วย  
  การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



-83- 

  มาตรา ๔๑ สภาตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจาก
สภาพแห่งสภาตําบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นไป  

  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง 
ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล  

  มาตรา ๔๑ ทวิ สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับองคก์ารบริหารส่วนตําบล
ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยให้นํามาตรา
๔๐ และมาตรา๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  มาตรา ๔๑ ตรี สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น    
โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย  

  ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง              
โดยอนุโลม  

  มาตรา ๔๑.จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมด และ
องค์การบริหารส่วนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหาร              
ส่วนตําบลอ่ืนหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายใน                 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  

  การรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น  

  การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

  องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ              
หรือโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการ             
ส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหาร     
ส่วนตําบลนั้นก็ได้  

  ให้นํามาตรา๔๑ และมาตรา๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๔๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือรับพ้ืนที่บางส่วนของสภาตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมารวมด้วยได้ โดยทําเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย .และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย 

  การสํารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภาตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล หรือพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาตําบลหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน
และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด  

  มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา 
หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น             
ให้ดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่ง
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่  

  มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตําบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย  

  องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป  

  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น  

  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

 

 
 
มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

  มาตรา ๔๔  องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายก
องคก์ารบริหารส่วนตําบล  

 

ส่วนที่ ๑ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

 

  มาตรา ๔๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล จํานวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
เขตเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้น  

  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคน
เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจํานวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง  

  การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอําเภอเป็นผู้ดําเนินการและประกาศให้
ประชาชนทราบภายในวันที่.๓๑.มกราคม.ของปีที่มีการเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่ง
ทีว่่าง หรือมกีารเลือกต้ังภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย  

  หลักเกณฑ์และวิธีสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  อายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  

  มาตรา ๔๕/๑ องคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจํานวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

  (๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหกคน  

  (๒) ในกรณีที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเขตเลือกตั้งละสามคน 
 
 
 
 

 
มาตรา๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒   
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  (๓) ในกรณีที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมสีามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเขตเลือกตั้งละสองคน  

  (๔) ในกรณีที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจํานวนราษฎร
มากท่ีสุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  

  (๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจํานวน
ราษฎรมากท่ีสุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน  

  มาตรา ๔๕/๒  มิให้นํามาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งไม่ครบจํานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจํานวนอีก ให้ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้นประกอบด้วยจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล              
เว้นแต่จะมีจํานวนสมาชิกไม่ถึงหกคน  

  มาตรา ๔๖ สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

  (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

  (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  

  มาตรา ๔๗  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม 
 
 
 
 
มาตรา ๔๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงเมื่อ  

  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

  (๒) ตาย  

  (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ  

  (๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

  (๕)  มิได้อยู่ประจําในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน  

  (๖) เป็นผู้มสี่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น            
จะกระทํา  

  (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗.ทวิ.หรือกระทําการฝุาฝืน                 
มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม  

  (๘) สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือ
โต้แย้งมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับ
แต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว  

  ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังนายอําเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบ
มติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย 
 
 
 
 
มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒   
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และให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์หรือโต้แย้ง             
คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็นที่สุด  

  (๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๗) ให้นายอําเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดําเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทีน่ายอําเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลผู้นั้นจะได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้น
จากตําแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดําเนินการสอบสวน
กรณีตาม (๖) หรือ (๗) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว นายอําเภออาจขยายเวลาการสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

  ในกรณีที่นายอําเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้นั้น
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอําเภอประกาศคําวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตําแหน่ง
ไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคําวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อ
การดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีการประกาศคําวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศ 
คําวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกําลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้ง
ต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคําวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา
ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของนายอําเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด  

  ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกันทั้งหมด 
ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสี ่เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒   
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  มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง          
ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอแต่งตั้งประธานและองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งจนครบ
อายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  

  (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ  

  (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒  

  ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม.(๓).จะดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนตําบลนั้น  

  มาตรา ๕๑ เมื่อตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ.ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแทน
ตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

  มาตรา ๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทํากิจการตามทีป่ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  

  ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่แทน  

  ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการ
ประชุมในครั้งนั้น 

 
 
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครั้งใด ถ้าผู้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม             
สั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในที่ประชุม           
ครบองค์ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม                 
และให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว  

  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  

  นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนตําบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

  กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลา            
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ นายอําเภออาจเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ  

  มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม  

  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอําเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม  

  มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องคก์ารบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอําเภอเรียก
ประชุมวิสามัญได ้

 
 
 
มาตรา ๕๒ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอําเภอ  

  มาตรา ๕๖.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่                
จึงจะเป็นองค์ประชุม  

  ให้นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม  

  มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนตําบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  

  มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ            
งานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย.ทั้งนี้.ให้คํานึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้
พ้นจากตําแหน่ง  

 

ส่วนที ่๒ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

  มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

  
 
 
มาตรา๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
ชื่อ ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย  

   (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

  (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  

  มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็น
หนึ่งวาระ และเม่ือได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วัน
พ้นจากตําแหน่ง  

  มาตรา ๕๘/๓ นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตําบล
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้  

  มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๕๘/๑ เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับ
ถึงวันแต่งตั้ง  

  มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล                   
แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล โดยไม่มกีารลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกต้ังนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สําคัญ                         
  
 
 
 
 
มาตรา ๕๘/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๘/๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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และจําเป็นเร่งด่วน มีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของ

ราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินกําไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้ เมื่อได้มี            

การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล  

  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้กระทําโดยเปิดเผย โดย

นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลทุกคนทีม่าประชุมด้วย  

  หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร            
ส่วนตําบลได้.ให้นายอําเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้               
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน.โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ             
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลแล้ว  
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี  
  คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน           
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบลด้วย  
  มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและมีสิทธิ               
แถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
  มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ .มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป                   
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล.เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงข้อเท็จจริงหรือ              
แสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีการลงมติ  
  ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
  การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  



-94- 

  มาตรา ๕๙ นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ  
  (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
  (๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องคก์ารบริหารส่วนตําบล  
  อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล           
ให้เป็นไปตามทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน.ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  
  ในกรณีที่มีกฎหมาย .กฎ .ระเบียบ .ข้อบังคับ .ข้อบัญญัติ .หรือคําสั่ งใด .แต่งตั้งให้นายก               
องคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นกรมการหรือใหม้ีอํานาจหน้าที่ อย่างใด.ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการ
หรือมีอํานาจหน้าที่ เช่นเดียวกับนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย  
  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร            
ส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด .ถ้ากฎหมาย .กฎ .ระเบียบ .ข้อบังคับ .ข้อบัญญัติ .หรือคําสั่งนั้น .หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหาร             
ส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ  
  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า.ต้องกระทําภายใต้                 

การกํากับดูแลและกรอบนโยบายทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ 

 
 
มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์กําบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมาย
กําหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

  มาตรา ๖๑  (ยกเลิก)  

  มาตรา ๖๒  (ยกเลิก)  

  มาตรา ๖๓  (ยกเลิก)  

  มาตรา ๖๔  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  

  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ  

  (๒) ตาย  

  (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ  

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑  

  (๕) กระทําการฝุาฝืนมาตรา ๖๔/๒  

  (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒  

  (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  

  (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ 
(๕) หรอืเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม.(๔).ให้นายอําเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี และดําเนินการวินิจฉัย 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒   
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  ให้นําความใน.(๑).(๒).(๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม  

  ให้นําความในมาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม๖๐  

  มาตรา ๖๔/๒ .นายกองค์การบริหารส่วนตําบล .รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล                 
และเลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  (๑) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล  

  (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ 

  (๓).เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น.หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
ทั้งนี ้ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

  บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือ
กรรมการที่มกีฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง  

  ให้นําความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม ๖๔ 
  มาตรา ๖๕.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ .ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และพนักงานส่วนตําบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 
 
 
 
มาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กาํรบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กํารบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองค์กํารบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองค์กํารบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒   
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  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตําบลไดต้ามระเบียบและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  เมื่อได้ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

ส่วนที ่๓ 

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

  มาตรา ๖๖ องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  

  มาตรา๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้  

  (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

  (๑/๑) รกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

  (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  

  (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จํารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
 
มาตรา๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๖๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา๖๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา๖๗ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
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  (๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร                    
ให้ตามความจําเป็นและสมควร  
  มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
  (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
  (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอําชีพของราษฎร  
  (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
  (๑๒) การท่องเที่ยว  
  (๑๓) การผังเมือง  
  มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา๖๖ มาตรา๖๗ และ                    
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ                    
ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นําความเห็นขององค์การบริหาร               
ส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย  
  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป              

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง                  

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย                                       

  

 
 
มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   


