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เรื่อง องคการบริหารสวนตําบลธํามรงค

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

            เดิมเรียกวาบานเกาะธํามรงค เน่ืองจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5

ไดเสด็จประพาสตนตามลําน้ําปิง และไดประทับแรมที่เกาะแหงน้ี เมื่อทรงสรงน้ํา (อาบน้ํา) พระธํามรงค (แหวน)

ไดหลุดหายจากพระหัสต จึงไดทรงใหทหารมหาดเล็กงมหา ซึ่งในประวัติไมไดระบุวาหาพบหรือไม ชาวบานจึง
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เรียกเกาะแหงน้ีวา "เกาะธํามรงค" จนเกิดเป็นหมูบานขึ้นมา เดิมอยูในเขตตําบลไตรตรึงษ แลวตอมาไดแยกเป็น

ตําบลธํามรงคเมื่อเดือนธันวาคม 2536

            องคการบรหิารสวนตาํบลธาํมรงค  ไดประกาศจดัตัง้เป็นองคการบรหิารสวนตาํบล  เมื่อวนัที่ 29  มีนาคม 

พ.ศ. 2539   พระราชบญัญตัิ  สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   หมวด ๒  องคการบรหิารสวน

ตําบล   มาตรา ๔๐ สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปีเฉลี่ยไม

ตํ่ากวาปีละหน่ึงแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตัง้เป็นองคการบริหารสวนตําบล

ได โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนัน้ใหระบุชื่อและ

เขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย  โดย องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ

บรหิารสวนทองถิน่    ตามมาตรา ๔๓กาํเนิดและพฒันาการองคการบรหิารสวนตาํบลในอดตี การจดัระเบยีบบรหิาร

ระดับตําบลมี 3 รูปแบบ คือ

            รูปแบบที่หน่ึง คณะกรรมการตําบลและสภาตําบลตามคําสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 โดยคณะ

กรรมการตําบลประกอบดวย กํานันทองที่ ผูใหญบานทุกคนในตําบล แพทยประจําตําบล ครูประชาบาลในตําบล

นัน้คนหน่ึง ราษฎรผูทรงคุณวุฒิในตําบลนัน้ ไมน อยกวา 2 คน และใหมีขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนัน้เขา

รวมเป็นคณะกรรมการตําบลดวย สวนสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลซึ่งมาจากราษฎรผูมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกเป็นผูใหญบาน หมูบานละ 2 คน

            รปูแบบที่สอง องคการบรหิารสวนตาํบล ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการสวนตาํบล พ.ศ. 2499

โดยองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาตําบลและคณะกรรมการตําบล ซึ่งสภาตําบล ประกอบดวย

สมาชิกซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกตัง้หมูบานละ 1 คน และกํานันและผูใหญบานทุกคนในตําบลเป็นสมาชิกสภา

ตําบลโดยตําแหนง สวนคณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันตําบลทองที่เป็นประธาน ผูใหญบานทุกคนใน

ตําบล แพทยประจําตําบล และกรรมการอื่นซึ่งนายอําเภอแตงตัง้จากครูใหญโรงเรียนในตําบลหรือผูทรงคุณวุฒิ

อื่นจํานวนไมเกิน 5 คน

            รูปแบบที่สาม สภาตําบลตามคําสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ 275/2509 เป็นการบริหารในรูปของคณะ

กรรมการเรียกวา “คณะกรรมการสภาตําบล” ซึ่งประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลและแพทย

ประจําตําบลเป็นกรรมการสภาตําบลโดยตําแหนง นอกจากน้ี ยังประกอบดวยครูประชาบาลในตําบลนัน้ 1 คน ซึ่ง

นายอําเภอคัดเลือกจากครูประชาบาลในตําบลเป็นกรรมการสภาตําบล และราษฎรผูทรงคุณวุฒิหมูบานละ 1 คน

ซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกตัง้ขึ้นเป็นกรรมการสภาตําบล โดยกํานันเป็นประธานกรรมการสภาตําบลโดยตําแหนง

และมีรองประธานกรรมการสภาตําบลคนหน่ึงซึ่งคณะกรรมการสภาตําบลเลือกตัง้จากกรรมการดวยกัน การ

บริหารงานของสภาตําบลนอกจากจะมีคณะกรรมการสภาตําบลดังกลาว สภาตําบลยังมีเลขานุการสภาตําบลคน

หน่ึงซึ่งคณะกรรมการสภาตําบลเลือกตัง้กันขึ้นมาหรือตัง้จากบุคคลภายนอก และมีที่ปรึกษาสภาตําบล ซึ่งเป็น

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 07:30:59 หน า 3

พัฒนากรตําบลนัน้อีกดวย

            การจดัตัง้องคการบรหิารสวนตาํบลขึ้นในสมยันัน้ ก็เพื่อใหการปกครองในระดบัตาํบลที่มีความเจรญิและมี

รายไดระดับหน่ึงไดมีการปกครองตนเองตามหลักการปกครองทองถิ่น ตอมาในปี 2515 องคการบริหารสวน

ตําบลไดถูกยุบเลิกไป โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งประกาศคณะปฏิวัติดัง

กลาวยังคงใหสภาตําบลมีอยูตอไปหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 กระแสการปฏิรูปการเมืองได

กอตัวขึ้นอยางรวดเร็ว มีการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองในหลาย ๆ ดาน และดานหน่ึงคือการเรียกรองใหมี

การกระจายอํานาจ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2537 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งประกาศใชในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2538 โดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับดังกลาวคือการยกฐานะสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน

ปีงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปีเฉลี่ยไมตํากวาปีละ 150,000 บาท สามารถจัดตัง้เป็นองคการบริหารสวน

ตําบลได ดังนัน้ องคการบริหารสวนตําบลจึงกลับมาเป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลอีกครัง้หน่ึง

            โครงสรางขององคการบรหิารสวนตาํบลตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.

2537 กําหนดใหประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองคการบริหารสวน

ตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็นสมาชิกสภาโดยตําแหนง ประกอบดวย กํานัน

ผูใหญบานทุกหมูบาน และแพทยประจําตําบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตัง้โดยประชาชน

หมูบานละ 2 คน สวนคณะกรรมการบริหารประกอบดวย กํานันเป็นประธานโดยตําแหนง ผูใหญบานอีกไมเกิน 2

คน และสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตัง้อีกไมเกิน 4 คน รวมแลวมีคณะกรรมการบริหารไดไมเกิน 7 คน ตอมา

ในปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ในหมวด 9 วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 285 ที่กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตองมา

จากการเลือกตัง้ คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน หรือมา

จากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น  ในกลางปี พ.ศ. 2546 รัฐสภาไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่

18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยไดมีการยกเลิกชื่อเรียก คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ใหใชชื่อ คณะผู

บริหาร และชื่อเรียก ประธานกรรมการบริหาร เปลี่ยนเป็น นายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานกรรมการ

บริหารเปลี่ยนเป็น รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปลี่ยนชื่อเรียกขอบังคับตําบลเป็น ขอบัญญัติองคการ

บรหิารสวนตาํบล และยกเลกิไมใหปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลเป็นเลขานกุารคณะผูบรหิาร   การปรบัโครงสราง

ขององคการบริหารสวนตําบลครัง้สําคัญเกิดขึ้นอีกครัง้ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 หลังจากมีการแกไขเพิ่ม

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 07:30:59 หน า 4

พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไปเมื่อกลางปี พ.ศ. 2546 แตเป็นการ

แกไขในรายละเอียดปลีกยอยเทานัน้ ความจริง ไดมีความพยายามในการเสนอใหมีการแกไขที่มาของฝ ายบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบลใหมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนมาแลวครัง้หน่ึง โดยวุฒิสภาไดแกไข

เพิ่มเติมสาระสําคัญในกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรขึ้นมา ไดแกไขใหนายกองคการบริหาร

สวนตําบลมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน แตเมื่อรางกฎหมายกลับมาสภาผูแทนราษฎร ปรากฏวาสภา

ผูแทนราษฎรไมเห็นดวยและไดมีการตัง้คณะกรรมาธิการรวมเพื่อปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาว แตเมื่อเสนอเขา

สูสภาผูแทนราษฎรอีกครัง้ ปรากฏวาสภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบแตความเคลื่อนไหวจากหลายฝายที่ตองการให

มีการแกไขที่มาใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนในทองถิ่น

ยังไมหยุดน่ิง สาเหตุที่สําคัญของการเคลื่อนไหวน้ีเกิดจากการเปิดชองไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 2

85 ซึ่งกลาวถึงองคประกอบ ที่มาของสภาทองถิ่นและฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดให

ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีที่มาได 2 ทาง ทางแรก มาจากมติของสภาทองถิ่น ทางที่สองมา

จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนในทองถิ่น เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดชองก็ไดมีความเคลื่อนไหวใหผู

บริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตัง้โดยตรงครัง้แรกเมื่อชวงปี พ.ศ. 2542-2543 โดยองคกรที่ออกมาเคลื่อนไหวใน

ชวงดังกลาวคือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไดอางถึงปัญหาของโครงสรางเดิมที่เป็นอยูที่ฝ าย

บริหารมาจากมติของสภาทองถิ่นนัน้เป็นโครงสรางที่มีปัญหา เพราะ โครงสรางที่นายกเทศมนตรีมาจากมติของ

สภาเทศบาล ทําใหนายกเทศมนตรีตองพึ่งพาหรือตองการเสียงสนับสนุนขางมากจากสภาเทศบาล ฉะนัน้หาก

นายกเทศมนตรีไมสามารถควบคุมเสียงขางมากในสภาเทศบาลได เป็นการเปิดชองฝ ายสภาเทศบาลโคนนายก

เทศมนตรีออกจากตําแหนงได สงผลใหในสมัยหน่ึง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่นบอยครัง้   การ

เปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรีบอยครัง้ กอใหเกิดผลเสียตอการบริหารงานในเทศบาล เพราะจะทําใหนโยบายขาด

ความตอเน่ือง ยากที่จะผลักดันนโยบายตาง ๆ เป็นรูปธรรมได และทายที่สุดผลเสียหรือความเสียหายตกแก

ประชาชนในทองถิ่น  โครงสรางที่นายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล เป็นโครงสรางที่นายกเทศมนตรี

ตองเอาใจสมาชิกสภาโดยใหผลประโยชนตางตอบแทนระหวางกันในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรักษาเสียงขางมากเอาไว

ทําใหนายกเทศมนตรีตองคอยเอาใจสมาชิกสภาเทศบาลมากกวาเอาใจประชาชน  ปัญหาโครงสรางของเทศบาลที่

ฝ ายบริหารมาจากมติของสภานัน้ เป็นโครงสรางที่ฝ ายบริหารไมเขมแข็ง ปัญหาเหลาน้ีเป็นที่มาของการเรียกรอง

ใหมีการแกกฎหมายเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของฝ ายบริหารในเทศบาล และการเรียกรองดังกลาวมาประสบ

ความสําเร็จในปี พ.ศ. 2543 เมื่อรัฐสภาไดพิจารณาผานกฎหมายที่กําหนดใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตัง้

โดยตรงของประชาชน แตกฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดใหทุกเทศบาลมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้

โดยตรงของประชาชน มีเพียงเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเทานัน้สามารถเลือกตัง้นายกเทศมนตรีทางตรง

สวนเทศบาลตําบลตองรอไปในปี พ.ศ. 2550 จึงจะสามารถทําประชามติสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลไดวา
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ตองการใชที่มาของนายกเทศมนตรีรูปแบบใด

            ความสําเร็จของฝายเทศบาลเป็นการทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในฝายขององคการบริหารสวนจังหวัดและ

องคการบริหารสวนตําบลในการเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายเปลี่ยนแปลงที่มาของฝ ายบริหารใหมาจากการ

เลือกตัง้โดยตรงของประชาชน และในที่สุดปลายปี พ.ศ. 2546 ก็มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญในประวัติศาสตรการ

ปกครองทองถิ่นของไทย เมื่อรัฐสภาไดพิจารณาผานกฎหมายทองถิ่นแกไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ ไดแก พระราช

บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 โดยเน้ือหาสาระสําคัญของ

กฎหมายทัง้ 3 ฉบับ คือ การกําหนดใหฝ ายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตัง้โดยตรง

ของประชาชนในทองถิ่น

ระดับชัน้และเกณฑการแบงระดับองคการบริหารสวนตําบล

            องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ

ราชการสวนทองถิ่น จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช

บังคับตัง้แตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดสงผลให

มีการกระจายอํานาจสูองคกรประชาชนในระดับตําบลอยางมาก โดยไดยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑ

คือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ปี เฉลี่ยไมตํ่ากวาปีละ 150,000 บาท ขึ้น

เป็นองคการบริหารสวนตําบล กลาวไดวาการจัดตัง้องคการบริหารสวนตําบลน้ีเป็นผลผลิตหน่ึงของกระแสของ

สังคมที่ตองการจะปฏิรูปการเมือง ดังนัน้องคการบริหารสวนตําบลจึงเป็นมิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูป

การเมืองโดยการกระจายอํานาจสูทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญตอทองถิ่นเป็นอยางมาก เพราะ

เป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แตใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่

ชนบท องคการบริหารสวนตําบลเป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปิดโอกาสใหประชาชนในชุมชนระดับตําบล

หมูบานไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยกอนที่จะมีการยุบรวม อบต. เขากับ

ราชการสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น และตัง้สภาตําบลเป็นองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมากขึ้นนัน้ มีองคการบริหาร

สวนตําบลประมาณ 6,500 แหง (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550) โดยมีการแบงระดับออกเป็น 5 ชัน้ ตาม

ระดับของรายได ดังน้ี  (1) อบต. ชัน้ 1 รายไดตัง้แต 20 ลานบาทขึ้นไป  (2) อบต. ชัน้ 2 รายไดระหวาง 12 - 20

ลานบาท  (3) อบต. ชัน้ 3 รายไดระหวาง 6 - 12 ลานบาท (4) อบต. ชัน้ 4 รายไดไมเกิน 6 ลานบาท (5) อบต.

ชัน้ 5 รายไดไมเกิน 3 ลานบาทตอมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ไดมีการยุบรวม อบต. เขากับราชการ

สวนทองถิ่นรูปแบบอื่น และตัง้สภาตําบลเป็นองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจึงมีจํานวนองคการบริหาร

สวนตาํบลจาํนวนทัง้สิน้ 6,725 แหงและมีการเปลีย่นแปลงการแบงกลมุ อบต. เป็น 3 ขนาด คอื    1) อบต.ขนาด

ใหญ (สวนใหญจะเป็น อบต. ชัน้ 1 เดิม) 2) อบต.ขนาดกลาง (สวนใหญจะเป็น อบต. ชัน้ 2 และ อบต. ชัน้ 3

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 07:30:59 หน า 6

เดิม) 3) อบต.ขนาดเล็ก (สวนใหญจะเป็น อบต. ชัน้ 4 และ อบต. ชัน้ 5 เดิม)โดยมีหลักเกณฑสําคัญที่ใชแบง

ขนาด อบต. มี 5 เกณฑที่สําคัญ ดังน้ี

            1) เกณฑระดบัรายได (1) รายไดไมรวมเงนิอดุหนนุสงูกวา 20 ลานบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ (2) รายได

ไมรวมเงินอุดหนุน 6-20 ลานบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง (3) รายไดไมรวมเงินอุดหนุนตํ่ากวา 6 ลานบาท เป็น

อบต.ขนาดเล็ก

            2) เกณฑตัวชี้วัดดานคาใชจายบุคลากร

            3) เกณฑตวัชี้วดัดานเศรษฐกจิและสงัคม (1) จาํนวนพื้นที่ (2) จาํนวนประชากร (3) จาํนวนโครงสรางพื้น

ฐาน (4) จํานวนโรงฆาสัตว (5) จํานวนตลาดสด (6) จํานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (7) จํานวนโรงเรียน (8)

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก (9) จํานวนโรงแรม (10) จํานวนศาสนสถาน (11) จํานวนสถานพยาบาล (12) จํานวน

ศูนยการคา (13) การประกาศให อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร (14) การประกาศใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย (15) จํานวนวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือดานการป องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (16) จํานวนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือดานการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (17) จํานวน

โครงสรางสวนราชการ (18) จํานวนหนวยกิจการพาณิชย

            4) เกณฑตวัชี้วดัดานประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ (1) ประสทิธภิาพดานการจดัเกบ็รายได (2) ประสทิธภิาพ

ดานการบริหารแผนงานและงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานงานบุคคล (4) ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดานการบริการ

            5) เกณฑตวัชี้วดัดานธรรมาภบิาล (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัคณุธรรม (3) หลกัความโปรงใส (4) การมี

สวนรวมของประชาชน (5) หลักความรับผิดชอบ (6) ความคุมคา

สภาองคการบริหารสวนตําบล

            องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง มีโครงสรางเป็นไปตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหาร

สวนตําบลสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมาจากการเลือกตัง้

หมูบานละ 2 คน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน ใหหมูบานนัน้เลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลจํานวน 6 คน และในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน ใหองคการบริหารสวน

ตําบลนัน้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 3 คนสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีวาระ 4 ปี นับ

แตวันเลือกตัง้ และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิน้สุดลงเมื่อ  (1) ถึงคราวออกตามอายุ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล (2) ตาย (3) ลาออก (4) เป็นผู

ไดเสียในทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลที่ตนดํารงตําแหนง หรือในกิจการที่กระทําให
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อบต. (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเกี่ยวกับคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล (6) ไมไดอยูประจําในหมูบานที่ตนไดรับเลือกตัง้เป็นระยะเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน

(7) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกัน 3 ครัง้ โดยไมมีเหตุผลที่สมควร (8) สภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง เน่ืองจากมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการ

บริหารสวนตําบลหรือทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสื่อมเสีย (9) ราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดลง

คะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

            สภาองคการบริหารสวนตําบล ใหมีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล แลวใหนายอําเภอแตงตัง้ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม

มติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาหรือมี

การยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 49)สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหน าที่ (มาตรา 46) ดัง

ตอไปน้ี    (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวน

ตําบล (2) พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปี รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเป็นไปตาม

นโยบายและแผนพัฒนาตําบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ (4) เลือกประธาน

สภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต. (5) รับทราบนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลกอน

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหน าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก

องคการบริหารสวนตําบลไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเป็นประจําทุกปี (6) ในที่ประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิตัง้กระทูถามตอนายกองคการบริหารสวน

ตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอันเกี่ยวกับงานในหน าที่ได (7) สภาองคการบริหารสวนตําบลมี

อํานาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติได (8) สภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีอํานาจในการเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหน่ึง

เป็นเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

            ประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบลมหีน าที่ดาํเนินการประชมุ และดาํเนินการอื่น ๆ เพื่อใหเป็นไปตาม

ขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ขณะที่รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหน าที่ชวย

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหทํา ใน

กรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปฏิบัติงานได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลปฏิบัติงานแทน ในการดําเนินการประชุมใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นผูเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบล ตามสมัยประชุมและเป็นผูเปิดหรือปิดการประชุม หากวาไมมีประธานสภาองคการ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 07:30:59 หน า 8

บริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมเรียกประชุม ใหนายอําเภอเป็นผูเรียกประชุม

พรอมทัง้เป็นผูเปิดหรือปิดการประชุมเมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน

ตําแหนงที่วางภายใน 15 วันนับแตวันที่ตําแหนงนัน้วางลง และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนัน้อยูในตําแหนงไดเพียง

เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน (มาตรา 51) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมาจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกตัง้จากสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลจะดํารงตําแหนงเป็นนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไมได โดยที่

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหน าที่รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานที่สภาองคการ

บริหารสวนตําบลมอบหมาย สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภา อบ

ต. ดําเนินการประชุมสภา อบต. ครัง้แรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตัง้ และใหที่ประชุมเลือก

ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภาน้ีจะดํารงตําแหนงจนครบ

วาระในกรณีที่สภา อบต. ไมสามารถจัดใหมีการประชุมครัง้แรกไดภายใน 15 วันดังกลาว หรือมีการประชุมแตไม

อาจเลือกประธานสภาได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสัง่ยุบสภา อบต.ในปีหน่ึงใหสภา อบต. มี

สมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกวา 2 สมัย แตไมเกิน 4 สมัย

คําสําคัญ : องคการบริหารสวนตําบล

ที่มา : http://www.thammarong.go.th/data_957

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-18

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=874&code_db=610013&code_type=01
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