
       อบต. มี สภาาองค์การตำาบล อยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กำาหนดนโยบายและกำากับดูแล
กรรมการบริหาร ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ซ่ึงเป็นผู้ใช้อำานาจบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตำาบล และ มีพนักงานประจำาท่ีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่เป็นผู้ทำางานประจำาวันโดยมี
ปลัดและรองปลัด อบต. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเปน็หน่วยงานต่างๆ 
ได้เท่าท่ีจำาเป็นตามภาระหน้าท่ีของ อบต.แต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ เช่น

➢ สำ�นักง�นปลัด
➢ ส่วนก�รคลัง
➢ ส่วนส�ธ�รณสุข
➢ ส่วนก�รศึกษ�
➢ ส่วนก�รโยธ�
➢ สภ�องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล



       องค์การบริหารส่วนตำาบลมฐีานะเปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีโครงสร้าง
เปน็ไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลตามพระราช
บัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนตำาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
       สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลซ่ึงมาจาก
การเลอืกต้ัง หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนัน้
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลจำานวน 6 คน และในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบล
ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหมู่บ้านละ 
3 คน
สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลให้มีวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำาบลสิน้สุดลงเมื่อ

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนตำาบล
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) เป็นผู้ได้เสยีในทางตรงหรือทางออ้มในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำาบลท่ีตนดำารง
ตำาแหน่ง หรอืในกิจการท่ีกระทำาให้ อบต.         (5) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้าม
เก่ียวกับคุณสมบัติผู้มสีิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล 
(6) ไม่ได้อยู่ประจำาในหมู่บ้านท่ีตนได้รับเลอืกต้ังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน 
(7) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลติดต่อกัน 3 ครัง้ โดยไม่มเีหตุผลท่ีสมควร 
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง เนือ่งจากมีพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย
หรือก่อความไมส่งบเรยีบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำาบลหรอืทำาให้องค์การบริหารส่วน
ตำาบลเสื่อมเสีย 
(9) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลได้ลงคะแนนเสยีงให้พ้นจากตำาแหน่ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล แล้วให้นายอำาเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำาบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล โดยท่ีประธานและรองประธานสภา
ดำารงตำาแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (มาตรา 49)



สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมีอำานาจหน้าท่ี (มาตรา 46) ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาตำาบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบล 

(2) พิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบล ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำาบลตาม (1) 
และกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต. 

(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเข้า
รับหน้าท่ี และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเปน็ประจำาทุกปี 

(6) ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมีสิทธิต้ัง
กระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหรอืรองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอันเก่ียวกับ
งานในหน้าท่ีได้ 

(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมอีำานาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกับการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำาบลโดยไม่มีการลงมติได้ 

(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมอีำานาจในการเลอืกปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำาบลคนใดคนหนึ่งเปน็เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลมีหน้าท่ีดำาเนินการประชุม และดำาเนินการอืน่ ๆ เพ่ือให้เปน็
ไปตามข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกำาหนด ขณะท่ีรองประธานสภาองค์การบริหาร



ส่วนตำาบล มหีน้าท่ีช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลปฏิบัติงาน ตามท่ีประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำาบลมอบหมายให้ทำา ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลปฏิบัติงานแทน ในการดำาเนิน
การประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นผู้เรยีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบล ตามสมัยประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่เรยีกประชุม ใหน้ายอำาเภอเป็นผู้เรยีก
ประชุมพร้อมท้ังเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม

เมือ่ตำาแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลอืกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแทน
ตำาแหน่งท่ีว่างภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีตำาแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซ่ึงได้รับเลือกแทนนัน้อยูใ่น
ตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน (มาตรา 51) เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลท่ีได้รับเลือกต้ังจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล ซ่ึงเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลจะดำารงตำาแหน่งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่ได้ โดยท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบลมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล
มอบหมาย

สมยัประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล นายอำาเภอต้องกำาหนดใหส้มาชิกสภา อบต. ดำาเนนิการ
ประชุมสภา อบต. ครัง้แรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง และให้ท่ีประชุมเลือก
ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงประธานสภาและรองประธานสภานี้จะดำารง
ตำาแหน่งจนครบวาระ

ในกรณีท่ีสภา อบต. ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วันดังกล่าว หรอืมีการ
ประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอำาเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำาสั่งยุบสภา 
อบต.

ในปีหนึ่งให้สภา อบต. มีสมยัประชุมสามัญ 2 สมัย หรอืมากกว่า 2 สมยั แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัย
หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 15 วัน แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอำาเภอ วันเริ่มสมยัประชุมสามัญ
ประจำาปีให้สภา อบต. เป็นผู้กำาหนด



นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจำาเปน็ ประธานสภา นายก อบต. หรอืสมาชิก
สภา อบต. จำานวนไมน่้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกสภาท่ีมีอยู่ อาจนำาคำาร้องยื่นต่อนาย
อำาเภอขอเปิดประชุมวิสามัญได้

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทำาหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำาบล มา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลสามารถแต่งต้ังผู้ช่วยดำาเนินการได้ โดยสามารถแต่งต้ังบุคคลท่ีไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลได้ 2 คน และเป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลได้ 1 คน

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี และสามารถดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ จะดำารงตำาแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันท่ีพ้นจากตำาแหน่ง แม้
ดำารงตำาแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ใหน้ับเปน็ 1 วาระ

ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้าม ดังนี้

1) มอีายุไม่ตำ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 2) จบการศึกษาไม่ตำ่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า หรอืเคยเปน็สมาชิกสภาตำาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรอืสมาชิก
รัฐสภา 3) ไม่เปน็ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำาแหน่งสมาชิกสภาตำาบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิน่ หรือเลขานุการหรือท่ี
ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุท่ีไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา
หรือกิจการท่ีกระทำากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมคัรเลอืกต้ัง



นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล มอีำานาจหน้าท่ี (มาตรา 59) ดังต่อไปนี้

1) ก่อนเข้ารับหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ให้ทำาเป็นหนังสอืแจ้งต่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำาบลทุกคน และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเปน็ประจำาทุกปี (มาตรา 58/5) 

2) อำานาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2546 (มาตรา 59) กำาหนดไว้ดังนี้

(1) กำาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ข้อบัญญัติ ระเบยีบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
(3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและเลขานุการนายกกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เปน็ไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบล 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำาบลตามกฎหมายและ
เปน็ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำาบล 

4) นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือผู้ท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดง
ความคิดเหน็เก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 



5) กรณีท่ีไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล หรอืสภา
องค์การบริหารส่วนตำาบลถูกยุบ หากมีกรณีท่ีสำาคัญและจำาเปน็เร่งด่วนซ่ึงปลอ่ยให้เนิ่นช้าไปจะ
กระทบต่อประโยชน์สำาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลจะดำาเนนิการ
ไปพลางก่อนเท่าท่ีจำาเป็นก็ได้

ในการดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นผู้แทนของ
องค์การบริหารส่วนตำาบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตามลำาดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้
รักษาราชการแทน นอกจากนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสามารถมอบอำานาจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำาบล ปฏิบัติราชการ
แทนได้

น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ

1) ถึงคราวออกตามวาระ 
2) ตาย 
3) ลาออกโดยยื่นหนังสอืลาออกต่อนายอำาเภอ 
4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
5) กระทำาการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 ของพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วน
ตำาบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 คอื

    (1) ดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ เว้น
แต่ตำาแหน่งท่ีดำารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
    (2) รับเงนิหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรฐัวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการ
งานตามปกติ 



    (3) เปน็ผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลนั้น
เปน็คู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทำาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลนัน้ หรือท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำาบลนัน้จะกระทำา

บทบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลได้รับเบี้ยหวัด บำาเหน็จบำานาญ หรอืเงนิปี
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอืน่ใดในลักษณะเดียวกัน และไมใ่ห้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว
รับเงนิตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอืน่ใด เน่ืองจากการดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการส่วนตำาบล หรือสภาท้องถิน่อื่น หรือกรรมการท่ีมี
กฎหมายบัญญัติให้เปน็โดยตำาแหน่ง

6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 92

    (1) การพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คอื การท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
ไม่ยอมนำาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิม
เติม ซ่ึงปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการซ่ึงต้ังโดยนายอำาเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง
จากกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ไม่รับหลักการหรือไมเ่ห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลในครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบลเพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอำาเภอ กรณีนีใ้ห้นาย
อำาเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพ้นจากตำาแหน่ง
    (2) การพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา 92 คอื นายอำาเภอสอบสวนแล้วปรากฏว่ากระทำาการ
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรอืสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติ
การไม่ชอบด้วยอำานาจหนา้ท่ีจริง กรณีนีน้ายอำาเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลพ้นจากตำาแหน่งได้

7) ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก



8) ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล มีจำานวนไมน่้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำานวนผู้มีสิทธิเลอืกต้ังท่ีมาลงคะแนนเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไมส่ามารถดำารง
ตำาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้
บริหารท้องถิ่น

    นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
เขตเลือกต้ังนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกต้ังนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรอืผู้บริหารท้องถิน่ 

          • องค์ประกอบของ อบต. ในก�รปฏิบัติง�น ดังนี้ 
            (1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ 
            (2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร 
            (3) พนักงานส่วนตำาบล : ฝ่ายราชการประจำา 
            (4) ประชาชนในเขต อบต. : เปน็ศูนย์กลางการพัฒนา และมสี่วนรวมดำาเนินการ 
            (5) ฝ่ายกำากับดูแล อบต. : นายอำาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 

           ท้ัง 5 ฝ่ายต้อง มสี่วนรวมในการดำาเนนิงานตามกรอบอำานาจหน้าท่ีอย่างสมดุล อบต. จึง
พัฒนาอย่างยัง่ยืนและเข้มแขง็
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