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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
บังคับใชเมื่อพนกําหนดกี่วัน ? ............. 90 วัน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หมายถึง ? .... เทศบาล สุขาภิบาล ราชการสวนทองถิ่นอื่น แตไมรวม อบจ.
ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ?. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สวนที่ 1
สมาชิกสภาตําบล

สภาตําบล ประกอบดวย ? .......กํานัน ผญบ. แพทยประจําตําบล และสมาชิกที่มาจําการเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน
ผูมีสิทธิสมัครเปน ส.อบต. ตองมีชื่อในทะเบียนบานไมนอยกวากี่ป ? .......... 1 ป
ใครจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ?........ นายอําเภอ
สมาชิกสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงอยางไร ? .........คราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ ? สมาชิกมีมติไมนอยกวา 2 ใน 3 ./มิไดอยูในหมูบานเกิน 6 เดือน  /ขาด
ประชุม 3 คร้ัง
สมาชิกสภาตําบลวาลงเพราะคบวาระใหมีการเลือกตั้งภายในกี่วัน ? ........45 วัน
สมาชิกสภาตําบลวางลงเพราะเหตุอ่ืนใหมีการเลือกตั้งภายในกี่วัน ? .........60 วัน
ใครเปนประธานสภาตําบล ? ....... กํานัน
ใครเปนคนแตงตั้งรองประธานสภาตําบล ? ....... นายอําเภอ
ใน 1 เดือนใหมีการประชุมไมนอยกวากี่คร้ัง?..... 1 คร้ัง
เลขานุการสภาตําบลมาจาก ....ขาราชการในตําบล ..... หรือ ...บุคคลอื่น
สภาตําบลใครเปนคนจัดสรรรายไดใหตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ? ...... อบจ.
สภาตําบลอาจทํากิจกรรมนอกเขตกับหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ถาไดรับความเห็นชอบจาก ? ...ผูวาราชการจังหวัด

สวนที่ 3
รัฐบาลจัดสรรเงินใหสภาตําบลเปนเงินอะไร ? ..... อุดหนุน
รายไดของสภาตําบลไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีใหตราเปน ? ..... พระราชกฤษฎีกา
รายจายประเภทที่ 1ของสภาตําบล คือ ? ........ เงินเดือน
เงินคาตอบแทน ประธานสภาตําบล/ รองประธาน/สมาชิกสภา ใหทําตามอะไร ? ..ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สวนที่ 4
ใครเปนผูมีอํานาจกํากับดูแล สภาตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย ?...นายอําเภอ
ใครมีอํานาจสั่งยุบสภาตําบล ? ....... ผูวาราชการจังหวัด



www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น
admin@thailocalmeet.com

หมวด 2
องคการบริหารสวนตําบล

การจัดตั้งเปน อบต. ตองมีรายได 3ป เฉลี่ยปละ 150,000 /ทําเปน..ประกาศกระทรวงมหาดไทย
สภาตําบล หรือ อบต. อาจรวมกับหนวยราชการอื่นตองทําเปน ? ...ประกาศกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบสภาตําบล และ อบต. ที่มีประชากรไมถึงกี่คน ?’... 2,000 คน

และตองไปรวมกับ อบต. ที่อยูในเขตอําเภอเดียวกันภายในกี่วัน ? ..... 90 วัน
กระทรวงอาจไมดําเนินการยุบ สภาตําบล หรือ อบต. ก็ไดเพราะสภาพพื้นที่เปน ? ... เกาะ
การแยกการรับ พื้นที่ของ อบต. ตองทําเปน ? ......ประกาศกระทรวงมหาดไทย
การจัดตั้ง อบต. ข้ึนเปนเทศบาล ตองทําเปน ? .....ประกาศกระทรวงมหาดไทย
อบต .มีฐานะเปน ? .......นิติบุคคล / เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
อบต.ประกอบดวย ? .......สภา อบต. และ นายก อบต.

สวนที่ 1
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

สมาชิก อบต. มีหมูบานละกี่คน ? .... 2 คน
กรณีที่มี 1 หมูบาน ? ........... หมูละ 6 คน
กรณีที่มี 2 หมูบาน ? ........... หมูละ 3 คน

สมาชิก อบต. พนจากตําแหนงเมื่อ
ขาดประชุมเกิน ?.... 3 คร้ังโดยไมมีเหตุอันควร
ส.อบต. เขาชื่อ ? .....1/3 ........มีมติเสียง ? ..........3/4
ราษฎรมีมติเสียง ? .............3/4

เมื่อประธาน อบต. รองประธาน อบต. วางนอกจากครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายในกี่วัน ? .15 วัน
สมัยประชุมสามัญใหมีกี่สมัย ? ...... 2 สมัย หรือหลายสมัยแตไมเกิน 4 สมัย
นายอําเภอตองดําเนินการประชุม อบต. คร้ังแรกภายในกี่วัน ? .... 15 วัน
การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ กําหนดไมเกินกี่วัน ? ........ 15 วัน
การขยายการประชุมสามัญตองไดรับอนุญาตจาก ? ....... นายอําเภอ
กรณีประธานไมอยู/ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใครเปนคนเรียกประชุมสภา ? .... นายอําเภอ
ใครสามารถขอเปดประชุมวิสามัญได ? .ประธานสภา../ ..นายก อบต . ./..สมาชิกไมนอยกวา 1/2
การประชุมวิสามัญกําหนดไมเกินกี่วัน ? .... 15 วัน
ใครเปนเลขานุการ อบต. ? ...ปลัอ อบต. .../..... หรือ สมาชิก อบต. 1 คน
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สวนที่ 2
นายกองคการบริหารสวนตําบล

ผูมีสิทธิสมัคร นายก อบต. ตองมีอายุไมตํ่ากวากี่ป ? ........ 30 ป
ผูมีสิทธิสมัคร นายก อบต. ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา ? ... มัธยมศึกษาตอนปลาย
วาระการดํารงตําแหนงของนายก อบต . คือ ? .. 4 ป แตไมเกิน 2 วาระ
นายกอาจแตงตั้ง รองนายกไดกี่คน ? .... 2 คน .......และเลขานุการไดกี่คน ? ..... 1 คน
ภายหลังการเลือกตั้งนายกตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. ภายในกี่วัน ? ...... 30 วัน
ถาไมสามารถแถลงนบายไดใหทําเปนหนังสือสงให ส.อบต. ภายในกี่วัน ? ...... 7 วัน
ส.อบต. ไมนอยกวาเทาใดสามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปได ? ....1/3
การขอเปดอภิปรายทําไดกี่คร้ัง ? .......1 คร้ังในสมัยประชุมสมัยหนึ่ง
อํานาจเทียบคดีละเมิด เมื่อชําระคาปรับภายในกี่วันถือวาคดีเลิกกัน ? ..... 30  วัน

สวนที่ 3
อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล

อบต. มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลในดาน ?  เศรษฐกิจ  สังคม และ วัฒนธรรม
ผูใดสามารถเสนอขอบัญญัติได ? ..นายก อบต. ./...สมาชิก อบต. ../...ราษฎร
ขอบัญญัติหามกําหนดโทษปรับเกินกี่บาท ? ..... 1,000 บาท
เมื่อนายอําเภอเห็นชอบรางขอบัญญัติตองสงคืนสภา อบต. ภายในกี่วัน ? .. 15 วัน
เมื่อนาอําเภอไมเห็นชอบตองสงคืนสภา อบต. ใหทบทวนมีมติยืนยันไมนอยกวา..2/3...ใหนายก      ประกาศใช

สวนที่ 4
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล

รายไดใดที่ถือวาเปนของ อบต. เมื่อจัดเก็บแลว คือ ? .ภาษีบํารุงทองที่ / ภาษีโรงเรือน / ภาษีปาย / อากรฆาสัตว
อบต. อาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีไดไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมประเภทใด

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ใบอนุญาตขายสุรา
- ใบอนุญาตเลนการพนัน

รายไดจากน้ําบาดาล/เงินประทานบัตร/ประมง ให เปนรายได.ใหแก อบต.
คาภาคหลวงแร/คาภาคหลวงปโตเลียมให ....... จัดสรร ใหแก อบต.
เงินเก็บจากอุทยานแหงชาติให .......... แบง....ใหแกอบต.
รัษฎากรจัดเก็บในอัตรารอยละศูนย ให อบต.เก็บในอัตราเทาใด ? ... รอยละ 0



www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น
admin@thailocalmeet.com

รัษฎากรจัดเก็บในอัตราอ่ืน ให อบต.เก็บในอัตราเทาใด ? .. 1 ใน 9
อบต.จะกูเงินจาก กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคลตองไดรับความเห็นชอบจาก  ? . สภา อบต.
รายไดของ อบต. ไมตองเสียภาษีโดยตราเปน  ? ....พระราชกฤษฎีกา
ใครที่สามารถเสนองบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพิ่มเติมได  ? ...นายก อบต.
ทําไมตองจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ?.....          – งบประมาณไมพอใชจาย

- มีความตําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม
/* หมายเหตุตอจากนี้ไปตองใชคอมมอนเซนต
1. สภาตําบลพิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ใหแลวเสร็จภายในกี่วัน  ?.. 60 วัน
2. สภาตําบลเห็นชอบแลวสงใหนายอําเภอพิจารณาภายในกี่วัน  ? .......15 วัน
3. นายอําเภอไมเห็นชอบ สงคืน สภา อบต. /สภา อบต. มีมติยืนยัน ใหนายอําเภอสงใหผูวาภายในกี่วัน  ?.
.......15 วัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สภา อบต. ไมรับหลักการขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม ใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนกี่คน  ?.... 7 คน
5. คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกี่วัน  ?......... .......15 วัน
6. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวใหนายอําเภอสงรางใหนาย/แตนายกไมเสนอรางขอบัญญัติเขาสภา/สภาจะ
ดําเนินการอยางไร  ? ...... นายอําเภอ เสนอผูวาราชการจังหวัด ส่ังใหพนจากตําแหนง
7. เมื่อนายกสงใหสภาแลว/สภาตองพิจารณาภายในกี่วัน  ? 30 วัน...ถาพิจารณาไมแลวเสร็จ หรือ ไมเห็นชอบให
นายอําเภอรายงานผูวาเพื่อดําเนินอยางไร  ?.นายอําเภอ เสนอผูวาราชการจังหวัด ใหยุบสภา อบต.

จบ */
สวนที่ 5

การกํากับดูแล
ใครมีอํานาจกํากับดูแล อบต. ?... นายอําเภอ
ใครมีอํานาจเรียก นายก อบต. /รอง/พนักงาน/มาชี้แจสอบสวน  ?.....นายอําเภอ
ใครมีอํานาจสั่งใหบุคคลที่กระทําผิดพนจากตําแหนง  ?...... ผูวาราชการจังหวัด

หมายเหตุ
/* หมายเหตุตอจากนี้ไปตองใชคอมมอนเซนต ( ขอ 1 แกไข )

ชุมชนแหงการแบงปน....
ชุมชนของคนทองถิ่น ... www.thailocalmeet.com


