
 

 
 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีโครงสร้างเป็นไปตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้นเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 3 คน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) ตาย  
(3) ลาออก  
(4) เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง หรือใน
กิจการที่กระท าให้ อบต.         
 (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  



(6) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน  
(7) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร  
(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสื่อมเสีย  
(9) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งจนครบอายุของ
สภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 49) 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 46) ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบลตาม (1) และกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.  
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ 
และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  
(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยไม่มีการลงมติได้  
(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ท า ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้
นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน (มาตรา 51) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ได้รับเลือกตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่ง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยที่เลขานุการสภาองค์การ



บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการ
ประชุมสภา อบต. ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา 
1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 

ในกรณีที่สภา อบต. ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วันดังกล่าว หรือมีการประชุม
แต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา อบต. 

ในปีหนึ่งให้สภา อบต. มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัยสมัยหนึ่ง ๆ 
ไม่เกิน 15 วัน แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอ าเภอ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา อบต. 
เป็นผู้ก าหนด 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายก อบต. หรือสมาชิกสภา 
อบต. จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ อาจน าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุม
วิสามัญได ้

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
แต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 
2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่
ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วาระ 

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังนี้ 
1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่เป็นผู้มี
พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่ไม่มีส่วน
ได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 
ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 59) ดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดย
ไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
คน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า
ทุกปี (มาตรา 58/5)  
2) อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ฃ   
    (มาตรา 59) ก าหนดไว้ดังนี้  
 



           (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ  
     (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
      (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
     (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
     (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
     (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
5) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แทนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน 
นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนได้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ถึงคราวออกตามวาระ  
2) ตาย  
3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  
5) กระท าการฝุาฝืนมาตรา 64/2 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 คือ 
     (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
     (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ  
     (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะ
กระท า 
 
บทบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ



เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงิน
อ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการส่วน
ต าบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 
6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 92 
     (1) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คือ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยอม
น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งปรับปรุงแก้ไข
โดยคณะกรรมการซึ่งตั้งโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งจากกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่รับหลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
จากนายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่ง 
     (2) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 คือ นายอ าเภอสอบสวนแล้วปรากฏว่ากระท าการฝุาฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจ
หน้าที่จริง กรณีนี้นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่งได ้
7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
     นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
          • องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
            (1) สภา อบต. : ฝุายนิติบัญญัติ  
            (2) นายก อบต . : ฝุายบริหาร  
            (3) พนักงานส่วนต าบล : ฝุายราชการประจ า  
            (4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมด าเนินการ  
            (5) ฝุายก ากับดูแล อบต. : นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  
           ทั้ง 5 ฝุายต้อง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อบต. มี สภาาองค์การต าบล อยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหาร 
ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ มีพนักงาน
ประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัด  อบต. เป็นหัวหน้างาน
บริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่ง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์แบ่งส่วนราชการประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 

 
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  1  ส านักกับอีก   

4  ส่วนราชการ     โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
 

 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล   การจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติ   การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง 
ๆ และปฏิบัติหนา้ทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง   
   
 
 

1. งานบริหารทั่วไป 

 

อบต.โนนทองอินทร ์

ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคมฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 



– งานสารบรรณ 
– งานบริหารงานบุคคล 
– งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
– งานตรวจสอบภายใน 
– งานงบประมาณ 

2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
– งานนโยบายและแผน 
– งานวิชาการ 
– งานข้อมูลปละประชาสัมพันธ์ 

3. งานกฎหมายและคดี 
– ฝุายกฎหมายและคดี 
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
– งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

4. งานกิจการสภา อบต. 
– งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
– งานการประชุม 
– งานอ านวยการและประสานงาน 

5. ส่งเสริมการเกษตร 
– งานวิชาการเกษตร 
– งานเทคโนโลยี 
– งานส่งเสริมการเกษตร 

6. ส่งเสริมปศุสัตว์ 
– งานข้อมูลปศุสัตว์ 
– งานบ าบัดน้ าเสีย 
– งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

7. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
– งานกู้ชีพ กู้ภัย 
– งานปูองกันและระงับเหตุ  

 
 

2. กองคลัง 
 

   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต.  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัด
ใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 



1. งานการเงิน 
          – งานรับเงินเบิกจ่าย 
          – งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
          – งานเก็บรักษาเงิน 
2. งานบัญชี 
         – งานการบัญชี 
         – งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน 
         – งานงบการเงินและงบทดลอง 
         – งานแสดงฐานะทางการเงิน 
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
        – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
        – งานพัฒนารายได้ 
        – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
        – งานควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       – งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
       – งานพัสดุ 
       – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ 

 

3. กองช่าง 
 

   ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.  การอนุมัติเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบ ารุงซ่อมและจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.  การแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง  แก่  
อบต. และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  งานควบคุม คุมอาคาร  การดูแล  ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

1. งานก่อสร้าง 
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
– งานก่อสร้างสะพาน 
– งานข้อมลูก่อสร้าง 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
– งานประเมินราคา 
– งานออกแบบและบริการข้อมูล 
– งานควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 
– งานประสานกิจการประปา 
– งานไฟฟูาสาธารณะ 
– งานระบายน้ า 
 

 



 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
    มีภาระหน้าที่เกีย่วกับงานงานข้อมูล การจัดการศึกษา งานประสานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม งาน 

จัดท าโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานจัดท าฏีกาเบิกจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) งานจัดท ารายงานเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเกี่ยวกับงานการศึกษา 
งานจัดเก็บข้อมูลจ านวนสถานศึกษา  จ านวนนักเรียนและสถานที่อ่ืนๆ งานกิจกรรมด้านศาสนา งานส่งเสริม
กิจการกีฬา งานควบคุมและจัดหาอุปกรณ์กีฬา จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บันทึกข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดท าฏีกาประจ าเดือนของพนักงานจ้างเหมาบริการ รายงานข้อมูล
ต่างๆ ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องจัดท าหนังสือโต้ ตอบตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง   

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
           - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
           - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
           - งานสันทนาการ   
           - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

           - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
           - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
           - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา  
           - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
           - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เก่ียวกับการศึกษา 
           - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

-  

 

5. กองสวัสดิการสังคม 
 

    จัดท าแผนชุมชน งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์  งานสงเคราะห์การ
จัดท าศพผู้ยากไร้ งานเศรษฐกิจชุมชน งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ งานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)  และสาธารณสุข จัดท าหนังสือโต้ตอบตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  บันทึกข้อมูล
สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ฯลฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง งานชุมชนสัมพันธ์ การจัดระเบียบชุมชน รายงานข้อมูลต่างๆ ตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง จัดท าหนังสือโต้ ตอบตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 



1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
– งานจัดหางาน 
– งานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 

2. งานสังคมสงเคราะห์ 
– งานสงเคราะห์คนชรา/ผู้สูงอายุ 
– งานสงเคราะห์คนพิการ 
– งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
– งานส่งเสริมและฝึกอาชีพ 
– งานอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 


