
กองการศึกษา 

      มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบริหาร และวิชาการ  ทางการศึกษา งานโรงเรียน 
งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษา และงานการศึกษานอก
โรงเรียน งานด้านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานทางด้านประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

สํานักงานปลดั 

          มหีน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล งานป้องกัน และงาน
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง การบริการประชาชน นอกจากน้ียัง
ควบคุมดูแลงานสารบรรณ จดัการประชุมสภาฯ จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ และอํานวย
ความสะดวกต่างๆในการเลือกต้ังและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กองคลัง 

            มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผดิชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้ การเงินและบัญชี การ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  งานสถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน การจัดซื้อ/จัดจ้างและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กองช่าง 

      มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมอาคารและขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
การควบคุมผังเมือง และการจัดทําผังเมือง   งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานบํารุงรักษาทางและ
สะพาน งานบํารุงรักษาสาธารณูปโภค งานติดต้ัง เสาไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



อํานาจหน้าที ่

 
  

             

  
 

 

 

อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตาํบล 

               องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542  มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกต้ังผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. ได้
กําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังน้ี 

               1.  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าทีใ่นการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (มาตรา 66) 

               2.  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าทีต้่องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังต่อไปน้ี  (มาตรา 67)  

                        - จัดให้มี และ บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

                        - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

                        - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                        -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                        - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ 

                        - คุ้มครอง ดูแล และ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                        - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                        - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร 

                3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปน้ี 
(มาตรา 68) 



                        - ให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

                        - ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

                        - ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

                        - ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

                        - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ 

                        - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

                        - บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

                        - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

                        - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

                        - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

                        - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

                        - การท่องเที่ยว   

                        - การผังเมือง  

                4. หน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตําบล  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16  มีอํานาจหน้าที่ในการระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังน้ี 

                        - การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

                        - การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 

                        - การจัดให้มีการควบคมุตลาด ท่าเทยีบเรือ ท่าข้าม และทีจ่อดรถ 

                        - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

                        - การสาธารณูปการ 

                        - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

                        - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

                        - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                        - การจัดการศึกษา 

                        - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

                        - การบํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                        - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 



                        - การจัดให้มีการบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

                        - การส่งเสริมการกีฬา 

                        - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

                        - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

                        - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

                        - การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 

                        - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

                        - การจัดให้มีและควบคมุสุสาน และฌาปนสถาน 

                        - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง 

                        - การจัดให้มีและควบคมุการฆ่าสัตว์ 

                        - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธรณสถาน อ่ืนๆ 

                        - การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                        - การผังเมือง 

                        - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   

                        - การดูแลรักษาที่สาธารณะ   

                        - การควบคุมอาคาร 

                        - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                        - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ 

                        - กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรร 

------------------------------------ 
  

 

 


