
อ ำนำจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ 
อ ำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

********************* 

1.  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ (มำตรำ 46) ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบลตาม (1) และ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  

(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.  

(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้
ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  

(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้  

(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ท า ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต 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 และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระ 

ในกรณีที่สภา อบต. ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วันดังกล่าว หรือมีการ
ประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา อบต. 

ในปีหนึ่งให้สภา อบต. มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยหนึ่ง 
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 ้

2. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต 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 าแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารง
ต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วาระ 

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังนี้ 

1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 3) ไม่
เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะ
เหตุที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 59) ดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกป ี(มาตรา 58/5)  



2) อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 (มาตรา 59) ก าหนดไว้ดังนี้  

    (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ  

    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

    (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

    (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

    (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

    (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  

3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  

4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่
จ าเป็นก็ได ้

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 

          • องค์ประกอบของ อบต. ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
            (1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ  
            (2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร  
            (3) พนักงานส่วนต าบล : ฝ่ายราชการประจ า  
            (4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมด าเนินการ  
            (5) ฝ่ายก ากับดูแล อบต. : นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
           ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเข้มแข็ง 



3.  อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัด 
         -  ท าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป งานสารบรรณ   งานบริหารงานบุคคล  งาน
เลือกตั้ง  และ   ลงทะเบียนข้อมูล     งานตรวจสอบภายใน   งานนโยบายและแผน   งานวิชาการ  งานข้อมูล
และประชาสัมพันธ์  งานงบประมาณ    งานกฎหมายและคดี   งานร้องเรียนร้องทุกข์  และอุทธรณ์   งาน
ข้อบัญญัติและระเบียบ    งานวางแผนการศึกษา   งานมาตรฐานสถานศึกษา  งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา งาน
สวัสดิการสังคม งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
4.  อ ำนำจหน้ำที่ของกองคลัง 
         -   ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งาน
บัญชี   งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะงบการเงิน   งาน
ภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานงบทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี    งานพัสดุ   งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์  และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ที่ได้รับมอบหมาย              
5.  อ ำนำจหน้ำที่ของกองช่ำง 
          -   ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ า งานข้อมูล
ก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประเมินราคา    งานควบคุมการ    ก่อสร้างอาคาร   งาน
ออกแบบและบริหารข้อมูล     งานสาธารณูปโภค  งานประมาณ    กิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ   งาน
ระบายน้ า  และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
6.  อ ำนำจหน้ำที่ของกองกำรศึกษำ 

-  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย  
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ
ศาสนางานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา และงานอื่น ๆ  
7.  อ ำนำจหน้ำที่กองสวัสดิกำรสังคม 

-   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและเยาวชน การ
พัฒนาชุมชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งาน
สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน ผู้ป่วยเอดส์ งานกองทุน
สวัสดิการสังคม เป็นต้น 
 
สรุปอ ำนำจหน้ำที่ท่ีส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย 
  ๓.๑) หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
  (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ 
  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  ๓.๒) หน้าที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (๑๒) การท่องเที่ยว 
  (๑๓) การผังเมือง 
  ๓.๓) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  (๕) การสาธารณูปการ 
  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
  (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



  (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
  (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (๒๕) การผังเมือง 
  (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (๒๘) การควบคุมอาคาร 
  (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 
 
  
  
  
  
 


