พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ได้กาหนดให้องค์การบริห ารส่ว นตาบลมี อานาจหน้า ที่ใ นการพัฒนาตาบลทั้งในด้า นเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (มาตรา 66)
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้า งขวางอีกทั้งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
มาตรา 67 ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการ หรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บารุ งรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจาเป็นและ
สมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
อานาจหน้าที่ที่อาจทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
/อานาจหน้าที่.............
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พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
31.กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
/การปฏิบัติงาน............................
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วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สานักปลัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็ น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานควบคุมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการเกษตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของสานักปลัด
1.1 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(2) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(3) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(4) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(5) งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(6) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อการ ขอรับทุนการศึกษา
(7) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(8) งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(9) งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
(10) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลา อื่นๆ
(11) งานจัดทาบัตรประจาตัวของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
(12) งานเกี่ยวกับการทาประกันสังคมของพนักงานจ้าง
(13) งานขอรับบาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
(14) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
(3) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
(4) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่ องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ติดต่อ และอานวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ
(5) งานทะเบียนประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
/(6)งานสาธารณ......................
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(7) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารที่สาคัญของทางราชการ
(8) งานควบคุมพัสดุสานักงานปลัด
(9) งานทะเบียนพาณิชย์
(10) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(11) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่น
(2) งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงาน
อื่นๆ
(3) งานต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวกและบริการนาเที่ยว
(4) งานประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตาบล
(5) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
(6) งานจั ด ระเบี ย บการท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บ ารุ ง รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
(7) งานจัดทาวารสาร บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ
(8) งานดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
1.4 งานรัฐพิธี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) การจัดทาโครงการทุกโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ
(2) การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3) งานพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ
(4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมการประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมวิชาการทางการเกษตร
(2) งานข้อมูลเทคโนโลยีทางการเกษตร
(3) งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(4) งานศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรประมง การเกษตร
(5) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้าจืดและน้ากร่อย
(6) วางมาตรการในการอนุรักษ์และบริหารการประมง
(7) ป้องกันรักษาหรือควบคุมโรคที่เกิดขึ้น
(8) จัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
/(9) การเพาะ....................

-5(9) การเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้าอื่นให้มีจานวนพอเพียงแก่การจาหน่ายและแจกจ่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์น้า
(10) การส่งเสริมอาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(11) การเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละสาธิ ต เทคนิ ค การเลี้ ย งปลาและสั ต ว์ น้าอื่ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบอาชี พ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประชาชนทั่วไป
(12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
2. งานโยบายและแผน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
จัดทางบประมาณ งานกิจการสภา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนงานการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัด
2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานวิชาการ
(2) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและการประเมิน
ตามแผนทุกระดับ
(3) งานเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก
(5) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต
(6) งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผน
ประจาปี
(7) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(8) งานประสานกั บ หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ สนอบริ ก าร
สาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินผลงานตามแผน
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
2.2 งานจัดทางบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริห ารส่ วนตาบล และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(2) งานตรวจสอบการดาเนินการด้านการงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบด้าน
งบประมาณ
(3) งานส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
(4) งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาด้านการจัดทางบประมาณ
(5) งานรวบรวม รายงาน ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(6) งานวางแผนการใช้จ่ายเงิน ควบคุมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ

-6(7) งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเพื่อกาหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
(8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
2.3 งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) งานข้อมูลเลือกตั้งและเลือกตั้งทั่วไป
(3) งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) งานเลขานุ การและงานประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(5) งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(6) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตาม มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(7) งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(8) งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานตรา
ข้อบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจาปี งานนิติกรรมและสัญญา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของสานักปลัด
3.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานรับเรื่องร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ
(2) งานกฎหมายและคดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
(3) งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
(4) งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ การอุ ท ธรณ์ รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐาน
เพื่อดาเนินการทางคดี
(5) งานการสอบสวนตรวจพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(6) งานดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิดตามกฎหมายต่างๆ ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
3.2 งานข้อบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจาปี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานข้อบัญญัติตาบลที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(2) งานดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามข้อบัญญัติ เช่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(3) งานส่ งเสริ มสนั บ สนุ นงานวิช าการด้านกฎหมาย การฝึ กอบรมแก่ประชาชน ส่ ว นราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ
(4) งานรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(5) งานพิจารณาร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

-73.3 งานนิติกรรมและสัญญา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีเยาวชน
(3) งานการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย
(4) งานร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(5) งานตรวจร่าง กฎหมาย ตรวจร่างบันทึกข้อตกลง,ขยาย,ต่อหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของ
สานักปลัด
4.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้าน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสา
ธารณภัย
(5) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานอานวยการ
(9) งานป้องกันสาธารณภัย กู้ภัย
(10) งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
(11) งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
(12) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

/มีหน้าที่.................

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจักทา
งบประมาณ สถานะทางการเงิน กาจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ
การควบคุมการเบิกจ่ายงานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.1 งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานการเงินและ
บัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการ
ของกองคลัง
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา
(2) งานการขอรับบาเหน็จ บานาญ
(3) การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน
(4) งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย นาส่งสรรพกร
(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
- งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
(2) งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงานอื่นๆ
(3) งานการจัดสรรเงินต่างๆ
(4) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(5) งานจัดทาเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(6) งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(7) งานจัดทางบทดรองประจาปี
(8) งานจัดทาบัญชี
(9) งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
(10) งานตรวจสอบบัญชี
(11) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน
(12) งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่นๆ
(13) งานรวบรวมนาเงินส่งฝากธนาคาร
(14) งานเก็บรักษา ควบคุม เบิกจ่ายแบบพิมพ์ใบเสร็จ
(15) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนงานการปฏิบัติราชการของกองคลัง
/งานภาษี.....................

-8- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี
(2) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บและทะเบียนคุมผู้ชาระ
เสียภาษี
(3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคาร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อื่นๆ
(4) งานพิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(6) งานจัดเก็บและชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(7) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
(8) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์
และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจาทุกวัน
(9) งานดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ
(10) งานเก็บรักษา และการนาส่งเงินประจาวัน
(11) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
(12) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
(2) งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
(3) งานทะเบียนและควบคุมรายได้
(4) งานจัดทาข้อมูลรายการรายละเอียดผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าขนส่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รั บมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของกองคลั ง
โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 งาน ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานการจัดซื้อและการจัดจ้าง
(2) งานการซ่อมและบารุงรักษา
(3) งานการจัดทาบัญชีทะเบียนพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานเก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
(6) งานการจาหน่ายพัสดุ
(7) งานการทาสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
(8) งานธุรการเกี่ยวกับกองคลัง
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบการจัดทาข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขี ย นแบบ การตรวจสอบการก่อ สร้ างงานการควบคุ มอาคารตามระเบีย บกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมแซมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ย วกับ แฟนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิ กจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ามันเชื่อเพลิง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานก่อสร้าง
มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิบั ติ ง านในหน้ า ที่ ข อง งานก่ อ สร้ า ง และงานอื่ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กองช่าง
- งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(6) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(7) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(8) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(9) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(10) งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ
(11) งานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
(12) งานธุรการ
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของ
กองช่าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานด้านการสารวจ ออกแบบ
(2) งานวางโครงการ และเขียนแบบ
(3) งานออกแบบ เขียนแบบ และคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สถาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(4) งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับแบบแปลนและแผนผัง
(5) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
(6) งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภค
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสาธารณูปโภค และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของกองช่าง
- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานสาธารณูปโภค
(2) งานสารวจ ออกแบบ และคานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(3) งานควบคุมการก่อสร้างใส่การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(4) งานซ่อมบารุงการไฟฟ้าในเขตองค์การบริการส่วนตาบล
(5) งานระบบระบายน้า
(6) งานดูแลระบบสาธารณูปโภคในอาคารสานักงาน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานผังเมือง
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข อง งานผั ง เมื อ ง และงานอื่ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กองช่าง
- งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานสารวจ
(2) งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(3) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(4) งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) งานตรวจสอบกาหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
(6) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(7) งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
(8) งานจัดรูปที่ดิน
(9) งานฟื้นฟูเมือง
(10) งานแผนที่ภาษี
(11) งานจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(12) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(13) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(14) งานสารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(15) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(16) งานให้คาปรึกษาด้านผังเมือง
(17) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(18) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
(19) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานทางการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น งานสั น ทนาการ งานการศาสนา
งานขนบธรรมเนียมและปะเพณีศิลปวัฒนธรรม งานศิลปกรรม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
1. งานบริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียน
มีห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การควบคุ ม ดูแ ลการปฏิบั ติ งานในหน้า ที่ ข อง งานแผนงานและวิ ช าการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองาน
ที่ได้รั บ มอบหมาย ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานแผนงานและวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานแผนงานและวิชาการ
(2) งานบริหารทั่วไป
(3) งานธุรการ
(4) งานบริหารจัดการ บารุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
(5) งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
(6) งานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(7) งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
(8) งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
(9) งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
(10) งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
(11) งานการศึกษาปฐมวัย
(12) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(13) งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(14) งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐ - ๓ ปี
(15) งานกากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(16) งานส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(17) งานส ารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้ เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ
(18) งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
(19) งานการจัดทารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
(20) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) งานจั ดอบรมสั่ งสอนและจั ดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีคุณ ลั กษณะที่ พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย

(3) งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) งานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย
(5) งานบริหารจัดการบารุงรักษาอาคารสถานที่
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(2) งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
(3) งานจัดประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(4) งานส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
(5) งานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
(6) งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
(2) งานจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิ จกรรมของเด็กและ
เยาวชน
(3) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(4) งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
(5) งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
(6) งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
(7) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
(8) งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
(9) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข อนามัยการป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางแผนประสาน คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน
น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆรวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบและดารง ไว้ซึงสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดารงชีวิต และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานสุขาภิบาลทั่วไป
(2) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(3) งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
(4) งานกาหนด วางแผนงาน และดาเนินการสุขาภิบาลตามแผน
(5) งานชีวอนามัย ควบคุมการดาเนินงานของสถานที่จาหน่ายอาหาร
(6) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(7) งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(8) งานควบคุมมลพิษ
(9) งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(10) งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(11) งานจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป
(12) งานธุรการประจาส่วนสาธารณสุข
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ
(2) งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(4) งานกาจัดขยะมูลฝอย
(5) งานกาจัดน้าเสีย
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(2) งานอนามัยแม่และเด็ก
(3) งานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค และทันตสาธารณสุข
(4) งานการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(5) งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการให้บริการทางวิชาการสาธารณสุข
(6) งานฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

(7) งานสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทางสาธารณสุข
(8) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
(9) งานส่งเสริมสุขภาพ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะนาโรค
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

