
 

 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           1.  ภารกิจ   อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
   หน้าที่ที่ต้องทำตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
   (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
   (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
   (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
   (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, เดก็, เยาวชน, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   หน้าที่ที่อาจทำตามมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
   (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
   (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
   (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
   (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
   (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
   (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
   (9) เทศพาณิชย์ 
   2.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2542  มาตรา 16 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   ดังนี้ 
    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   (5) การสาธารณูปการ 
   (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
   (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (9) การจัดการศึกษา 



 

 
 
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   (14) การส่งเสริมกีฬา 
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   (25) การผังเมือง 
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
   (27) การดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ 
   (28) การควบคุมอาคาร 
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
  ภารกิจ   อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลออกเป็น  7  ด้าน    ดังนี้ 
  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1) การจัดให้มีและบำรงุรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
   2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
   3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   5) การสาธารณูปการ 
   6) การควบคุมอาคาร 
   7) การผังเมือง 
   8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 
 



 

 
 
  2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   1) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
   2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   3) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
   4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ(คนชรา) 
และผู้พิการ (ผู้ด้อยโอกาส)  
   5) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
   7) การจัดการศึกษา 
   8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   9) การจัดให้มีและบำรงุรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   10) การส่งเสริมกีฬา 
   11) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   12) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   13) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
   14) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1) การรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ 
สาธารณสถานอื่น ๆ 
   5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
   1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
   3) เทศพาณิชย์ 
   4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   5) การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
   1) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   2) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

3) การจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   4) การดูแลที่สาธารณะ 
 
 



 

 
 
  6. ด้านศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1) การบำรุงรักษา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   2) การปกป้อง  คุ้มครอง  ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   2) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
   5) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสำโรงทาบแล้ว  พิจารณาเห็นว่า  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ที่ได้
แบ่งออกเป็น  7  ด้าน  นั้น  สามารถแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมครบถ้วนทุกสาขาการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  แผนพัฒนาอำเภอสำโรงทาบ  และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล 
 
6.  ภารกิจหลัก  ภารกิจรอง และภารกิจถ่ายโอน ที่เทศบาลจะดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่า ภารกิจหลัก  ภารกิจรองและภารกิจถ่ายโอน
ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 
  6.1  ภารกิจหลัก 
   1) การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    -  การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน   สะพาน และทางระบายน้ำ 
    -  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า 
 
    -  การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค 
    -  การสาธารณูปการ 
    -  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   2) การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
    -  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    -  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
    -  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    -  การจัดการศึกษา 
    -  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 
    -  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    -  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
 
 



 

 
 
   3) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
    - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    - การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
   4) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ 
การท่องเที่ยว 
    - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    - เทศพาณิชย์ 
    - การจัดให้มีและควบคุมตลาดและท่ีจอดรถ 
   5) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    - การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
    - การจั ดการ  การบ ำรุ งรักษ า และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ าไม้   ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การบำรุงรักษา  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
7) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    - การจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง 
    - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  6.2  ภารกิจรอง 
   1) การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - การควบคุมอาคาร 
    - การผังเมือง 
    - การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   2) การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
    - การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    - การจัดให้มีและบำรุงสถานทีท่ำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
    - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   3) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
    - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 



 

 
 
    - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    - การอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 

4) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 
    - การจัดให้มีและควบคุม  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
    - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   5) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    - การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   6) ด้านศิลปะ   วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - การปกป้องคุ้มครอง  ควบคุม  ดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

7) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - การจัดให้มีกิจการอ่ืนใดที่ เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด 
    - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
  6.3   ภารกิจถ่ายโอน 
   1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    -  ก่อสร้างทาง สะพาน และอ่ืนๆที่อยู่บนสายทาง 
    -  งานการก่อสร้าง  บำรุงรักษาถนนและสะพาน 
    -  วิศวกรรมจราจรทางบก โดยการติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร 
                                           หรือเครื่องหมายจราจร 
    -  การดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  ร่องน้ำ  ลำคลอง และทางน้ำ 
    -  การขุดลอกหนองน้ำ  สระน้ำสาธารณะ และคลองธรรมชาติ 
    -  การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน 
    -  การจัดหาน้ำ 
    -  การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
    -  การวางและจัดทำผังเมืองรวม 
    -  การควบคุมอาคาร 
    -  การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    -  การขุดดินและถมดิน 
   2)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    -  การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
    -  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล 
    -  การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการผลิต  การตลาด   
                                           และเทคโนโลยี 
    -  การรวบรวม  ส่งเสริม  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 



 

 
 
    -  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
    -  การสำรวจช่วยเหลือ  ป้องกัน  กำจัดศัตรูพืช 
    -  การฝึกอบรมอาชีพ 
    -  การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 
    -  การกระจายพันธุ์ 
    -  การส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
    -  การส่งเสริมกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงสุกร  กลุ่มสัตว์ปีกเป็ด  กลุ่มสัตว์ปีกไก ่ 
                                           พ้ืนเมือง 
    -  การสำรวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ 
    -  งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
    -  การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน (ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำ  
                                           หมู่บ้าน) 
    -  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    -  การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    -  งานสงเคราะห์และสวัสดิการเด็กและเยาวชน  (อาหารเสริมนมและอาหาร  
                                           กลางวัน) 
    -  ก่อสร้างสนามกีฬา 
    -  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
    -  จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
    -  ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
    -  จัดการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือปฐมวัย 
    -  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    -  การจัดหาวัสดุการศึกษา 
    -  กิจกรรมอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน 
    -  การดำเนินงานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  ห้องสมุดประชาชน 
    -  การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
    -  การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย 
    -  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    -  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    -  การรักษาพยาบาล 
    -  การควบคุมหอพักเอกชน 
   3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    -  งานตาม  พ.ร.บ. มาตราชั่ง  ตวงวัด  พ.ศ. 2542 
    -  งานคุ้มครองผู้บริโภค 
    -  การเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและ 
                                             กฎหมายอื่น 
    -  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
    -  งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
    -  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
 



 

 
 
    -  การควบคุมแรงงานต่างด้าว 
    -  การจัดทำทะเบียนสัตว์พาหนะ 
    -  การทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล 
    -  การอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ 
    -  การอนุญาตจัดตั้งโรงแรม 
    -  การอนุญาตให้เล่นการพนัน 
    -  การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร 
    -  การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
    -  การอนุญาตให้ขายสุรา 
    -  การอนุญาตให้ขายยาสูบ 
    -  การออกใบสั่งและอำนาจเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดตาม  
                                           พ.ร.บ. จราจรทางบก  พ.ศ.2522 
    -  อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม  พ.ร.บ.รักษาคลอง  รศ.121  พ.ร.บ.คันและคูน้ำ  
พ.ศ.2505  พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.2528  พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้ อสัตว์ พ.ศ. 
2535  พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535   พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   4) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    -  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    -  งานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

-  งานลงทุนธุรกจิเกษตร 
-  งานวางแผนการท่องเที่ยว  การปรับปรุง  ดูแล  บำรุงรักษาสถานที ่
   ท่องเที่ยว และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
-  การดูแลโรงงาน 
-  การส่งเสริมการลงทุน 
-  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  งานทะเบียนพาณิชย์ 
-  งานบริการข้อมูลนักลงทุน 
-  งานศึกษาลู่ทางการลงทุนในท้องถิ่น 
-  การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
   ชุมชน 
-  การเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรม 
-  การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
-  การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ 
   ท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    -  การจัดกิจกรรมด้านการทอ่งเทีย่วในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  งานพัฒนาป่าชุมชน 
    -  งานควบคุมไฟป่า 
    -  งานฝึกอบรมประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 
    -  การปรับปรุงอนุรักษแ์ละพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 



 

 
 
    -  การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
                                           ประชาชนและพัฒนาเครือข่าย 
    -  การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม 
    -  การฟ้ืนฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อม 
    -  การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    -  งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    -  งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
    -  งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
    -  การดำเนินการตามกฎหมาย  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                                           แห่งชาติ  ด้านการควบคุมมลพิษ 
    -  การบำบัดน้ำเสีย 
    -  การจัดการขยะมูลฝอย 
    -  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมือง 
                                           ใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
    -  การคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาป่า 
    -  รณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือนและโรงเรือนเพ่ือลดขยะชุมชน 
    -  รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                           สิ่งแวดล้อม 
   4) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
    -  การบำรุงรักษาโบราณสถาน 
    -  การดูแลรักษาโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


