
สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร             

สวนตําบลนาโยงเหนือ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 
2. องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ มีโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน

ดังตอไปนี้ 
2.1 สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร         

สวนตําบลนาโยงเหนือ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จํานวน 6 คน โดย มีประธาน             
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 1 คน และรองประธานสภา จํานวน 1 คน ซึ่งนายอําเภอ
นาโยงแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาโยงเหนือ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

2.2 นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ             
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ
ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

2) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
3) แตงตั้ งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก              

องคการบริหารสวนตําบล 
4) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย

และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 
2.3 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 2 คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดย          

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือมีหนาที่
เปนผูชวยเหลือ ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือตามที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมาย 
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2.4 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 1 คน ซึ่งมาจากการแตงตั้ง
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ และมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ             
มีหนาที่ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือมอบหมาย 

2.5 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ แบงสวนราชการดังนี้ 
1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบงานดาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานนิติกรและการพาณชิย 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานอื่นๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) กองคลัง รับผิดชอบงานดาน 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดแุละทะเบียนทรัพยสิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานอื่นๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

3) กองชาง รับผิดชอบงานดาน 
- งานกอสราง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานดานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานอื่นๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 

3.1) หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้ 

1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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8) บํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3.2) หนาที่ที่อาจทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้ 

1) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
3) ใหมีและบํารุงรกัษาทางระบายน้ํา 
4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
5) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
12) การทองเท่ียว 
13) การผังเมอืง 

3.3) อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังตอไปนี้ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2) การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณชิย และการสงเสริมการลงทุน 
8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14) การสงเสริมกีฬา 
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
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19) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 
20) การจัดใหมีและควบคมุสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสตัว 
22) การจัดใหมีและควบคมุการฆาสัตว 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
25) การผังเมอืง 
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
4. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน ในทองถิ่นเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ                         
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน               
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 


