
   

 
อ ำนาำหนนาาำี่ขออเทีบาำตำ ำาตาาำนาโคก 

 
 

อ านาจหนา้ทีต่ามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่12) พ.ศ.2546  
ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ทีข่องเทศบาลต าบลไว ้เป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 

 
 

มาตรา 50 ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมายเทศบาลต าบลมหีนา้ทีต่อ้งท าในเขตเทศบาล ดังตอ่ไปนี้ 
 

1.รักษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

2.ใหม้แีละบ ารงุทางบกและทางน ้า 

3.รักษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

4.ป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ 

5.ใหม้เีครือ่งใชใ้นการดับเพลงิ 

6.ใหร้าษฎรไดรั้บการศกึษาอบรม 

7.สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูบ้รกิาร 
8.บ ารงุศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอันดขีองทอ้งถิน่ 

9.หนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายบัญญัตใิหเ้ป็นหนา้ทีข่องเทศบาล 

การปฏบิัตติามอ านาจหนา้ทีข่องเทศบาลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ีและใหค้ านงึถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิัตงิานและการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสาร ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับวา่ดว้ยการนัน้และหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา 51 ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากจิการใดๆในเขตเทศบาล ดังตอ่ไปนี้ 
 

1.ใหม้นี ้าสะอาดหรอืการประปา 

2.ใหม้โีรงฆา่สตัว ์

3.ใหม้ตีลาด ทา่เทยีบเรอืและทา่ขา้ม 

4.ใหม้สีสุานและฌาปนสถาน 

5.บ ารงุและสง่เสรมิการท ามาหากนิของราษฎร 

6.ใหม้แีละบ ารงุสถานทีท่ าการพทัิกษ์รักษาคนเจ็บไข ้

7.ใหม้แีละบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่ 

8.ใหม้แีละบ ารงุทางระบายน ้า 

9.เทศพาณชิย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
อ านาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการ
จัดระบบการบรกิารสาธารณะ มาตรา 16 ใหเ้ทศบาลมอี านาจและหนา้ที ่ในการจัดระบบ
การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ดว้ยตนเองดงันี้ 
 

1.การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเอง 

2.การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 

3.การจัดใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ 

4.การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ๆ 

5.การสาธารณูปการ 

6.การสง่เสรมิ การฝึก และการประกอบอาชพี 

7.การพาณชิย ์และการสง่เสรมิการลงทนุ 

8.การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

9.การจัดการศกึษา 

10.การสงัคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

11.การบ ารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอันดขีองทอ้งถิน่ 

12.การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัย 

13.การจัดใหม้แีละบ ารงุรักษาสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ 

14.การสง่เสรมิการกฬีา 

15.การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

16.สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

18.การก าจัดมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี 

19.การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20.การจัดใหม้แีละควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 

21.การควบคมุการเลีย้งสตัว ์

22.การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อืน่ๆ 

24.การจัดการ การบ ารงุรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

25.การผังเมอืง 

26.การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร 
27.การดแูลรักษาทีส่าธารณะ 

28.การควบคมุอาคาร 
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

31.กจิการอืน่ใดทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
อ ำนาำหนนาาำี่ขออเอเคก์รปกครอเสว่นาีาอเถิขนา 

   เทศบาลต าบลบา้นโคก ไดก้ าหนดวธิกีารด าเนนิการตามภารกจิใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ แผนพัฒนากลุม่จังหวดั แผนพัฒนาจังหวดั  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาเทศบาล  และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภาฯ  ทัง้นีเ้พือ่สามารถ
วเิคราะหภ์ารกจิใหต้รงกับสภาพปัญหา จากวธิกีารดังกลา่วเทศบาลต าบลบา้นโคกสามารถก าหนดอ านาจ
หนา้ที ่เป็น  7  ดา้นดังนี ้
 

1. ดา้นคมนาคมและโครงสรา้งพืน้ฐาน  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
   1.1 การจัดใหม้แีละการบ ารงุทางน ้าและทางบก 

         ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ ไดแ้กก่ารกอ่สรา้งถนน สะพาน การขดุลอกแหลง่น ้า ล าหว้ย,    
         การปรับปรงุซอ่มแซมถนน ทอ่ระบายน ้า บาทวถิ ีเกาะกลางถนน ระบบสาธารณูปโภคใหไ้ด ้
มาตรฐาน ฯลฯ 

   1.2 การจัดใหม้นี ้าสะอาดหรอืการประปา 

         ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ การจัดหาระบบน ้าประปาทีส่ะอาด ถกูสขุลกัษณะ มนี ้าบรโิภค 
อปุโภค ครอบคลมุท่ัวถงึทกุครัวเรอืนและตลอดปี  ขยายระบบระบบประปาใหค้รบทกุชมุชน 

   1.3 การจัดใหม้ตีลาดมาตรฐาน ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ การจัดใหม้ตีลาดทีม่มีาตรฐาน ใน
พืน้ที ่    
   1.4 การจัดใหม้แีละการบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่ ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่   
         การตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะในชมุชน 

 

2  ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
    2.1 การจัดใหม้กีารรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคมุโรคตดิตอ่ 

          ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ การก าจัดลกูน ้ายงุลาย   ฉีดวคัซนีป้องโรคพษิสขุบา้ 

         (1) พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารอยา่งท่ัวถงึ ไดม้าตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ    
              โดยเทศบาลต าบลบา้นโคก จะบรูณาการการท างานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

         (2) จัดฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก ่อ.ส.ม.ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลใหไ้ดรั้บความรูใ้นการ
ป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่   ยาเสพตดิ อืน่ๆ 

       2.2 การป้องกัน  การบ าบัดโรคการจัดตัง้และบ ารงุสถานพยาบาล  ภารกจิทีจ่ะตอ้ง
ด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
          (1) รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ 

          (2) สนับสนุนคุม้ครองผูบ้รโิภค 

          (3) จัดฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งสมนุไพร 
          (4) เสรมิสรา้งสขุภาพของประชาชนให ้   ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายใหม้คีวามรูแ้ละทักษะใน
การเสรมิสรา้งสขุภาพของตนเอง 

          (5) พัฒนาเครอืขา่ยประชาชนและชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็ง ทีส่ามารถดแูลและเสรมิสรา้งสขุภาพ
ไดด้ว้ยตัวเอง รวมทัง้สง่เสรมิใหม้อีาสาสมัครเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มในชมุชน 

          (6) สง่เสรมิ ใหม้กีารปฏบิัต ิและใชม้าตรการทางกฎหมาย ในการควบคมุ  ก ากับ ดแูล  และ
คุม้ครองสขุภาพชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

          (7) รว่มมอืกับสถานพยาบาล ในดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพการป้องกันโรคใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนใน
การดแูลและป้องกันตัวเองใหห้า่งไกลจากโรคภัย  
          (8) โครงการบ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ ฝึกอาชพีหลังการบ าบัด 

          (9)  ออกเทศบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 



       2.3 การสงัคมสงเคราะห ์ และการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก  สตร ี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส 

ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
          (1) ส ารวจใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายทุีม่อีายคุรบ 60 ปีขึน้ไป ผูพ้กิาร ผูต้ดิเชือ้เอดสแ์ละ
ผูด้อ้ยโอกาสในเขตต าบลแกง้ครอ้ เพือ่จัดท าทะเบยีนประวตัพิรอ้มประสานการจัดสรรงบประมาณเพือ่เป็น
คา่เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูต้ดิเชือ้เอดสแ์ละผูด้อ้ยโอกาสใหเ้พยีงพอ  
             (2) จัดตัง้ศนูยพั์ฒนาและสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูต้ดิเชือ้ ผูด้อ้ยโอกาสประจ าต าบล และ
สนับสนุนงานของศนูยส์งเคราะหร์าษฎรประจ าชมุชน/หมูบ่า้น เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารและ
ชว่ยเหลอืประชาชนสนับสนุนวสัด ุอปุกรณ์ ทีจ่ าเป็น พรอ้มพัฒนาศักยภาพผูรั้บเบีย้ยังชพี ผูส้งูอาย ุผูต้ดิ
เชือ้ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

             (3) สนับสนุนใหม้กีารจัดตัง้กลุม่ หรอืสมาคม เพือ่ด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ 

     
        2.4  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดนิ  และทีส่าธารณะ 

               ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
              (1)  จัดใหม้พีนักงานท าความสะอาดถนน ทางเทา้สวนสาธารณะและทีส่าธารณะ 

              (2)  ปรับปรงุภมูทัิศนเ์กาะกลางถนน สวนสาธารณะหรอืทีส่าธารณะใหเ้รยีบรอ้ยสวยงาม 

 

        2.5  การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์

                        ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ 
              (1)  จัดใหม้โีรงฆา่สตัวร์วมและตลาดจ าหน่าย 

              (2)  ออกขอ้บญัญัตติามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

        2.6  การจัดใหม้สีสุานและฌาปนสถาน 

              ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่จัดสรา้งเตาเผาไรม้ลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

        2.7  การจัดใหม้แีละบ ารงุสถานทีป่ระชมุ  การพักผอ่นหยอ่นใจ   สวนสาธารณะ 

              ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่จัดใหม้สีวนสาธารณะและสถานทีพั่กผอ่นในพืน้ที ่
        2.8  การบ ารงุและสง่เสรมิการท ามาหากนิของราษฎร 

               ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
              (1)  สง่เสรมิ และสนับสนุนประชาชนในการฝึกอาชพีโดยประสานแผนการฝึกอาชพีกับศนูย์
พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชยัภมู ิ

              (2)  สง่เสรมิการแปรรปูสนิคา้เกษตรเพือ่เพิม่มลูคา่ของสนิคา้ 

              (3)  สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่อาชพี สหกรณ์ ธนาคารชมุชน ตามความตอ้งการของประชาชน
และความเหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่
              (4)  จัดท าเว็บไซตเ์พือ่การศกึษา ประชาสมัพันธใ์หก้ับกลุม่เกษตรกร กลุม่อาชพี เพือ่เพิม่ชอ่ง
ทางการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้วา้งขึน้สง่เสรมิกลุม่อาชพีและสนับสนุนเกษตรทฤษฎใีหม ่    
 

3. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
       3.1  การสง่เสรมิประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

       3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
            (1)  จัดตัง้ศนูยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชช้มุชนรว่มกับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่าย
พลเรอืนเป็นฐาน 

            (2)  แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยป์ระสานงานเตรยีมพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระภัยตลอด    
24 ชัว่โมง 

            (3) จัดตัง้ทมีกูภ้ยัประจ าต าบลตามโครงการหนึง่ต าบลหนึง่ทมีกูภ้ัย 

            (4) จัดหาวสัด ุอปุกรณ์ ครภัุณฑ ์ทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให ้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

            (5)  จัดใหม้กีารซกัซอ้มตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีอ่าจเกดิขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้
เป็นประจ าทกุปี เชน่  การซกัซอ้มการชว่ยเหลอืผูป้ระสบ  อทุกภัย อัคคภีัย และอบุัตเิหต ุเป็นตน้ 

      3.3  การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย  การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความ 

ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลบา้นโคก  ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  



            (1)  จัดตัง้หน่วยบรกิารประชาชนในพืน้ที ่จ านวน 1 แหง่โดยการสรา้งระบบภาคเีครอืขา่ยชมุชน 
เชน่ เจา้หนา้ทีต่ ารวจ เจา้หนา้ทีง่านป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน สนับสนุนการ
ปฏบิัตงิานของเครอืขา่ย พัฒนาศักยภาพของบคุลากร ครภัุณฑเ์ครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ์ ระบบสารสนเทศ
ใหม้ปีระสทิธภิาพพรอ้มในการปฏบิัตงิานไดทั้นทว่งท ี

            (2)  จัดท าแผนหลักในการป้องกันและแผนส ารองเพือ่รองรับสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 
โดยมเีป้าหมายหลักเพือ่สรา้งความมั่นคง ความปลอดภัย ในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบา้นโคก 

4. ดา้นการวางแผน  การสง่เสรมิการลงทนุ  พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว มภีารกจิที ่
เกีย่วขอ้ง  ดังนี ้
       4.1  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบา้นโคก และประสานการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตาม
ระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด   
       4.2  การจัดตัง้และดแูลตลาดกลาง   ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ จัดตัง้ตลาดกลางประจ า
ต าบล  เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการจ าหน่ายสนิคา้ของประชาชน  เพิม่อ านาจการตอ่รอง  และสรา้งมลูคา่
ของสนิคา้ 

       4.3  การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว   ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ส ารวจแหลง่ทอ่งเทีย่วภายใน
เขตเทศบาลต าบบา้นโคกและรว่มกับต าบลอืน่เพือ่ก าหนดเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว   
       4.4  การพาณชิย ์ การสง่เสรมิการลงทนุและการท ากจิกรรมไมว่า่จะด าเนนิการเองหรอื 

รว่มกับบคุคลอืน่หรอืจากสหการ   ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
            (1)  สง่เสรมิสนับสนุนกลุม่วสิาหกจิชมุชน 

            (2)  จัดตัง้กองทนุเพือ่พัฒนาอาชพีและรายไดข้องประชาชน เพือ่เพิม่โอกาสและชอ่งทางการ
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ 

            (3)  จัดตัง้ศนูยส์บืคน้ขอ้มลูทางดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การปศสุตัว ์เพือ่เพิม่ชอ่งทาง
การศกึษาและคน้หาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ประชาชน โดยตดิตัง้อนิเตอรเ์น็ตในระดับชมุชนหมูบ่า้น 
            (4)  จัดท าเว็บไซตเ์พือ่การศกึษา ประชาสมัพันธใ์หก้ับกลุม่เกษตรกร กลุม่อาชพี เพือ่เพิม่ชอ่ง
ทางการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้วา้งขึน้ 

 

5 ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
     5.1  การจัดการ  การบ ารงุรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ ทีด่นิ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม  ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
    (1) สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มและการเรยีนรูท้างดา้นการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ปรับปรงุภมูทัิศนใ์นทีส่าธารณะ 

      (2)  สง่เสรมิการอนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรดนิ และน ้า 

      (3)  สนับสนุนการปลกูป่าชมุชน 

   5.2  การจัดตัง้และการดแูลระบบบ าบัดน ้าเสยีรวม   ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
      (1) สนับสนุนใหช้มุชนด าเนนิการตดิตัง้บอ่ดักไขมัน เพือ่ลดปัญหาน ้าในล าคลองเน่า
เสยี                  
     (2) ศกึษาวเิคราะหก์ารจัดตัง้ระบบบ าบัดน ้าเสยีรวม 

     (3) จัดหาพืน้ทีเ่พือ่จัดตัง้ระบบบ าบัดน ้าเสยีรวมบรเิวณชมุชน 

  5.3  การก าจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูรวม   ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่  
      (1)  เก็บขยะและก าจัดขยะมลูฝอยภายในเขตเทศบาลต าบลบา้นโคก                         
      (2)  สง่เสรมิ ใหม้กีารคัดแยกขยะมลูฝอย  สนับสนุนใหม้กีารท าปุ๋ ยหมัก  จากเศษขยะ ในทกุ
ชมุชน     
    (3) ปรับปรงุ ระบบการจัดการขยะมลูฝอยโดยใชก้ารฝังกลบ และเผาท าลายใหเ้ป็นไปตามหลัก
วชิาการใหค้วามเหมาะสมกับพืน้ที ่และรองรับปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่พิม่ข ึน้ 

       
5.4 การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ  ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ 
      (1)  ตอ้งการ ใหม้กีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ของประชาชน ในการฟ้ืนฟอูนุรักษ์ป่าตน้น ้า  
      (2)  ตอ้งการใหม้กีารแจกจา่ยน ้าอปุโภคบรโิภคอยา่งเพยีงพอ 



      (3)  ตอ้งการใหม้กีารสง่เสรมิการปลกูตน้ไมเ้พือ่ใหม้ป่ีาทดแทนป่าทีเ่สือ่มโทรม 

 
 

6 ดา้นการศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
    6.1 บ ารงุรักษาศลิปะ  จารตีประเพณี  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่  และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่   
             ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ 
     (1)  จัดงานประเพณีของชาตปิระเพณีไทยและประเพณีทอ้งถิน่เชน่ ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต ์ 
      (2)  คน้หาปราชญช์าวบา้นหรอืภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

      (3)  จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 

         (4)  พัฒนาเครอืขา่ยทางภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

    6.2 การสง่เสรมิการกฬีา /การทอ่งเทีย่ว ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่

      (1)  จัดการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 

       (2)  สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกาย  
      (3)  สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน์    
    6.3 การศกึษาและการท านุบ ารงุศาสนา  และการสง่เสรมิวฒันธรรม    
             ภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ  ไดแ้ก ่ 
      (1)  จัดตัง้สภาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

      (2)  สนับสนุนใหเ้ยาวชนบวชภาคฤดรูอ้น  
     (3)  จัดท าโครงการเขา้คา่ยปฏบิัตธิรรมของเยาวชน 

 

7. ดา้นการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัตภิารกจิของเทศบาล มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี ้
         (1)  สง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ พ.ศ.2540 

         (2)  สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธผ์ลการด าเนนิงานประเภทตา่ง ๆ  ของเทศบาลต าบล 

         (3)  สนับสนุนใหม้กีารบรูณาการการปฏบิัตงิานรว่มกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่หรอื
หน่วยงานอืน่ 

         (4)  สง่เสรมิพัฒนาความรู ้ ความสามารถใหแ้กพ่นักงานเทศบาลต าบลบา้นโคก 

         (5)  สง่เสรมิใหท้กุสว่นราชการจัดท าขอ้ตกลงในการปฏบิัตริาชการระหวา่งพนักงานเทศบาลกับ
ผูบ้รหิาร 

         (6)  การใหบ้รกิารแกเ่อกชน  สว่นราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  หรอืองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่อืน่ 

 


