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สารจากประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

 สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลไร่โคกทุกท่าน สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส�าคัญ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีประธาน

สภาท�าหน้าท่ีด�าเนินการประชุมและด�าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ที่แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ประเด็นส�าคัญคือการให้

ความเห็นชอบต่อกิจการส�าคัญที่องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคกต้องด�าเนินการ โดยใช้มติของที่ประชุมสภาฯ ในการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 

ไม่ว่าจะเป็นการเห็นชอบแผนพัฒนาต�าบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนพัฒนาต�าบลตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ร่วมปรึกษา หารือและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้อง

ประชาชนร่วมกับฝ่ายบริหาร ให้ทุกความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลไร่โคกได้รับการด�าเนินการ และทุกปัญหาได้รับการแก้ไข สร้างความ

เข้มแข็งและความเจริญให้กับต�าบลไร่โคก ท�าให้พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบล ไร่โคกมีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างต�าบลไร่โคกให้น่าอยู่

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด�าเนินการโดยยึดหลักธรรมภิบาล รับผิดชอบต่อชุมชน พัฒนาต�าบลไร่โคกในทุกๆ ด้าน และอนุรักษ์ฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ต�าบลไร่โคก ให้เป็นต�าบลที่อยู่ดี มีสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมถึงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดหัวนา จงดลบันดาลให้พ่อ

แม่พี่น้องชาวต�าบลไร่โคกทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี คิดหวังประสงค์สิ่งใดให้เป็นดังใจคิดปรารถนา 

มีความมั่งคั่ง มั่นคง สุขกาย สบายใจ ตามวิถีชีวิตพอเพียงทุกประการ

     

นายธีรวุฒิ มีนาท

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
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 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน พบกันเป็นฉบับ
ที่ 8 กับวารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก  
ซึ่งเป็นการรายงานผลการด�าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลไร่โคกในปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี เกร็ดความรู้ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้
ด�าเนินการมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
 การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก  
ท้ังข้าราชการ พนกังานจ้างและบคุลากรยดึแนวทางการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติของทางราชการ จริยธรรม จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการให้บริการ
สาธารณะแก่พี่น้องประชาชนชาวต�าบลไร่โคก โดยประสาน 
บูรณาการความร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร 
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�า
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ส�าคัญยิ่งคือน้อง ๆ 
จากสภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ 
พ่อแม่ผูป้กครองทกุคน ตลอดจนเป็นอนาคตทีส่�าคญัของชาติ 
เป็นก�าลงัในการพฒันาต�าบลไร่โคกทัง้ปัจจบุนัและอนาคต เพือ่ 
สร้างประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน พัฒนาต�าบลไร่โคกให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเต็มความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคกที่พึงกระท�าได้ ตลอดจน
ป้องกันปัญหาการทจุริต คอร์รัปชัน่ และผลประโยชน์ทีม่ชิอบ 
 ดิฉันในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก  
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้พ่อแม่
พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่บ้าน ต�าบล มีความเข้มแข็ง ให้
ต�าบลไร่โคกเป็นต�าบลที่น่าอยู่ และเจริญก้าวหน้า ประชาชน
มีวิถีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 หากพ่อแม่พีน้่องต้องการเสนอปัญหาและความต้องการ 
หรือแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งได้ที่ www.raikoke-
sao.go.th, e-mail : raikoke.sao@hotmail.co.th และ  
facebook : raikoke.sao หรอืตดิต่อสายด่วน หมายเลขโทรศพัท์  
032-790248 มือถือ 082-2960538
 สุดท้ายนี้ ดิฉันขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ
อานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แก้ววัดหัวนา จง
ประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวต�าบลไร่โคกทุกคน
มีความสุข ความเจริญตลอดไป

นางณัฐฐิญา แป้นไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

สารจาก
บรรณาธิการ
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ที่ปรึกษา
 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 ก�านันต�าบลไร่โคก
 ผู้ใหญ่บ้านต�าบลไร่โคกทุกหมู่
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคกทุกหมู่
 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไร่โคก
 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง
 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไร่โคก

บรรณาธิการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

กองบรรณาธิการ
 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 พนักงานส่วนต�าบล
 พนักงานจ้าง

หมายเลขโทรศัพท์ : 032-790248
เว็บไซต์  : www.raikoke-sao.go.th
e-mail : raikoke.sao@hotmail.co.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

วารสารประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำาบลไร่โคก

ฉบับที่ 8 ประจำาปี พ.ศ. 2561

ออกแบบ & พิมพ์ที่ 
บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด 
โทร. 032-474877-8, 032-425310
e-mail : petchpoom2561@gmail.com 
Website : www.petchpoom.com
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 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2549) ก�าหนดให้ อบต.มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเองตาม
มาตรา 16 ดังนี้

 1. การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มี และบ�ารุงรักษาทางบก ทางน�้า 
  และทางระบายน�้า
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 
  ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบ�ารงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปัิญญาท้องถิน่และ
  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับ
  ที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มีและบ�ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ของบ้านเมือง
 18. การก�าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน�้าเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
  และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
 24. การจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรกัษาความสงบเรยีบร้อย การส่งเสรมิและการสนับสนุน
  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 31. กิจอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
  ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ตาม

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

อ�านาจหน้าทีข่อง อบต.

1.  พัฒนาต�าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.  มีหน้าที่ต้องท�าตามมาตรา 67 ดังนี้
 1. จัดให้มีและบ�ารุงทางน�้าและทางบก
 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน�้า ทางเดิน 
  และที่สาธารณะ รวมทั้งการก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. ส่งเสรมิการพฒันาสตรี เดก็และเยาวชน ผูส้งูอายแุละพกิาร
 7. คุ้มครอง ดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม
 8. บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.  มีหน้าที่ที่อาจท�ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
 1. ให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 2. ให้มีการบ�ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 3. ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้า
 4. ให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา 
  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 7. บ�ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 8. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
  ของแผ่นดิน
 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 12. การท่องเที่ยว
 13. การผังเมือง

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

วารสารประชาสัมพันธ์                  องค์การบริหารส่วนตำาบลไร่โคก07


