
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภาต าบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน            
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
รูปแบบองค์การ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้าน
ละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
การบริหาร 

กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
โครงสร้างองค์กรของ อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบล ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ประเภทสามัญ 
2. ประเภทสามัญ ระดับสูง 
3. ประเภทพิเศษ 
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล และ มีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและ
รองปลัด อบต. ผู้อ านวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีที่
รับผิดชอบอยู่ เช่น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

2.1 จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2.2 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
2.3 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
2.5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.6 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
2.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
2.8 คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.9 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
3.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3.2 ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
3.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
3.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
3.12 การท่องเที่ยว 
3.13 การผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจดัให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 
31. กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

อ้างอิง 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: [1] 2562. สืบค้น 23 มีนาคม พ.ศ. 2563. 
2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 

http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=42621


อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย ประเภทสามัญ 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล และให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดท า
ทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด                       
การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น               
6 งาน คือ 

1.1  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  กิจการสภา อบต. 
-  ระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  การประชุมต่าง ๆ 
-  อ านวยการและประสานงาน 
-  การส่งเสริมและเผยแพร่ 
-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  
-  งานวินัย 
-  งานสิทธิสวัสดิการ 
-  งานพัฒนาบุคลากร 

 1.2  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  นโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานงบประมาณ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  ข้อบัญญัติและระเบียบ 
-  งานระเบียบการจัดท าแผนพัฒนา 
-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานติดตามประเมินผล 

 1.3  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
  -  กฎหมายและคดี 

-  งานร้องเรียนร้องทุกข์ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 

  - งานศูนย์ อพปร.ต าบล 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 



1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน 
- ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา  พัฒนาความรู้ 
- ส ารวจข้อมูล จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
- ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ  
- การควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
- การป้องกันและควบคุมโรค 
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

1.6  งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
  -  งานศูนย์เกษตรประจ าต าบล 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
2. กองคลัง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจ
เอกสารการเงิน ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ            
การจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับพัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

2.1  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานจัดท าบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-  ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ 
-  ชี้แจงค าขอตั้งงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปีต่อส านักงบประมาณ 
-  ประเมินผลและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
-  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  เผยแพร่ผลงานทางด้านการเงินและบัญชี 
-  สรุปรายงานเสนอแนะงานการเงินและบัญชี 
-  จัดท าเอกสารวิชาการ 
 
 
 



 2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-   จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต  ควบคุมกิจการค้า  ฯลฯ 
-  งานทะเบียนคุมและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
-   รับเงินและควบคุมการรับเงิน 
-   ค านวณภาษี  แจ้งการประเมิน 
-   เก็บรักษาค้นหาเอกสารหลักฐานผู้เสียภาษี  
-  ควบคุมรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงาน 

 2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษาพัสดุ 
-  จัดท าทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ 
-  การจัดซื้อและการจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ 
-  จัดท าร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง  
-  จัดท าหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 
-  รวบรวมข้อมูลและสถิติเก่ียวข้องกับงานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล        
การรวมรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและ             
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

3.1  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  ก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  ก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
-  ข้อมูลกอ่สร้าง 
-  ประเมินราคา 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  ออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  ควบคุมการผลิตน้ าประปา 
-  ติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไข 
-  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ า 
-  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ า 
-  ส ารวจและจ าท าแผนผังต่อท่อ ซ่อมท่อ 
-  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าดิบ และท่อส่งน้ าดิบ                 
-  ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ  
-  งานระบายน้ า              



4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา               

การพัฒนางานวิชาการ การใช้เทคโนโลยีการศึกษาและระบบสารสนเทศ การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา              
การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ การประสานการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่   
ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ 

4.1  งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  งานวิชาการทางการศึกษา 
-  งานพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอน 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 
-  งานวางแผนจัดการเรียนการสอน 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
-  งานประเพณีศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานกิจกรรมและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  กิจกรรมกีฬา 
-  งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
 


