ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
……………………………………….
ข้อมูลพื้นฐานเป็นเทคนิคอย่างแรกในการจัดทาแผนฯเพราะข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
สาคัญที่สุดในการจัดทาแผน ถ้าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น ก็จะส่งผลให้แผนมี
ความสมบูรณ์ตรงตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ในทางกลับกันถ้าข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้
และไม่ตรงกับประเด็นของเรื่อง แผนที่ปรากฏออกมาจะขาดความสมบูรณ์และไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง
2.1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
2.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้าพี้ เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตาบลน้าพี้
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอาเภอทองแสนขัน ระยะทางประมาณ
17 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่างๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลปุาคาย อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตาบล
ถ้าฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลคุ้งตะเภาและตาบลผาจุก อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2.1.2 เนื้อที่
เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ โดยประมาณมี 67.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
42,000 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตรประมาณ 23,518 ไร่
2.1.3 ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สาหรับทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาน้อยใหญ่เป็นบางพื้นที่ มี
พื้นที่ปุาไม้เป็นบางส่วนครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และมีลาห้วยผ่านหลายสาย เช่น ห้วยพี้
ห้วยทับแตก ห้วยปอบ ห้วยปลาดุก ในฤดูแล้งลาห้วยต่างๆ ที่ไหลผ่านจะแห้งขอด ทาให้มีน้าไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค และทาการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาต่อราษฎรในตาบลน้าพี้ ทุกๆ ปี

2.1.4 จ้านวนหมู่บ้าน
- หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล เต็มทั้งหมู่บ้าน จ้านวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่

ชื่อชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

น้าพี้
น้าพี้
น้าพี้
น้าพี้
ห้วยปลาดุก
หนองหิน
ปุาไม้เนินสะอาด
ปากห้วยสัก
น้าพี้
รวม

จ้านวนประชากร

ชาย
234
348
255
326
427
239
380
294
239
2,742

หญิง
254
393
267
313
409
235
359
340
248
2,818

รวม
488
741
522
313
409
235
359
340
248
5,560

จ้านวน
ครัวเรือน
171
269
162
191
280
176
228
187
164
1,828

ชื่อประธานชุมชน
นายสมบูรณ์ เพ็ชรเอี่ยม
นายเจียม จันทร์ศรี
นายเฉลียว มีแก้วแกม
นายณเรณสีนวนดา
นายสาเภา อ๊อตบารุง
นายวีระชัย ช่างหิรัญ
นายสมคิด อ่อนดี
นายไฉน แก้วอาณา
นายรอด เรียงสา

- จ้านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557)
2.1.5 ทางเศรษฐกิจ
- อาชีพประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ได้แก่ ทานา รองลงมาคือ การทาไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร และมี
อาชีพรับจ้างทั่วไป (ประเภทรับจ้างรายวัน) อาชีพค้าขาย มีบางส่วนรับราชการ มีการประกอบอาชีพ
เสริม คือการทาดาบเหล็กน้าพี้ และผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้าพี้ เช่นลูกประคา,ต้นเงินต้นทองพระพุทธรูป
และพวงกุญแจ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตาบลน้าพี้ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
อุตรดิตถ์ รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จาแนกตาม
ครัวเรือนทั้งตาบล ครัวเรื อนที่ป ระกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อยละ 31.67 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งตาบลโดยแบ่งออกเป็น
1. อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 12.12
2. อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 7.55
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม
ประมาณร้อยละ 80.33 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
- ธนาคาร
แห่ง
- โรงแรม
แห่ง
- ปั๊มน้ามันและก๊าซ
10
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
1
แห่ง
- โรงสี
10
แห่ง
- ร้านค้าชุมชน
แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป
140 แห่ง

- โรงฆ่าสัตว์
- จานวนสถานที่ท่องเที่ยว

1

แห่ง
แห่ง(พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้า

พี้)
2.1.6 สภาพทางสังคม
การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา
3
แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง
รายละเอียดการศึกษา
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ตั้ง
ประเภทโรงเรียน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาไม้เนินสะอาด
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โรงเรียนบ้านน้าพี้มิตรภาพที่214
1
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
3. โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
5
ประถมศึกษา
4. โรงเรียนบ้านหนองหิน
6
ประถมศึกษา

ชื่อ
1. ศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้าพี้
2. วัดน้าพี้
3. วัดห้วยปลาดุก
4. วัดหนองหิน
5. วัดน้าแต้ม

รายละเอียดสถาบันและองค์กรทางศาสนา
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 9 บ้านน้าพี้
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2
5
6
7

บ้านน้าพี้
บ้านห้วยปลาดุก
บ้านหนองหิน
บ้านปุาไม้เนินสะอาด

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญ
1. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้าพี้ (บ่อพระแสง บ่อพระขรรค์)
2. งานนมัสการพระพุทธบาทสีฟัน
3. งานสลากภัต
สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
1
แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
4
แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ
แห่ง
ที่พักสายตรวจ
1
แห่ง (หน่วยบริการประชาชนตาบลน้าพี้)

2.1.7 ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- แร่เหล็กน้้าพี้
ตาบลน้าพี้มีบ่อเหล็กน้าพี้ที่สาคัญ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง และบ่อพระขรรค์ เป็นเหล็ก
เนื้อดี มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงเลื่องลือมาแต่โบราณ นายช่างเหล็กสมัยโบราณได้นาแร่เหล็กน้าพี้มาถลุง
และสร้างเป็นพระแสง และพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์ จึงเรียกว่า บ่อพระแสง และ บ่อพระขรรค์
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และวรรณคดีไทยกล่าวถึง ดาบล้างอาถรรพ์ของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระแสงของ้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดาบฟูาฟื้นของขุนแผน ดาบนันทกาวุธ
ของพระยาพิชัยดาบหัก พระแสงศาสตราวุธของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้วนทาจากเหล็ก
น้าพี้ เนื่องจากแร่เหล็กน้าพี้ มีปริมาณน้อยลง ทางราชการจึงประกาศห้ามมิให้ผู้ใดมาขุดค้นหาแร่เหล็ก
น้าพี้ เพื่อสงวนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของ ตาบลน้าพี้ อาเภอ
ทองแสนขัน และจังหวัดอุตรดิตถ์
- ป่าไม้
ตาบลน้าพี้ มีพื้นที่ปุาไม้เป็นบางส่วน เช่น เขาทับช้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ของ หมู่ที่ 2 บ้านน้าพี้
และหมู่ที่ 7 บ้านปุาไม้เนินสะอาด ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน และปุาเขาใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ของ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านน้าพี้ และหมู่ที่ 9 บ้านน้าพี้ ตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน
และมีปุาไม้บางส่วนอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ของตาบลน้า
-แหล่งน้้า
หมู่ที่

ชื่อชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

น้าพี้
น้าพี้
น้าพี้
น้าพี้
ห้วยปลาดุก
หนองหิน
ปุาไม้เนินสะอาด
ปากห้วยสัก
น้าพี้
รวม

จ้านวนแหล่งน้้า

สระ

ฝาย

2
2
15
4
1
5
1
1
15
46

2
4
3
14
4
19
3
3
52

- มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
กลุ่มเกษตรกรทานา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มเยาวชน

ล้าห้วย ล้าคลอง
2
5
3
4
4
2
2
2
2
26

3
2
5

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หนอง บึง
1
1
2
4

-

บ่อน้้าตื้น

บ่อ
บาดาล

4
12
9
23
5
7
8
2
12
82

1
2
2
4
1
10

121คน
899 คน
120 คน
40
คน

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จานวน
132 คน
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
จานวน
985 คน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
จานวน
80
คน
2.1.8 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหาร
งานบุคคล งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
สภาองค์การบริหารส่ วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 18 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้า
พีม้ ีกาหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กิจการสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 46 มีดังต่อไปนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หมู่ที่ 1 - 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นายละเมียด
พริกทิม
ประธานสภา อบต.น้าพี้ หมู่ที่ 7
2.นายไพฑูรย์
อินจ๋อย
รองประธานสภา อบต.น้าพี้ หมู่ที่ 3
3.นายทรง
ดีเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
4.นายธงชัย
ขอบคุณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
5.นางสาวสมทรง
โนฟอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
6.นางสุรางค์
บุญมีรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
7.นายสงกรานต์
จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
8.นางยุพเรศ
สีนวนดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
9.นายสุวิทย์
เรือนไสว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
10.นายสมบูรณ์
มาตรรักชาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
11.นายเสน่ห์
อ๊อดกัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
12.นายเพ็ง
ชุ่มเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
13.นายศรีไพร
สุ่มพุ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
14.นายละออง
ปานทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
15.นายเพชรแววดาว มียา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
16.นายจิรพันธ์
บุตรเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
17.นายสุภาพ
เพชรบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
18.นางสาวพีพรรณ แสนลาพรวน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบล มีนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ซึ่ งมาจากการเลื อกตั้ ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดารงตาแหน่ง
นับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็น
หนึ่งวาระ และเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับ
แต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล (มาตรา 58/5)

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ ให้นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทานโยบายแจ้ งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน และจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประจาทุกปี
อ้านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. แต่งตั้งและถอดถอน รองนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 60 ให้ น ายกองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลควบคุ มและรับผิ ดชอบในการบริห าร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไป
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
เลขาฯ นายก อบต.

รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

ปลัด อบต.

แยกเป็น

ส้านักงานปลัด อบต.

กองคลัง

ส่วนโยธา

อ้านาจหน้าที่ของ อบต.
1. อานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(มาตรา 66)
2. อานาจหน้าที่ ที่ต้องทาในเขต อบต. (มาตรา 67)
2.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2.7 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8 บารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
2.9 ปฏิบั ติ ห น้ า ที่อื่ น ตามที่ท างราชการมอบหมาย โดยจั ด สรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
3. อานาจหน้าที่ ที่อาจจัดทากิจการในเขต อบต. (มาตรา 68)
3.1 ให้มีน้าเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
3.2 ให้มีและบารุงรักษาไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.3 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
3.4 ให้มีและบารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ
3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
3.7 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
3.12 การท่องเที่ยว
3.13 การผังเมือง
4. อานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16
4.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4.2 การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
4.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4.5 การสาธารณูปการ
4.6 การส่งเสริม การฝึกอบรม และประกอบอาชีพ
4.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
4.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.9 การจัดการศึกษา
4.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
4.11 การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
4.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4.13 การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.14 การส่งเสริมกีฬา
4.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
4.17 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.18 การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
4.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
4.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
4.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
4.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
4.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
4.24 การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.25 การผังเมือง
4.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
4.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
4.28 การควบคุมอาคาร
4.29 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

5. การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (มาตรา 69/1)
6. อานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอานาจออก
ข้อบัญญัติในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนี ยมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝุ าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต้าบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
*งานบริหารทั่วไป
*งานนโยบายและแผน
*งานกฎหมายและคดี
*งานควบคุมโรค
*งานบริการสาธารณสุข
*งานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน
*งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
*งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
*งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
*งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
*งานการเงิน
*งานบัญชี
*งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
*งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ส่วนโยธา
*งานก่อสร้าง
*งานประสานสาธารณูปโภค
*งานผังเมือง
*งานออกแบบและควบคุมอาคาร , การขุดดินถมดินและการควบคุมกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง

คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นายดาเนิน
อินทะเรืองรุ่ง
2.นางสาวภานิชา
นาคเลี้ยง
3.นายภิศิษฐ์
วงศ์ทอง
4.นายสงกรานต์
ศรเนตร

นายก อบต.น้าพี้
รองนายก อบต.น้าพี้
รองนายก อบต.น้าพี้
เลขานุการนายก อบต.น้าพี้

หัวหน้าการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
ว่าที่ ร.ต.จิตตการ
อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นายภิญโญ
แก้วอาณา
2.นายวรเมษ
ติปะสะ
3.นางรัญนะธี
ใจใหญ่
4.นายบุรินทร์
พลทองเติม
5.นางสาวอรสา
วัฒนา
6. นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นางอรัญญา
พรหมฤทธิ์
2.นางวันวิสา
เงื่องจันทร์ทอง
3.นางสาวเกศริน
คุ้มไกรสร
4.นางสาวชลดา
ละสอน
5.นางกัญญาณัฐ
คาพรม

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นายวินัย
กุลทิพย์
นักบริการงานช่าง
2.นายชัจจ์ชัย
แผ่นคา
นายช่างโยธา
บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้ ประกอบด้วย
1.นางลาพรวน
บุญมีรักษ์
ครูผู้ช่วย
2.นางชลอ
อินทะเรืองรุ่ง
ครูผู้ช่วย
3.นางอรุณ
เชื้อนพคุณ
ครูผู้ช่วย


