อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตตำมมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2548
ประเด็นสาคัญในการพิจารณาของ ก.ก. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี้
1. พิจารณาช่วงเวลาที่หมาะสมสาหรับการปรับเปลี่ยนภารกิจ อานาจหน้าที่ของแต่ล่ะส่วนราชการ
ในสานักงานเขต เช่น ฝุายปกครองมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 นี้จะมีการดาเนินการ
เลือกตั้งต่าง ๆ หลายครั้ง หากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ จึงเสนอความเห็นว่าควรชะลอการปรับเปลี่ยนไว้ก่อน
2. พิจารณาถึงความจ าเป็น ในการเพิ่มอัตรากาลังให้กับบางส่ วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจากการกระจายภารกิจจากส่วนกลาง (สานัก) ให้สานักงานเขตดาเนินการ
3. พิจารณาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนหน้าที่และชื่อฝุายการศึกษา เป็นฝุายวิชาการ เนื่องจาก
ลั ก ษณะงานของฝุ า ยการศึ ก ษาเน้ น หนั ก ในด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปมากกว่ า งานด้า นวิ ช าการ ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนจนตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษา 7 (ศึกษาธิการเขต) ซึ่งเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
เป็นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 และ 8 ว (หัวหน้าฝุาย) ซึ่งเป็ นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและความก้าวหน้าของผู้ดารงตาแหน่ง
มติ ก.ก. 1. เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขต โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
สานักงานเขต มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทาแผนพัฒนาเขต การจั ดให้มี
และบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
การสาธารณูป โภคและการก่อสร้ างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การ
ส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจั ดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อน
หย่ อ นใจ การส่ ง เสริ ม กี ฬ า การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
การจัด ให้ มีและควบคุมการล่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(1) ฝุ า ยปกครอง มี อานาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปกครอง การทะเบี ย นปกครอง (ได้ แ ก่
ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะบียนสัตว์พาหนะ
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเลือกตั้ง การทาประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทาแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหาร
และบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์
การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสามัครปูองกันฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้านงานมวลชน
งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามการประเมินผล
/ งานบริหาร ...

-๒งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจาทั่วไปของสักงานเขต
งานที่ไม่ได้กาหนดให้เป็หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(2) ฝุ ายทะเบี ย น มีอ านาจหน้ าที่ เ กี่ย วกับ กรทะเบี ยนราษฎร ทะเบีย นบัต รประจาตั ว
ประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล)
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจัดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณากาหนดหน่วยเลือกตั้ง การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่น
ทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(3) ฝุายโยธา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า
การพิจารณาอนุญาตกระทาการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสานักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษา
ที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบารุง ดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือ
ท่อระบายน้า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ร่วมมือกับสานักผังเมืองในการวางและจัดทา
ผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รัยมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกาหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต
การจัดทา ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาด ปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสี
ขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทาคันชะลอความเร็ว การติดตั้งguard – rail
อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ
การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบารุงรักษาตามสัญญา
หรืออานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ
การควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้านสาธารณสุข การกาจัดแมลงและสั ตว์นาโรค การคบคุมการเลี้ ยงหรือปล่อยสั ตว์ การควบคุม
จัดการ กาจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุราคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาต
ให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่น
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

/ (5) ฝุายรายได้ …

-๓(5) ฝุายรายได้ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างชาระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดาเนินคดีแก่ผู้ค้างชาระภาษี การจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้
การจัดทาสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
(6) ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้า
เจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้
ในที่สาธารณะ การจัดทาแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(7) ฝุายการศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรม
นักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบาเหน็จบานาญของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการ
คุรุส ภา การนิเทศการศึกษา การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การนิเทศและการตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งาน
ข้อมูล ทางการศึกษา จั ดทารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่ มโรงเรียน
ดาเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(8) ฝุายการคลัง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทาสรรพบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทางบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทา
รายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กาหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การควบคุมการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการ
จั ดระบบข้อ มูล และข่ายงานระบบคอมพิว เตอร์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ได้แ ก่
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง
ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหาร
/ ข้อมูล ...

-๔ข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(9) ฝุายเทศกิจ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ เป็ น อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อยของบ้ านเมือง การส่ งเสริ มดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน การส่ งเสริม
สนับสนุ นงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(10) ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนา
ชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่ว นร่วม
ของประชาชน การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน การพั ฒ นา
สภาพแวดล้ อมและที่อยู่ อาศัย การจั ดให้ มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่ งเสริ ม
สนับสนุนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรั บปรุงชุมชน
การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่ง
จาหน่ายผลผลิต การดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
การดาเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและ
สถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดาเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ การให้บริการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภา
เยาวชนเขต การอนุรั กษ์ส่งเสริ ม เผยแพร่ ฟื้นฟู บารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การสนั บ สนุ น และประสานการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยด้ า นวั ฒ นธรรม
นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร
การดาเนิ นการเกี่ยวกับ ศูน ย์บ ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
(11) โรงเรียนประถมศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหารงาน
โรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
(12) โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา มี อานาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บการจัด การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ
มัธยมศึกษา โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้องบังคับของทางราชการและของโรงเรียน
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

