
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชุมพล 
เรื่อง  ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ  สังกัดเทศบาลต าบลชุมพล 

อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
............................................................................................ 

 ตามที่ เทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  ได้ปรับขนาดจากเทศบาลขนาดเล็กเป็น
เทศบาลขนาดกลาง  และได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ตามประกาศเทศบาลต าบลชุมพล  ลงวันที่  27  ธันวาคม   
พ.ศ.2555  ไปแล้วนั้น 

 เพ่ือให้ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบว่าภารกิจใดเป็นของหน่วยงานใด  ใครรับผิดชอบ จึงประกาศ
ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ สังกัดเทศบาลต าบลชุมพล  ดังนี้ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล        มี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เป็นหัวหน้า  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของส านัก/กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหน่วยงานภายในส านัก
ปลัดเทศบาล   จ านวน  ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 
  ๑.1  ฝ่ายอ านวยการ      มี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที ่ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุม  การปฏิบัติงานภายในฝ่ายอ านวยการ   
จ านวน   9   งาน  ดังนี้ 
                             ๑.๑.๑  งานบริหารทั่วไป    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
                         1)  งานสารบรรณกลางของเทศบาล  ประกอบด้วย  งานจัดเก็บหนังสือราชการภายนอก – 
ภายใน  งานรับ – ส่ง  ออกเลขหนังสือ  งานจัดท าทะเบียนหนังสือเข้า – ออก  จัดส่งหนังสือ  งานรายงานผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  โครงการ  แผน  กิจกรรม  การร่าง  โต้ตอบหนังสือ  การจัดท า
หนังสือเวียน  เอกสารราชการ  งานจัดท าค าสั่ง  และประกาศของเทศบาล 

                    2)  งานการเงิน ประกอบด้วย งานฎีกาเบิก–จ่ายงบประมาณ  งานขออนุมัติจัดซื้อ–จัดจ้าง 
ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การเงินเบื้องต้น  งานควบคุมงบประมาณประจ าปี  และ การอนุมัติโอนเงินของ
ส านักปลัดเทศบาล 
 3)  งานควบคุมและบริหารการใช้อาคารสถานที่  การรักษาความปลอดภัย  ควบคุมดูแล
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารส านักงานเทศบาล  การซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  อาคาร  สถานที่  ห้องน้ า  ห้องประชุม  โทรศัพท์  ไฟฟ้า  ประปา  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามประจ า
ส านักงานเทศบาล 
 4)  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม  การประสานงานการประชุม  การจัดท ารายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืน  การติดตามมติที่ประชุม  การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม 
                         5)  งานบริหารจัดการห้องประชุม การบริหารห้องประชุม การเตรียมการ  การควบคุม 
เครื่องใช้ในห้องประชุม  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ดอกไม้ประดับ  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   
                         6)  งานควบคุมและบริหารการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง  การควบคุมทะเบียน  ( จด – ต่อ 
ทะเบียนรถยนต์และการท าประกันบุคคลที่  3  การควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  การบ ารุงรักษา  /  ให้บริการ
ยานพาหนะ  ) 
 7)  งานจัดเก็บทะเบียนและควบคุมดูแลพัสดุและภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล 
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8)  งานรัฐพิธี  งานพิธีการ  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่ขอความร่วมมือ 
9)  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติเบื้องต้นที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
10)  งานรับรองต่างๆ เช่น งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คณะศึกษาดูงาน คณะนิเทศงาน 

คณะเยี่ยมเยือนกิจการเทศบาล 
   11)  งานสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ งานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
                         12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑.๑.2  งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                         1) งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
    2) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และ
การคัดเลือก  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
    3) งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
    4) งานประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
    5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
     6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    7) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูแล  งานการศึกษาต่อ 
การขอรับทุนการศึกษา 
    8) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จ  ความชอบ 
   เป็นกรณีพิเศษงานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
    9) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
    10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ท า 
   คุณประโยชน์ 
    11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑.๑.3  งานแผนและงบประมาณ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
                         1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                -    งานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและการประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระดับ 
                -    งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาของเทศบาล
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
                -    งานวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาลและความเพียงพอ
ของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
                -    งานวิเคราะหแ์ละคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
                -    งานจัดท าเรยีบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปาน
กลางและแผนประจ าปี และแผนพัฒนาเพิ่มเติม 
                -    งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
                -    งานประสานกับหน่วยงานของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือจัดท าโครงการ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 



- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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          2) งานจัดท างบประมาณ   
                -   งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปีให้หน่วยงาน 
   ต่างๆ ทราบและด าเนินการ 

- งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
- งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม (ถ้าม)ี 
- งานศึกษารายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล เพ่ือจัดท างบประมาณ 
- งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๑.4  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงาน 

ของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) งานก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานภายในเทศบาล 
3) งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
4) งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของ 

ทางราชการ 
5) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
6) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล 
7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ 

ประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์
ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 

8) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
 

 ๑.๑.5  งานสวัสดิการสังคม    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1) งานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ งานส่งเสริม 

และพัฒนาบทบาทสตรี  งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน  และ งานพัฒนา
เยาวชน 

2) งานสงเคราะห์ครอบครัว  และ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
3) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
4) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
5) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ 
6) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และ สงเคราะห์หญิงบางประเภท 
7) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
8) งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคลน   ไร้ที่พ่ึง   งานสงเคราะห์คนชรา    

คนพิการ  และ ทุพพลภาพ 
9) งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
10) งานหอพัก 



11) งานข้อมูลแรงงาน 
12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๑.๑.6  งานส่งเสริมการเกษตร    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1) ศึกษา พัฒนา วางแผน และเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตร ของเทศบาล    
2) ส่งเสริมวิธีการผลิตพืช และสนับสนุนผลิต  การค้นคว้า วิจัยทางการเกษตร และ

ด าเนินการตามแผนของชุมชน ของเทศบาล              
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรในพ้ืนที่      
4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเทศบาล  
5) สนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านในการปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรของเทศบาล    
 ๑.๑.7  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1) ส ารวจ รวบรวมศึกษาข้อมูล ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว  
บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การอนุรักษ์ บ ารุง รักษา สภาพแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในเขตเทศบาล 

2) ศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล 
 ๑.๑.8  งานนิติการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1) การพิจารณา  ตีความ  และวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  เทศบัญญัติ  นิติกรรม  สัญญา 
ต่างๆของเทศบาล   

2) ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
3) ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบัญญัติ   

ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และ การท านิติกรรม  
4) การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ 

หรืออุทธรณ์  การด าเนินการทางคดี   
5) พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย  ติดตามและ 

ประสานงานการด าเนินคดี  ให้ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๑.9  งานกิจการสภาเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 ๑) งานสารบรรณของสภาเทศบาล 
 ๒) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ แก่ สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะผู้บริหาร 
 ๓) งานเลขานุการ และ งานประชุมสภาเทศบาล และ คณะกรรมาธิการประจ าสภา 
 ๔) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล 
 ๕) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ๖) งานแจ้งมติการประชุมสภาเทศบาลให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 
 ๗)  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
 ๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๑.2  ฝ่ายปกครอง     มี  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที ่ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายปกครอง   
จ านวน   4   งาน  ดังนี้ 
 ๑.2.๑  งานทะเบียนราษฎร ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เกี่ยวกับการป้องกันและ 

ระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น 
3) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียม อ านวยความสะดวกในการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
4) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
6) งานฝึกอบรมอาสาสมัครฯ และงานวิทยุสื่อสาร 
7) งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๒.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อย   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) งานตรวจและจัดระเบียบในตลาดสด หาบแร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการร้านค้าที่น่ารังเกียจ  

และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๒) งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎหมาย  

ที่เก่ียวข้อง 
๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผน ที่เก่ียวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ 
๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕) งานมวลชนต่าง ๆ 
๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                   

 ๑.๒.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลง 

และพาหนะน าโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

2)  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหาร 

และโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด   
งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานชีวอนามัย    

3) งานสัตวแพทย์ 
 มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และ 

โรงฆ่าสัตว์งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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 2. กองคลัง    มี  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นหัวหน้า 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ    งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ และ เงินอ่ืนๆ  โดยแบ่งการบริหารภายในเป็น ๒ ฝ่าย  
  2.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  มี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  เป็นหัวหน้า 
         มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริหารงานคลัง   
จ านวน   3   งาน  ดังนี้  
  2.๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1) งานสารบรรณ ของกองคลัง 
   2) งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์  ติดต่อ  และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   
   3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  

   4) งานการเงิน ประกอบด้วย งานฎีกาเบิก–จ่ายงบประมาณงานขออนุมัติจัดซื้อ–
จัดจ้างควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การเงินเบื้องต้น  งานควบคุมงบประมาณประจ าปี  และการอนุมัติโอนเงิน
ของกองคลัง 
   5) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย 
  2.๑.๒ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ   
   1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท    
   2) งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณร่ายจ่าย   
   3) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน   
   4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย   
   5) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   
   6) งานจัดท ารายการงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี   
   7) รายงานอื่น ๆ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย 
    2.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับ    
     1) งานการซื้อและจ้าง  งานพัสดุตามระเบียบ  
     2) การตอบรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุระเบียบฯ   
     3) การจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ   
     4) การจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ   
     5) การจัดท าบัญชีสัญญาจัดซ้ือ / จัดจ้าง  ตามระเบียบ ฯ   
     6) การต่ออายุสัญญา  และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ / สัญญาจ้าง  
     7) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ของเทศบาล  ฯลฯ   
     8)การตรวจสอบสภาพพัสดุ  ครุภัณฑ ์ อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  และทรัพย์สิน
ของเทศบาลก่อนซ่อมบ ารุงรักษา   
     9)การจ้างการแลกเปลี่ยน  การเช่าพัสดุ  การท าสัญญา  การต่ออายุสัญญา   
     10) การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน   
     11) การจัดทะเบียนพัสดุ  ควบคุมและตรวจสอบ  พัสดุและทรัพย์ของ
เทศบาล  การแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์ของเทศบาล   



     12) การเตรียมและเบิก – จ่าย  ใบเสร็จรับเงินฯลฯ   
     13) การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล  ฯ   
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     14) การตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์ของ
เทศบาลประจ าปีและท าหน้าที่จ าหน่ายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  
     15) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้   มี  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้ เป็นหัวหน้า 
         มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้  จ านวน   2   งาน  ดังนี้  
  2.2.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   
   1) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี   
   2) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   
   3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษี   
   3) งานรับค าร้องหรือค าขอต่าง ๆ ของผู้เสียภาษี   
   4) งานตรวจสอบและประเมินภาษีเพ่ือน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่   
   5) งานแจ้งผลประเมินภาษี   
   6) งานจัดเก็บและรับช าระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน   
   7) งานลงรายการเกี่ยวกับการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงพ้ืนที่และ 
  ภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  ( ผ.ท.5 )    
   8) งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  
   9) งานเก็บรักษา  และการน าส่งเงินประจ าวัน   
   10) งานจัดท าทะเบียนเงินรายรับ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ   
   11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    2.๒.๒ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ    
     1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
     2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน( ผท2 )   
     3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่  ( ผท 1 )   
     4) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน  โรงเรือน  และป้าย  
     5) งานส ารวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน  และ 
   รหัสชื่อผู้ช าระภาษี ( ผ.ท. 4  และ  5 )   
     6) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล   
     7) การปรับปรุงข้อมูลในคอมพิวเตอร์กรณีท่ีมีการแบ่งแยกแปลงที่ดิน   
     8) งานปรับข้อมลูป้าย ( ผท. 3 )   
     9) งานจัดเก็บและดแูลรักษา  ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ   
     10) การจัดท ารายงานประจ าเดือน  การจัดท ารายงานการปรับลดข้อมูล   
     11) การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันแผนที่ภาษีและทะเบียน 
   ทรัพย์สิน   
     12) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและ 
   ที่ดิน งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน   งานบริการข้อมูล  ผู้ช าระภาษ ี งานบริการตรวจสอบ 
   ข้อมูลและรับรองส าเนา  



     13) งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
          งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. กองช่าง   มี  ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง  และการควบคุมอาคาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ งานช่างสุขาภิบาล รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และ  งาน
ประเพณีท้องถิ่น  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น   ๒   ฝ่าย 
  3.๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    มี  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง    จ านวน   3   งาน  ดังนี้ 
    3.๑.๑ งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                          1)  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
                          2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
     3)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
                          4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
                          5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
                          6)  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 
                          7)  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
                          8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
                          9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
                          10)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                          1)  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
                          2)  งานวางโครงการ จัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ 
                          3)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
                          4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตาม
กฎหมาย 
                          5)  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
                          6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
                          7)  งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
                          8)  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
                          9)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
                          10)  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ 
                          11)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3.1.3  งานผังเมืองและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                          1)  งานจัดท าผังเมืองรวม/งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 



                          2)  การให้ความรู้/ควบคุมและบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร 
                          3)  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
                          4)  งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
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                          4)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า 
                          5)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
                         6)  งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
                          7)  งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
                          8)  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
                          9)  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
                          10)  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
                          11)  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
                          12)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2. ฝ่ายการโยธา    มี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายการโยธา  
จ านวน   5   งาน  ดังนี้ 
    3.2.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของกองช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          1)  งานสารบรรณ 
                         2)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
                          3)  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
                          4)  งานจัดท าหนังสือ ค าสั่งและประกาศ 
                          5)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
     6)  งานควบคุมพัสดุ งานด้านช่าง 

   7) งานการเงิน ประกอบด้วย งานฎีกาเบิก–จ่ายงบประมาณงานขออนุมัติจัดซื้อ–
จัดจ้างควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การเงินเบื้องต้น  งานควบคุมงบประมาณประจ าปี  และการอนุมัติโอนเงิน
ของกองช่าง 
                                        8)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3.2.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                          1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
                         2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
                          3)  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
                          4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
                          5)  งานก่อสร้าง บ ารุงรักษา ระบบประปา                          
     6)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
                          7)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
                          8)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.2.3  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
                         1)  งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ 
                          2)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ 
                          3)  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับการจัดสถานที่ 
                          4)  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 



                          5)  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
                          6)  งานซ่อมบ ารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
     7)  งานดูแลสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ 
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                          8)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
                          9)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.2.4  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                          1)  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ  สวนหย่อม ฯลฯ 
                          2)  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                          3)  งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม ้ พันธุ์ไม้ต่างๆ  
                          4)  งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ 
                          5)  งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ 
                          6)  งานให้ค าแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
                          7)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
                          8)  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.2.5  งานช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1) การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารโรงแรม สถานประกอบการ   
2) ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ าทั่วไป  เช่น  ท่อ  ทาง  รางระบายน้ าฝน 

หรือน้ าทิ้ง  ควบคุมระบบน้ าเสียของโรงบ าบัดน้ าเสีย  ให้มีประสิทธิภาพ   
3) ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร  สถานประกอบการ  ดูแลรักษาความ 

สะอาดบ่อบัดน้ าเสีย  ล้างลอกท่อ  รางระบายน้ า  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ า  และตรวจสอบ
วิเคราะห์คุณน้ าจากโรงบ าบัดน้ าเสีย 
     4)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
            4. กองการศึกษา  มี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นหัวหน้า 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอก
ระบบการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรร มและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การ
อบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล   โดยแบ่งการบริหารภายใน
เป็น  ๒  ฝ่าย ดังนี้ 
 4.๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มี  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เป็นหัวหน้า 
  มีหน้าที่  ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริหารการศึกษา  
จ านวน   3   งาน  ดังนี้ 
  4.1.1  งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑) งานสารบรรณ 
                                 ๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
                            3) งานจัดท าหนังสือ ค าสั่งและประกาศของกองกาศึกษา 
      4) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
                     5) งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 6) งานการเงิน ประกอบด้วย งานฎีกาเบิก–จ่ายงบประมาณงานขออนุมัติจัดซื้อ–จัดจ้าง 



ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การเงินเบื้องต้น  งานควบคุมงบประมาณประจ าปี  และการอนุมัติโอนเงินของกอง
การศึกษา 
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                                7) งานรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนของกองการศึกษารวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน 
                  7) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.1.2 งานโรงเรียนกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑)  งานจัดกิจกรรมการศึกษาร่วมกับโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
                    2) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                            3) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
                     4) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2) งานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี  
   3) งานก ากับคุณภาพการจัดการการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   4) งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   
                     5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เป็นหัวหน้า 
  มีหน้าที่  ปฏิบัติงานในหน้าที่ รับผิดชอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   4   งาน  ดังนี้ 
  4.2.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1) ส ารวจ  รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน   
   2) งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่  และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ   
   3) งานรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารเอกสาร ต่าง ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป   
   4) งานการอบรมผู้ปกครองดูแลแนะน าการศึกษา  การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ แก่ประชาชนทั่วไป   
   5) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่   
   6) งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา
ผู้ใหญ่  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2.2  งานกิจการศาสนา   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1) ก าหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม   
   2) การด าเนินกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  
   3) การติดตามประเมินผลการด าเนินการ   ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา   
   4) การส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม  การจัดนิเทศ   
   5) การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  
   6) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2.3  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม     มีหน้าที่เกี่ยวกับ 



   1) งานก าหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น  
   2) งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
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   3) งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น การด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์ท้องถิ่น  
   4) งานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
   5) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2.4  งานกีฬาและนันทนาการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   1) ก าหนดและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ประชาชน   
   2) จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป    
   3) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ   
   4) การดูแล บ ารุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์กีฬา  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา 
อุปกรณ์กีฬา และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้   
   5) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ    ณ    วันที่      1    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2558   
 
 

( นายวิภาส  นวลพุฒ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลชุมพล 

 


