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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  
ส่วนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบล มาตรา 50 เทศบาลตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการ พัฒนาตําบล 
ท้ังในด ้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 51 ภายใต ้บังคับแห ่งกฎหมาย เทศบาลตําบล 
มีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาลตําบล 

๑. จัดให้มีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา 
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๓. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๕. บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
๖. ให้มีและบํารุงสถาน 
๗. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย  

โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให ้ตามความจําเป ็นและ สมควร ตามบทบาทภารกิจ 
ของส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2548 กําหนดแนวทางให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ 
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป ้าหมายภารกิจ โดยจัดทําคู ่มือกําหนด 
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจริมมีเป้าประสงคใ์นการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
หลักท่ีได้มาใชใ้นการ ปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซ่ึงบ ่งชี้ว ่ากระบวนการ 
วิธีการจัดทําแผนหรือโครงการ นั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เพียงใด 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับ  
หัวหน้งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทําข้ึนไว้เพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานใน หน่วยงานออก 
มาเป็นระบบ และครบถ้วน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

 
• เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
• ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม 

กระบวนการนั้น 
• มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซ้อน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าท่ีของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด 
สำเร็จของ องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําให้ 
หน่วยงานต้องให้ ความสําคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งข้ึน 

๒. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางาน 
ของแต่ละ งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การทํางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด 
และเพ่ือใช้มาตรฐาน การทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานต่อไปด้วย 

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความ 
คาดหวังอย่าง ชัดแจ้งว่า การทํางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใด บ้าง 
ซ่ึงย่อมทําให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเป้าหมายการทํางานให้ตรงตามท่ีหน่วยงาน 
ต้องการได้และส่งผลให้เกิด การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทํางาน 
อย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหน้าท่ีมีจุดวัด 
ความสําเร็จท่ีแน่นอนเด่ินชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
๑. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน่วยงาน 
๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตําแหน่งงาน 
๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
๔. การกําหนดหน้าท่ีการงานชัดเจนไม่ซํ้าซ้อน 
๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๖. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
๘. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
๙. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานทําให้บริหารงานได้ง่ายข้ึน 
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๑๑. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได้ 
๑๒. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายข้ึนและตรงมากข้ึน 
๑๓. ทําให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้ 
๑๔. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธใ์นการประสานระหว่างหน่วยงาน 
๑๕. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน่วยงานได้ 
๑๖. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
๑๗. เป็นการศึกษาและเตรียมการในการขยายงานของหน่วยงาน 
๑๘. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน่วยงานได้ 
๑๙. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วข้ึน 
๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสําหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

 
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีต่อผู้ปฏิบัตงาน 

1. ได้รับทราบภาระหน้าท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน 
2. ได้เรียนรู้งานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเข้ามาทํางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
6. สามารถช่วยเหลืองานซ่ึงกันและกันได้ 
7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ทํางานด้วยความสบายใจ 
8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าท่ีของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือนํามารปรับปรุงงานได้ 
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ทําให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแน่นอน ทําให้การทํางานได้ง่ายข้ึน 
12. รู้จักวางแผนการทํางานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให้การประสานงานง่ายข้ึน 
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
17. สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอ้างอิง 
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือใหไ้ด้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานทําอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
20. ได้รับรู้ว่างานท่ีตนเองทําอยู่นั้นสําคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
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ความหมายเทศบาลตําบล  

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยท่ัวไปเทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเป็น 
สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล (เทศบาล) การจัดต้ังเทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถ่ินข้ึนเป็นเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  13 พ.ศ.  2552 เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทําหน้าท่ีหัวหน้าฝ่าย 
บริหารและสภาเทศบาลซ่ึงประกอบ ด้วยสมาชิกจํานวน 12 คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกต้ังมาทํา 
หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการ เลือกต้ังโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล 

รูปแบบองค์การ เทศบาลตําบล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
 

1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึน 
โดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลนั้น 

2. เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรี  หนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง 
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
การบริหาร 

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหนึ่งคน  และให้ 
นายกเทศมนตรีแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน ซ่ึงเรียกว่า  ผู้บริหารของเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
 
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล  

เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13  
พ.ศ. 2552) 

1. มีหน้าท่ีต้องทําตามมาตรา 50 ดังนี้ 
(๑.1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(1.2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(1.3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(1.4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(1.5) ให้มีเครื่องใชใ้นการดับเพลิง 
(1.6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(1.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(1.9) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

2. มีหน้าท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 ดังนี้ 
(2.๑) ให้มีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา 
(2.๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
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(2.๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(2.๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
(2.๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(2.๖) ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(2.๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(2.๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา  
(2.๙) เทศพาณิชย์ 
 

อํานาจหน้าท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชนใน ท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
๒. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
๗. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๘. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
๑๓. การให้มี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
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24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย  
31. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ๓2. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 
กําหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ส่วนท่ี  3  เรื่องหน้าท่ีของเทศบาล 

ตําบล  มาตรา  50 กําหนดให้ "เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีในการดําเนินการพัฒนา ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม" ซ่ึงถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าท่ีหลักของเทศบาล  เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ย่อมมีหน้าท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน" และ "องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กําหนด 
ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน มีอํานาจหน ้าท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช ้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

ดังนั้น กรอบภาระหน้าท่ีของเทศบาล จึงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริม  
อาชีพการอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม 
และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอ่ืน ๆ) ซ่ึงปรากฏ 
อยูใ่น พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องทํา  
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีสําคัญของตําบล 

............................................................... 
1.ด้านกายภาพ 
 

 1.1 ท่ีตั้งตําบลจริม 
 ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตําบลท่ีอพยพมาจากการสร้างเข่ือนสิริกิต์ิ  เม่ือประมาณ 
พ.ศ. 2514  ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตําบล เช่น   ตําบลท่าแฝก  ตําบลหาดล้า และ
ตําบลจริม เข้าอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีปัจจุบัน ซ่ึงทางนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน เป็นหน่วยงานท่ีจัดสรรให้ครอบครัวละ  
15  ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศัย จํานวน  2  ไร่  ท่ีทํากิน  13  ไร่  
 องค์การบริหารส่วน ตําบลจริม    ได้รับการประกาศจัด ต้ั ง เม่ือวัน ท่ี  19มิ ถุนายน 2539 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537 และได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลจริม เป็นเทศบาลตําบลจริม เม่ือวันท่ี 4กุมภาพันธ์2551โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1
กรกฎาคม  2551  เป็นต้นไปสํานักงานเทศบาลตําบลจริม  ตําบลจริม อําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันต้ังอยู่
เลขท่ี  139  หมู่ท่ี 5 ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  มีนายราชัน  มหาวัน เป็นนายกเทศมนตรีตําบลจ
ริม  ซ่ึงได้จากการเลือกต้ังเม่ือวันอาทิตย์ท่ี  4  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และคณะกรรมการเลือกต้ังได้มีมติใน
การประชุมครั้งท่ี  132 / 2555  เม่ือวันท่ี  28  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ให้ประกาศผลการเลือกต้ังอย่าง
เป็นทางการ  

สถานท่ีต้ังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลจริม   ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ ห่าง
จากท่ีว่าการอําเภอท่าปลา  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร  
 เนื้อท่ี   พ้ืนท่ีในเขตดําเนินการของเทศบาลตําบลจริม   มีเนื้อท่ีประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ    79,185.625   ไร่ 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตําบลจริม พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับท่ีสูงสภาพดิน
เป็นหินลูกรัง 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู 
-ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง 

ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
-ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บาง 

ปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน 
-ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม  

มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยท่ัวไป  
 1.4 ลักษณะของดิน 
     ดินในตําบลจริม  มี  3  ประเภท  คือ   
   1.  ดินเหนียวปนกรวดหรือลูกรัง   
   2.  ดินร่วนปนเหนียวปนทราย   
   3.  ดินเหนียว 
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  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
             - แหล่งน้ําธรรมชาติ 
   อ่างเก็บน้ําวังชมพู  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
        - แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
   อ่างเก็บน้ําห้วยรี  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  12  ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   
(อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง)ในตําบลจริมมีลําห้วย หนองน้ําและบ่อน้ําต้ืน การใช้น้ําของประชาชนส่วนใหญ่
อาศัยน้ําจากคลองส่งน้ําพระราชดําริ  ส่งจากเข่ือนดินช่องเขาขาดและน้ําสําหรับทําการเกษตรของตําบลจริมส่วน
ใหญ่จะรอน้ําฝน 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ไม้และป่าไม้ของตําบลจริม ส่วนใหญ่เป็นไม้สัก  ไม้พยุง ไม้มะค่า 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 สํานักงานเทศบาลตําบลจริมต้ังอยู่ในเขตอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากท่ีว่าการอําเภอ 
ท่าปลาประมาณ 5  กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆดังนี้ คือ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลนางพญา   อําเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์  
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลหาดล้า    อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลท่าปลา    อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลน้ําหมัน    อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
 เทศบาลตําบลจริม มีจํานวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนรับผิดชอบท้ังสิ้น 13 หมู่บ้าน จํานวนท้ังสิ้น 2,292 ครัวเรือน   
 หมู่ท่ี   1   บ้านปากดง  จํานวน  266  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   2   บ้านท่าวังโปร่ง จํานวน  193  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   3   บ้านดงงาม  จํานวน  232  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   4   บ้านเลิศชัย  จํานวน  221  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   5   บ้านเนินสูง  จํานวน  244  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   6   บ้านท่าช้าง  จํานวน  97  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   7   บ้านวังชมภ ู  จํานวน  150  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   8   บ้านชัยมงคล  จํานวน  144 ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   9   บ้านจริม  จํานวน  142  ครัวเรือน  
 หมู่ท่ี   10 บ้านสีเสียด  จํานวน  142  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   11 บ้านงุ้นงาม  จํานวน  210  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   12 บ้านก่ิวเคียน  จํานวน  61  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   13 บ้านท่าใหม่  จํานวน   190  ครัวเรือน 

   ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 
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แผนท่ีเขตการปกครองเทศบาลตําบลจริม  
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-  แยกจํานวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
ประชากร รวมจํานวน 

ประชากร 
จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 บ้านปากดง 502 474 976 266 

2 บ้านท่าวังโปร่ง 413 379 792 193 
3 บ้านดงงาม 447 433 880 232 
4 บ้านเลิศชัย 412 384 796 221 
5 บ้านเนินสูง 507 477 984 244 
6 บ้านท่าช้าง 202 198 400 97 
7 บ้านวังชมภู 300 298 598 150 
8 บ้านชัยมงคล 239 244 483 144 
9 บ้านจริม 247 252 499 142 
10 บ้านสีเสียด 262 236 498 142 
11 บ้านงุ้นงาม 377 339 716 210 
12 บ้านก่ิวเคียน 98 91 189 61 
13 บ้านท่าใหม่ 425 391 816 190 
รวม  4,431 4,196 8,627 2,292 
ท่ีมา : ข้อมูลจากสาํนักงานทะเบียนท้องถ่ิน  เทศบาลตําบลจริม  ณ  วันท่ี  1 กันยายน 2560ษ 
 
3.สภาพทางสังคม 
 3.1 การศึกษา 
  - เทศบาลตําบลจริมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาต้ังให้บริการประชาชนในตําบล  จํานวน  5 แห่ง  
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน  2  แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล 
จริม 1 แห่งดังนี้ 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน ( คน ) 

หมายเหตุ  
ก่อนประถม ป. 1-ป. 6 ม. 1 - ม. 3 รวม  

1 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 15 108 - 123  
2 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง  35 134 34 203  

3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 5 20 61 - 81  
4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา  12 40 - 52  
5 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2  22 34 72 128  

6 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4  28 76 - 104  
7 โรงเรียนบ้านก่ิวเคียน  5 15 - 20  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลจริม 
13 - - 13  

รวม 150 468 106 644  



 

-12- 
 
- การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา  1  แห่ง  ซ่ึงเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยู่ใน 
ความดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  5  บ้านเนินสูง   
(ต้ังอยู่ท่ีเดียวกับสํานักงานเทศบาลตําบลจริม) 
 
 - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ  จํานวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนผู้ดูแลเด็ก จํานวนเด็ก ( คน ) 

หมายเหตุ 
รวม รวม 

1 บ้านปากดง 2 18  
2 บ้านดงงาม 2 45  

3 บ้านสีเสียด 2 39  
4 บ้านเนินสูง  2 16  
5 บ้านท่าใหม่  2 23  

6 โรงเรียนจริมอนุสรณ์  2 2 24  
รวม 12 165  

 
 - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  13  แห่ง 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําตําบล  จํานวน  1  แห่ง 
 
 3.2 สาธารณสุข 
  ในเขตตําบลจริม  มีสถานบริการสาธารณสุข  จํานวน  2  แห่ง  คือ 
  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจริม  (รพ.สต.จริม)  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  4  บ้านเลิศชัย 
คอยให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี  1,  2,  3,  4,  5,  10,  11,  12  ตําบลจริม 
  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าช้าง  (รพ.สต.บ้านท่าช้าง)  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  13   
บ้านท่าใหม่คอยให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี  6,  7,  8,  9,  13  ตําบลจริม 
 
 3.3 อาชญากรรม 
 ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - หน่วยบริการประชาชน  (ตํารวจ)    จํานวน  1   แห่ง 
 - ศูนย์  อปพร.  เทศบาลตําบลจริม    จํานวน  1   แห่ง 
 - รถยนต์เพ่ือใช้ในกิจการงานราชการ    จํานวน  3 คัน 
 - รถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในกิจการงานราชการ   จํานวน  4  คัน 
 - รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน  (EMS)     จํานวน  1   คัน 
 - รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์    จํานวน  1   คัน 
 - สมาชิก  อปพร.  เทศบาลตําบลจริม    จํานวน  177   คน 
 
 3.4 ยาเสพติด 
 -สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลจริม พบผู้เสพยาเสพติด ท่ีส่งเข้ารับการบําบัดและฝึกอาชีพกับทาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 2 ราย 
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 3.5 การสังคมสงเคราะห์ 
-การสังคมสงเคราะห์ในการจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2560 มีจํานวน ท้ังสิ้น 1,387 คน 
-การสังคมสงเคราะห์ในการจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการในปีงบประมาณ 2560 มีจํานวน ท้ังสิ้น 591 ราย 
-การสังคมสงเคราะห์ในการจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในปีงบประมาณ 2560 มีจํานวน ท้ังสิ้น 27 ราย 
 หมายเหตุ   การสงเคราะห์การจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื่องจาก ผู้
พิการ สามารถลงทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียยังชีพได้ตลอดปีงบประมาณ 
 
4. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 4.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 11055  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อระหว่างตําบลน้ํา
หมันตําบลจริมไปยังอําเภอท่าปลา และสามารถเชื่อมการคมนาคม กับจังหวัดแพร่ ไม่มีการคมนาคมทางน้ํา  และ
ทางอากาศ 
          4.2 การไฟฟ้า 
 ตําบลจริม มีไฟฟ้าใช้สําหรับครัวเรือน 100 % แม้แต่เส้นทางท่ีถนนใช้ในการสัญจรไปมามีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง 
 4.3 ระบบประปา 
   1)  ประปาท้องถ่ิน  ได้แก่หมู่ท่ี  1,  2,  3,  10,  11  และหมู่ท่ี  13  บางส่วน 
   2)  ประปาหมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ท่ี  4,  5,  6,  12  และหมู่ท่ี  13  บางส่วน 
   3)  น้ําราชดําริ  ได้แก่หมู่ท่ี  7,  8  และ  9 
      ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลจริมใช้น้ําประปาท้องถ่ิน  และมีหมู่บ้านท่ีต้องการให้ขยายประปาท้องถ่ิน  
ซ่ึงปัจจุบันใช้น้ําประปาหมู่บ้านและน้ําราชดําริอยู่  ดังนี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน จํานวนครัวเรือนท่ีต้องการ 
1 บ้านปากดง 23 
2 บ้านท่าวังโปร่ง - 
3 บ้านดงงาม - 
4 บ้านเลิศชัย 40 
5 บ้านเนินสูง - 
6 บ้านท่าช้าง - 
7 บ้านวังชมภู 30 
8 บ้านชัยมงคล 64 
9 บ้านจริม - 
10 บ้านสีเสียด 30 
11 บ้านงุ้นงาม - 
12 บ้านก่ิวเคียน - 
13 บ้านท่าใหม่ 130 

 รวม 317 
ท่ีมา : ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านตําบลจริม  ณ  เดือนมีนาคม 2559 
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4.4 โทรศัพท์ 
           1)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บ้าน  8  แห่ง  (ใช้งานไม่ได้เนื่องจากเสียท้ังหมด) 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน จํานวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ  (แห่ง) 
1 บ้านปากดง - 
2 บ้านท่าวังโปร่ง - 
3 บ้านดงงาม 2 
4 บ้านเลิศชัย 1 
5 บ้านเนินสูง 1 
6 บ้านท่าช้าง - 
7 บ้านวังชมพู 2 
8 บ้านชัยมงคล - 
9 บ้านจริม - 
10 บ้านสีเสียด - 
11 บ้านงุ้นงาม - 
12 บ้านก่ิวเคียน 1 
13 บ้านท่าใหม่ - 

 รวม 8 
ท่ีมา : ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ตําบลจรมิ  ณ  เดือนมีนาคม 2559 

 
5.ระบบเศรษฐกิจ 
 5.1 การเกษตร 
 ตําบลจริม  ในพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถ่ัวเขียว อ้อย เป็นต้น 
 
พันธุ์พืชท่ีปลูกเศรษฐกิจ 
 

ชนิด 
จํานวน 

เกษตรกร (ราย) 
พ้ืนท่ี 

เพาะปลูก (ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านบาท) 

ข้าวนาปี 686 2,880 410 600 4.08 
ข้าวโพด 203 1,534 20 200 1.07 
ถ่ัวเขียว 14 48 10 100 0.10 
อ้อย 1 11 15 500 0.01 
มะม่วงหิมพานต์ 755 5,398 37 400 0.55 
ลําไย 249 725 580 1,160 5.01 
ท่ีมา : ข้อมูลจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลจรมิ  ณ  เดือน มีนาคม 2559 
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  5.2 การประมง 
 ตําบลจริมมีการเลี้ยงปลาลักษณะการเลี้ยงแบบบ่อดินและการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ  สระน้ํา
สาธารณะประโยชน์  เป็นปลากินพืชทุกชนิด  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้รับประทานเอง  และส่วนมากเป็น  ปลานิล,  
ปลาตะเพียน, ปลาดุก 
 ท่ีมา : ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ตําบลจริม  ณ  เดือนมีนาคม 2559 
 
 5.3 การปศุสัตว์ 
จํานวนสัตว์เลี้ยงในตําบลจริม  ดังนี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน จํานวนสัตว์เล้ียงในพ้ืนท่ี 
โค 

(ตัว) 
กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่  
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

ปลา 
(บ่อ) 

หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง 25 - 15 35 2,500 5 103 - - 
หมู่ท่ี 2 บ้านท่าวังโปร่ง 630 50 40 - 950 - 120 - 20 
หมู่ท่ี 3 บ้านดงงาม 184 2 16 - 2,343 - 76 - 4 
หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย 120 5 183 - 2,350 15 158 - 13 
หมู่ท่ี 5 บ้านเนินสูง 55 - 85 25 1,100 - 87 - 5 
หมู่ท่ี 6 บ้านท่าช้าง 155 1 - - 700 - - - - 
หมู่ท่ี 7 บ้านวังชมภู 47 9 50 - 1,500 20 80 - 31 
หมู่ท่ี 8 บ้านชัยมงคล 48 - 60 80 1,300 15 90 - 5 
หมู่ท่ี 9 บ้านจริม 117 40 80 6 1,200 26 73 - 11 
หมู่ท่ี 10 บ้านสีเสียด 50 - 20 - 2,500 10 70 - 1 
หมู่ท่ี 11 บ้านงุ้นงาม 70 30 40 - 500 - 110 - 3 
หมู่ท่ี 12 บ้านก่ิวเคียน 18 - 2 - 200 - 20 - 5 
หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่ 26 - 38 7 1,300 1,000 168 - - 
 รวม 1545 30 290 153 18443 1091 115 - 98 
 
 5.4 การบริการ 
   ในเขตเทศบาลตําบลจริม มีจุดบริการอินเตอร์ไร้สาย (wifi) ท้ังหมด 13 จุด 
 

 5.5 การท่องเท่ียว 
ตําบลจริมมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท้ังหมด 2 แหล่ง 
     1.  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ําวังชมพู  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  7  บ้านวังชมภู 

      2.  แหล่งท่องเท่ียวหมู่บ้านก่ิวเคียนต้ังอยู่  หมู่ท่ี  12  บ้านก่ิวเคียน 
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 5.6 อุตสาหกรรม 
  1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มีคนงานตํ่ากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินไม่เกิน 1  ล้านบาทข้ึนไป)  
จํานวน  2  แห่ง  คือ   
          1.  ศูนย์เฟอร์นิเจอร์  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  1  บ้านปากดง   
  2.  โรงงานเย็บโบว์ผูกผม  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  8  บ้านชัยมงคล 
 
 5.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11ม.12 ม.13 รวม 
1. ป้ัมน้ํามัน (น้ํามันหลอด) - - 2 2 1 1 - 1 - 3 1 - - 11 
2. โรงส ี 2 - - - 1 - - - 1 - - - - 4 
3. ร้านค้าปลีก 7 6 6 8 4 2 3 4 2 6 6 2 3 59 
4. ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 - - - - - - - - - - - - 1 
5. บ้านเช่า - - - - - - - 1 - - - - - 1 
6. สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - - 1 1 - - - - - - - - - 2 
7. เสา  AIS - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 
8. ร้านอาหารตามสั่ง 1 - 1 - 2 - 1 1 - - 1 - 1 8 
9. ร้านตัดผมชาย - - - - - - 1 1 - - - - - 2 
10. ร้านซ่อมรถ - - - 1 - - - - - - 2 - 1 4 
11. โรงผลิตสุราพ้ืนบ้าน - 2 - - - - - 2 - - - - - 4 
12. ร้านเสริมสวย - - - 1 1 - - - - - - - - 2 
13. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ - - - - - - - - - - - - - - 
14. รีสอร์ท - 2 - - - - - - - - - - - 2 
15. ร้านเกมส์ - - - 1 1 - - - - - - - - 2 
ท่ีมา : ข้อมูลจากกองคลัง  งานจัดเก็บรายได้  ตําบลจรมิ  ณ 31มกราคม 2559 
 
เดจํานวนกลุ่มทุกประเภท 36 กลุ่ม 
  -   กลุ่มอาชีพ  26 กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม 
 
 5.8 แรงงาน 
 แรงงานท่ีใช้ในภาคการเกษตรในตําบลส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญและใน
บางครัวเรือนท่ีมีสมาชิกไม่เพียงพอ  จะทําการจ้างแรงงานท่ีมีอยู่ในตําบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต 
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บทท่ี 3  

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

ความหมายมาตรฐานการปฏ ิบ ัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งท่ีองค์การจะนํามาใชใ้นการ  
บริหารงานบุคคลเพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานข้ึนมาใช้ ร่วมกัน ผู ้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
การมอบหมายหน้าท่ี และการสั่งการสามารถทําไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ยอมรับผลการประเมินไดโ้ดยงานใน ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ถือเป็นสิ่งท่ีท้าทายท่ีทําให้เกิด 
ความมุ่งม่ันท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายการ ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากข้ึน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ 
แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา ศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู ้ปฏิบัติงาน 
และผู้บริหารองค์การได้รวมกันกําหนดไว้เพ่ือคุณภาพ ของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจท่ีสําคัญยิ่งประการ 
หนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนทําให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม วัตถุประสงค์ 
และเป ้าหมาย ท่ีวางไว ้ การบริหารบุคคลเป ็นกระบวนการท่ี เก่ียวข ้องตัวกับตัวบุคคลในองค ์การ 
นับต้ังแต่การสรรหา บุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ท้ังนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี 
มาปฏิบัติงาน ซ่ึงการท่ีองค์การจะได้บุคคลท่ีมี คุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือ 
สําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ข้ึนมาใชใ้นการวัดและประเมินคุณสมบัติ 
ของบุคคล ซ่ึงผลท่ีได้จาการประเมินผลการ ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลท่ีองค์การนําไปใชใ้นการพิจารณา 
การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงานและการให้พ้น 
จากงานโดยท่ัวไปแล้ว การท่ีจะทําให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและ 
เชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งข้ึนมา ใชใ้นการพิจารณาประเมินผล 
ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือท่ีต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลท่ีปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การ ต้องทําการกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนก่อนแล้ว เม่ือดําเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคคลจึง 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองค์การได ้กําหนดไว้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําว ่ามาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไดใ้ห้ความหมายว่า 
เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือว่า เป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยูใ่นระดับท่ีผู ้ปฏิบัติงาน 
ส่วนใหญ่ทําได้ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
กับผูใ้ต้บังคับบัญชาในงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา กําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน 
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน 
บางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจ ออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ 
จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ 

๑๔ 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ ์อักษร  
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2. เพ่ือใช้ประโยชนใ์นการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็น 
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวไป 
ท้ังองค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมายมีการทํางานปลอดภัย 
เพ่ือการบรรลุข้อกําหนดท่ี สําคัญของกระบวนการ 
 
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีองค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานข้ึนใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําได้กับท่ีควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้ 

2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทําให้เราเกิดความมุ่งม่ันไปสู่มาตรฐานผู้ปฏิบัติงาน  

ท่ีมีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งความสําเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงาน 
จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานท่ีมีคุณภาพจะต้องปฏิบัติ  

อย่างไร ช่วยใหไ้ม่ต้องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนา 
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม 
ผลผลิต 

4. ด้านการควบคุมงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานผู้บังคับ 

บัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและส่งผ่านคําสั่งได้ง่ายข้ึน ช่วยให้สามารถดําเนินงาน ตามแผนง่ายข้ึน 
และควบคุมงานได้ดีข้ึน 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  

ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีทําได้กับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดี ข้ึน 
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ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. เลือกงานหลักของแต่ละตําแหน่งมาทําการวิเคราะหโ์ดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย 

2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตําแหน่ง  
นั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือข้อกําหนดท่ีตั้งไว้ต้องไม่ขัด 
กับนโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ๑๕ 

3. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และ 
ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

4. ชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไ้ขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใ้หม่ตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑ์ของ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์การมักกําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณ 
งาน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกล่าวไดโ้ดยละเอียด ดังนี้ 

1.  ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเป็นการกําหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร  
และควรจะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถ กําหนด 
มาตรฐานด้วยปริมาณหรือ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติได้ 

2. คุณภาพของงานเป็นการกําหนดว่าผลงานท่ีปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด  
โดยส่วนใหญ่มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดท้ังเวลา 
และทรัพยากร 

3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงานบางตําแหน่งไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วย 
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ  
 

ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องแสดงออกไวใ้นมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ 
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ 
ของ องค์การและขวัญกําลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ 
ตําแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของผู้ปฏิบัติงานผู้ทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐาน 
การ ปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถ 
ยอมรับได้ โดยท้ังผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนสามารถ ปฏิบัติได้ตามท่ีกําหนดไว้ ลักษณะงานท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจํานวน 
เปอร์เซ็นต์หรือ หน่วยอ่ืน ๆ ท่ีสามารถวัดได้มีการบันทึกไวใ้ห้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ ให้เป็นท่ีรับรู้ 
และเข้าใจตรงกัน และ สุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท้ังนี้ต้องไม่เป็น 
การเปลี่ยนแปลงเพราะ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมา 
จากการท่ีหน่วยงานมีวิธี ปฏิบัติงานใหม่หรือนําอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน 
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โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตําบล 
เทศบาลตําบลจริม มีภารกิจ อํานาจหน้าท่ีท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจ

หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. เทศบาล และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 
โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอํานวยการ   

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็น
หน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการ
ภายในดังนี้    

- งานธุรการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
บริการเรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ การประชุม
พนักงานและลูกจ้าง  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดง
รายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล งานเก่ียวกับการเลือกต้ัง งานจัดทํา
คําสั่ง และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ เรื่องร้องเรียน งานการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย       

 - งานบริหารท่ัวไป  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
งานบรรจุแต่งต้ัง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ 
และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหน่ง และอัตรากําลัง งาน
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับการศึกษา งานพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง งานการลา
พักผ่อนประจําปี  และการลาอ่ืน ๆ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทํา
คุณประโยชน์ งานแจ้งมติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ก.ท.และ ก.ถ. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานนิติการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานทางกฎหมายเก่ียวกับพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย  พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง งานจัดทํานิติกรรม  
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกกหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําท่ีละเมิด
เทศบัญญัติ งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาท้ังในด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติของงาน
เทศบาล  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน งาน
กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
เทศบาล งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.๓ งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร์ ตาม
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2535 งานจัดเตรียมการเลือกต้ัง และ
ดําเนินการเลือกต้ัง และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานรักษาความสงบและความเรียบร้อย   

งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็นสรุป รายงาน เสนอแนะ รวมท้ัง
ดําเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืน 
เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับ สาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดําเนินการ
ตามแผน งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5 งานรักษาความสงบ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผง
ลอย รวมท้ังกิจการค้า ท่ีน่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผน 
หรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกับความม่ันคงของชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงของชาติ งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ งานพัสดุ งาน
จัดซ้ือ จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณในงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณาวางแผน
ของเทศบาลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องงานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจําปี งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
และดําเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาล 
งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผลตามแผน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมาย           

 

๒. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 

         มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย การรับ การนําส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงิน
อ่ืน ๆ   งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งาน
เก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

-  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งาน
ควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน 

และตรวจสอบหลักฐาน ใบสําคัญคู่จ่าย งานจัดทําบัญชี และทะเบียนท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท งานจัดทํารายงาน
ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี และรายงานอ่ืน ๆ และ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

-  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานการซ้ือและการจ้าง งานการซ่อมและ
บํารุงรักษา งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุ งานการจําหน่ายพัสดุ 
และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.๒ งานพัฒนารายได้ มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภทตามท่ีกฎหมาย
กําหนด งานควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ งานพัฒนารายได้ งาน
จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการรับและตรวจสอบรายการทรัพย์สินเพ่ือชําระภาษี งาน
ตรวจสอบและจัดทําบัญชี ผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบ
คําร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนงานพิจารณาประเมิน และกําหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมใน
เบ้ืองต้นเพ่ือนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าท่ี งานแจ้งผลการประเมิน ค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชําระรายได้
จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  งานลงรายการเก่ียวกับภาษี การดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณา
อุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและนําส่งเงินประจําวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกําหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องท่ีและรายได้อ่ืน งานประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีอากร และงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

๒.๓ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีอํานาจหน้าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางระบบการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์เก่ียวกับทรัพย์สิน จัดทําฐานข้อมูลสําคัญท่ีรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน
ของประชาชน ท้ังของบุคคล และนิติบุคคล ในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว ได้แก่ แปลงท่ีดิน โรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ป้าย และการประกอบกิจการค้า หรือการประกอบกิจการค้าตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๒.๔ งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสารบรรณของกองคลัง งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศล
ของกองคลัง และกองหรือฝ่ายต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร
สําคัญทางราชการ งานเก่ียวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุของกองคลัง งานจัดทําคําสั่งและประกาศของ
กองคลัง  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งเวียนให้กองต่างๆ ทราบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
กองคลัง  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

๓. กองช่าง 
    ๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
           มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บํารุงงานแผนงานด้านวิศวเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการ
ภายใน ดังนี้ 

- งานสาธารณูปโภค   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน ทางเท้า 
เข่ือน และสิ่งติดต้ังอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เช่น อาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี งานปรับปรุงแก้ไข 
และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คําปรึกษา แนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ  
งานด้านโยธา งานประมาณราคา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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- งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานควบคุมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ 

งานซ่อมบํารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานออกแบบ จัดสถานท่ี ติดต้ังไฟฟ้า ท้ังงานรัฐพิธีประเพณีและงานอ่ืน 
งานประมาณการ  งานจัดสถานท่ี เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอ่ืน ๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
เก่ียวกับการจัดสถานท่ี  งานสํารวจออกแบบ และคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า งานให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสารบรรณของกองช่าง งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของ
กองช่าง และกองหรือฝ่ายต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญทาง
ราชการ งานเก่ียวกับการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุของกองช่าง งานจัดทําคําสั่งและประกาศของกองช่าง  
งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งเวียนให้กองต่างๆ ทราบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองช่าง  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓ งานวิศวกรรม   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการ และการ
ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ
แบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษา
วิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรม  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งานผลิต  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานวิเคราะห์น้ํา งานสูบน้ําแรงสูงและสูบน้ําแรงตํ่า งานกรองน้ํา 
จ่ายสารเคมี  ล้างถังกรองน้ําถังตกตะกอน งานบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า  เครื่องจักรกล
อุปกรณ์ต่างๆและอาคารสถานท่ีท่ีใช้ในกิจการประปา งานบํารุงรักษาอ่างเก็บน้ํา งานรักษาความสะอาด  ความ
ปลอดภัยของน้ําประปา และสถานท่ีทําการประปา งานเตรียมน้ําสํารองไว้เพ่ือดับเพลิง งานตรวจแก้ไขแรงดัน
น้ําและระบายตะกอนในท่อประปา งานสํารวจทําผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ํางานติดต่อและติดต้ังมาตร
วัดน้ํา งานบํารุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ํา งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง งานตรวจสอบและดําเนินการตาม
กฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ํา งานให้บริการโดยท่ัวไปแก่ผู้ลักลอบใช้น้ํา งานให้บริการโดยท่ัวไปแก่ผู้ใช้น้ํา งาน
บริการน้ําด่ืม น้ําใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล งานอ่านมาตรวัดน้ําและลงจํานวนหน่วยน้ํา งานรายงานมาตร
วัดน้ําชํารุด งานตรวจและทดลองความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํา งานบํารุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ํา งาน
ถอดมาตรวัดน้ําและงดจ่ายน้ํา งานทะเบียนมาตรวัดน้ํา งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๕ งานผังเมือง   มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานจัดทําผังเมืองรวม งานควบคุมแนวเขตถนน  ทาง
สาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ งานสํารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานตรวจสอบรหัสประจํา
แปลงท่ีดิน งานคัดลอกข้อมูลท่ีดิน งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
งานให้คําปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งานแผนท่ีภาษี รายงานการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับแผนท่ีภาษี การตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผังเมือง งานควบคุมให้
ปฏิบัติตามผังเมืองรวม และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
    ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                    มีหน้าท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ การ
บริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา และท่ีดินสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีส่วน
ราชการภายใน ดังนี้ 
                  - งานรักษาความสะอาด   มีอํานาจหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และท่ี
รองรับขยะมูลฝอย  การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดย
ให้กองราชการต่างๆ ออกคําสั่งกําหนดงานและเจ้าหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้อง
กับอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

- งานวางแผนสาธารณสุข   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทําแผนตาม
โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน โดยประสานแผนกับสํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอ จังหวัด งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานของกระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล งาน
ข้อมูล ข่าวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง งานประเมินผล
ทางด้านสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลทางด้านสาธารณสุข งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมายงานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทําแผนตามโครงการ
บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน โดยประสานแผนกับสํานักงาน สาธารณสุข
อําเภอ จังหวัดงานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล งานข้อมูล ข่าวสาร 
จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข 
งานนิเทศและติดตามผลทางด้านสาธารณสุข งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ งานรักษาความสะอาด งานควบคุมการประกอบการค้าน่า
รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและ สารเสพติด งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค  งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาเสพติด งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนงานสาธารณสุขมูลฐาน  
งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยชุมชนงานวางแผนครอบครัว งานสุขาภิบาลอาหาร งาน
สุขภาพจิต งานประกันสุขภาพ และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งาน
ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา งานควบคุมและรับผิดชอบ
โรคสัตว์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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๔.๔ งานธุรการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณของกองสาธารณสุขฯ งานดูแลรักษาจัดเตรียม

และบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอํานวยความ สะดวกในด้านต่าง ๆ งานการตรวจสอบ แสดง
รายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานจัดทําคําสั่ง  และประกาศของกอง งานรับเรื่องร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียน งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานด้าน
ประชาสัมพันธ์ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 5  กองการศึกษา 
              ๕.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
                    มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน รวมท้ังการจัดการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ 
รวมท้ังการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีส่วน
ราชการภายใน ดังนี้ 

-  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กํากับดูแลและ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล งานพิจารณาจัดต้ังและยุบเลิก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์  สื่อการสอน คู่มือครูแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร กฎ ระเบียบ นโยบายของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์งาน
ส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานตรวจสอบ
หลักฐาน  เอกสารต่างๆ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทํารายงานการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

๕.๒ งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานสํารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับเด็ก
และเยาวชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเก่ียวกับศูนย์เยาวชน  
ชมรม  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสนใจของเด็กเยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามวัดผลกิจกรรมเยาวชน  
งานชุมชนต่างๆ  เช่นการอยู่ค่ายพักแรม  ค่ายอาสาพัฒนาฯลฯ งานสํารวจติดตามและพัฒนาเด็กเร่ร่อน  งาน
บริการด้านวิชาการอ่ืนๆ  งานกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งาน
ติดต่อประสานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  
งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล งานดูแล  จัดเตรียม และให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ  กฎระเบียบ และนโยบายทางราชการ อันเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งาน
พัฒนาหลักสูตร งานให้การบริการทางการศึกษาท่ัวไปด้วยการนิเทศให้คําแนะนําปัญหาทางวิชาการ งาน
ประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ งานการวัดผลและประเมินผลทางการ
ศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.3 งานกีฬาและนันทนาการ  มีอํานาจหน้าท่ีงานสํารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานด้านกีฬา
และนันทนาการ  งานกําหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  เพ่ือพัฒนา  พ้ืนฐานการกีฬา
และส่งเสริมความเป็นเลิศแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน การจัดต้ังศูนย์สนามกีฬา ชมรมกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภท
ต่างๆแก่เด็กเยาวชนและประชาชน  งานดูแล  บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและศูนย์
เยาวชน  การให้บริการและขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬาและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
วิทยาศาสตร์การกีฬา งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๔ งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม มีอํานาจหน้าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการศึกษา  
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงานของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากรวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษาส่งเสริม ทํานุ
บํารุง  และรักษาไว้ซ่ึงศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของท้องถ่ิน วัฒนธรรมด้านภาษาการ
ดําเนินชีวิต  การสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๕ งานธุรการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณของกองการศึกษา งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานงาน
เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของกอง และ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตาม 
และการรายงาน  งานสวัสดิการของกองการศึกษา  งานประชาสัมพันธ์และแนะนํา  อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน งานประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการประสานงานต่างๆ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   

๕.๖ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีอํานาจหน้าท่ีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล  การปกครอง
ท้องถ่ินและความเจริญด้านอ่ืนๆ  โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้านรวมท้ังปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี  ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย
คนพิการและทุพพลภาพ  และประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัวหรือผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม โดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

๕.๗ งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน 
ไร้ท่ีพ่ึง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์ คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์
เด็ก และเยาวชนท่ีครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย 

๕.๘ งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งานจัด
ระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน
งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งาน
สวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 


