
อํานาจหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

โดยแบงงานตามโครงสรางสํานักปลัดเทศบาลท่ีตองรับผิดชอบ ดังนี้ 

➢งานธุรการ 

➢งานการเจาหนาท่ี 

➢งานจดทะเบียนพาณิชย 

➢งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

➢งานบริหารท่ัวไป 

➢ งานกิจการสภาเทศบาล 

    ➢งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ➢งานการศึกษาปฐมวัย 

    ➢งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ➢งานกีฬาและนันทนาการ 

    ➢งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

    ➢งานกิจการศาสนา 

 

1. งานธุรการ มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

   ➢ งานสารบรรณของเทศบาล 

   ➢ งานดูแลและรักษา จัดเตรียมใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ 

   ➢ งานเลขานุการการประชุมพนักงาน และพนักงานจาง 

   ➢ งานสาธารณกุศล และหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 

   ➢ งานตรวจสอบ และแสดงเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวกับทางราชการ 

   ➢ งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

   ➢ งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 

   ➢ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 

   ➢ งานพัสดุและทรัพยสินของสํานักปลัดเทศบาล 

   ➢ งานการเงินและบัญชีของสํานักปลัดเทศบาล 

   ➢ งานการจัดพิมพรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

   ➢ งานการจัดสถานท่ีประชุมสภา 

   ➢ งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล 



   ➢ งานการจัดระเบียบวาระการประชุม 

   ➢ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

   ➢ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

   ➢ งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 

   ➢ งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 

   ➢ งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน    

และพนักงานจาง 

   ➢ งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

   ➢ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

   ➢ งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 

   ➢ งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การขอรับ 

ทุนการศึกษา 

   ➢ งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน และพนักงานจางตามภารกิจ 

3. งานจดทะเบียนพาณิชย 

   ➢งานจดทะเบียนพาณิชย 

  ➢ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน 

   ➢ งานแจงมติ ก.ท. , ก.ท.จ. ใหสํานักหรือกองตาง ๆ ทราบ 

   ➢ งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 

   ➢ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล พนักงานจาง 

   ➢ งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน ๆ 

   ➢ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

   ➢ งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 

   ➢ งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมท้ังการดําเนินการ  

ปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย โคลนถลม 

   ➢ งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยตาง ๆ 

   ➢ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ➢ งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 

   ➢ งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 



   ➢ งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ➢ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5. งานบริหารท่ัวไป 

   ➢ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษารวบรวมขอมูล สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงานสํานักงาน วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ

หนวยงาน หรือโครงการ ประสานการทํางาน รวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน ชี้แจงและ

ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ราชการและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. งานกิจการสภาเทศบาล มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

   ➢ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ

เทศบาล 

   ➢ พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติเทศบาลตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของเทศบาล 

  ➢ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 7. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ➢มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนาและงานสงเสริม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

 8. งานการศึกษาปฐมวัย 

   ➢การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนยการเรียน 

   ➢สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรใหแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน

สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลท่ีอยูในการดูแล  ใหไดรับการพัฒนาและสามารถจัด

การศึกษาปฐมวัยไดตามความเหมาะสม 

   ➢จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองคความรู โดยใหความสําคัญท้ังในดาน           

ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับการศึกษา 

   ➢จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผูเรียน     

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

   ➢จัดใหมีระบบความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองครอบครัวสถาน

ประกอบการ  องคกรหรือสถาบันอ่ืนในทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   ➢สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน  

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  โดยผูเรียนผูสอนอาจเรียนรูไป

พรอมกัน 



   ➢จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ชุมชน  องคกรตาง ๆ ไดมีสวนชวยบริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืน 

รวมท้ังรับภาระคาใชจายในการศึกษาของเทศบาล 

   ➢ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 9. งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ➢งานสํารวจ รวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

   ➢งานเก่ียวกับการศึกษาผูใหญ และวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก

การศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาท่ีเกิดจากประสบการณ จากการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ 

   ➢งานการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ การเผยแพรขาวสาร และเอกสารตาง ๆ แกเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป 

   ➢งานสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

  ➢งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล การประเมินผลการศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

   ➢งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

   ➢งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   ➢ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 10. งานกีฬาและนันทนาการ 

   ➢จัดต้ังและสนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย และ

สถานท่ีพักผอนหยอนใจใหเพียงพอแกความตองการของประชาชน 

   ➢จัดและสงเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาพ้ืนเมือง กีฬาพ้ืนบาน 

   ➢จัดกิจกรรมกีฬาสําหรับบุคคลกลุมพิเศษอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

   ➢จัดฝกกีฬาข้ันพ้ืนฐาน โดยผูฝกสอนท่ีมีความชํานาญดานกีฬาแตละประเภท ตามความ

พรอมและความเหมาะสม เชน กีฬาฟุตบอล เปนตน 

   ➢สงเสริมใหมีการรวมกลุมและจัดตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเก่ียวกับกีฬา และ

นันทนาการ 

   ➢จัดใหมีหรือสงเสริมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ เชน ฟุตบอล เปตอง กีฬาพ้ืนบาน 

   ➢จัดใหมีการรณรงคและเผยแพรความรู เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน รักการกีฬา 

การออกกําลังกาย การนันทนาการอยางตอเนื่อง 

   ➢ดําเนินการจัดตั้งหรือสนับสนุนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เชน หองสมุดพิพิธภัณฑ และ

สวนสาธารณะ เปนตน 



   ➢จัดกิจกรรมใหเด็ก เยาวชน มีความเปนประชาธิปไตย ท้ังในแงแนวความคิด และวิถี

ชีวิตประจําวัน 

   ➢จัดกิจกรรมใหเด็ก เยาวชน ไดมีความตระหนัก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

   ➢ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 11. งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

   ➢ดําเนินการบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรศิลปะวิทยาการ 

และมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

   ➢สงเสริมกระบวนการถายทอดการเผยแพร และการเรียนรูคุณคาทางวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 

  ➢สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

   ➢จัดใหมีการเผยแพรความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 

ใหมีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ➢จัดตั้งหรือสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน พิพิธภัณฑทองถ่ิน 

   ➢จัดสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลรักษา บูรณะศาสนสถาน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และศิลปกรรมทองถ่ิน 

   ➢จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริม อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ท่ีเนน

เอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 

   ➢จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองคกร ชุมชน สมาคมท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

   ➢ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 12. งานกิจการศาสนา 

   ➢ทํานุบํารุง สงเสริม และพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

เผยแพรและเสริมสรางศีลธรรม  

   ➢สงเสริม ดูแล รักษา ทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ 

ใหการอุปถัมภและสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  ๆ 

   ➢ดําเนินการเก่ียวกับงานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีของเทศบาล 

   ➢ดําเนินการประสานงานระหวางผูนําศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพ่ือใหเกิดความ

สมานฉันท 

   ➢บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรู วิธีการปฏิบัติดานศาสนพิธีในวันสําคัญของศาสนา

ตาง ๆ 



   ➢สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา เพ่ือสงเสริมใหนําหลักธรรมทางศาสนาไปสูการ

เสริมสรางศีลธรรม ปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม 

   ➢ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และสงเสริมการนําหลักธรรมไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเกิดความรูคูคุณธรรม 

   ➢ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ รวมท้ังกฎหมาย

และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   ➢ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

 



โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                     

ระดับ 

อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ตามภารกจิ ท่ัวไป 

จํานวน 2 - - - 3 - - 1 1 - 1 10 3 21 

 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) (1)          

- งานการเจาหนาท่ี 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 

- งานกิจการสภาเทศบาล 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

- งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ชง.) (1)     

   

-งานการศึกษาปฐมวัย 

นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1)  

ครู (6) 

ครู (วาง)(1) 

ผูดูแลเด็ก (7) 

ผูดูแลเด็ก (วาง)(1) 

 

ฝายอํานวยการ 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑) (1) 

 

- งานจดทะเบียนพาณิชย - งานธุรการ 

เจาพนักงานธุรการ  (ปง.) (1) 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (1) 

พนักงานขับรถยนต (2) 

นักการภารโรง (1) 

พนักงานขับรถยนต (วาง) (1) 

คนงานท่ัวไป (วาง) (1) 

พนักงานสูบนํ้า (ลูกจางประจํา)  (1) 

คนงานท่ัวไป (1)             

 


