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คํานํา 

 

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพระซอง ฉบับนี้เปนคูมือการปฏิบัติงานซ่ึง

สํานักปลัดเทศบาล จัดทําข้ึนสําหรับขาราชการและลูกจางภายในสํานักปลัดเทศบาล ไดศึกษาและนําไปใชใน

การปฏิบัติงานเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยไดรวบรวมขอมูลลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตอบสนองตอความตองการของผูรับริการและประชาชนเปนสําคัญ คณะผูจัดทําหวัง

เปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอขาราชการและลูกจาง สํานักปลัดเทศบาล 

ประชาชน และผูรับบริการตอไป 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

 

๑.ความเปนมา/ความสําคัญ 

   การจัดทําคูมือปฏิบัติงานจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานสํานักปลัดเทศบาลทราบข้ันตอน

การปฏิบัติงานและเปนคูมือสําหรับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง      

ท่ีเก่ียวของใหเปนแนวทางเดียวกัน ตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยนําคูมือการปฏิบัติงานไปเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร และใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรูและเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานสํานักปลัดเทศบาล 

   การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพระซอง นอกจาก      

ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือปฏิบัติงานแลว ยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุมมาตรฐาน    

การปฏิบัติงาน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล    

ตําบลพระซอง 

๒.วัตถุประสงค 

   ๑. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานมุงไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๒. เพ่ือใหเปนคูมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูท่ีเขามาปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดโดย   

ลดการตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน      

และสามารถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได 

    ๓. เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการ

ปฏิบัติงานตรงกับความตองการได 

    ๔. เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจในการทํางานไดอยาง

เปนระบบ และครบถวนท้ังระดับหัวหนาและผูปฏิบัติงาน 

   ๕. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

   ๖. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในการทํางาน เปนการลดขอผิดพลาดหรือลดความขัดแยง   

ท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

   ๗. เพ่ือเปนองคความรู ใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรม เปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 

และเปนแหลงขอมูลสําหรับผูสนใจโดยท่ัวไป 

   ๘. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

    ๑. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็วและแทนกันได 

    ๒. ไดงานท่ีคุณภาพตามกําหนด 

    ๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

    ๔. ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

    ๕. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 

    ๖. ชวยลดเวลาในการสอนงาน 

     ๗. สรางความม่ันใจในการทํางานมากข้ึน/ลดการตอบคําถาม 
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๔. ขอบเขต 

    คูมือการปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป) ใหใชกับสวนราชการของ

เทศบาลตําบลพระซอง เพ่ือใหเปนแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 

๕.ภารกิจ/หนาท่ี 

   มีหัวหนาผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลในสํานักปลัดเทศบาล มีพนักงานเปนเจาหนาท่ี โดยมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบงาน เก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกไขปญหาในงานเก่ียวกับราชการท่ัวไป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานคอนขางสูงมาก โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา

มากพอสมควร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ดานแผนงาน 

   1. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางเก่ียวกับราชการท่ัวไป       

เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนงาน โครงการในการพัฒนาหนวยงาน  

   2. รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ ์  

ของหนวยงานดานงานธุรการ งานการเจาหนาท่ี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ    

และงานกิจการสภาเทศบาล หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน      

ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลอง นโยบายและแผนกลยุทธ 

   3. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ ์      

ของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 

   4. รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการใหบริการท่ัวไป       

รวมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือใหมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอน

สําคัญใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

   5. รวมวางแผนในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบการใชตําแหนงของเทศบาลตําบลพระซอง ใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือ

ควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 

ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

   6. รวมวางแนวทางการศึกษา วิ เคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน            

หรือระบบงานของหนวยงานท่ี สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัด

ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

ดานบริหารงาน 

    ๑. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   ๒. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ       

ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
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พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย     

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

   ๓. จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี ผลกระทบปญหา

อุปสรรคเพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข 

   ๔. รวมกําหนดแนวทางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิด

การประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๕. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและตรวจสอบ

เก่ียวกับงานราชการท่ัวไป เชน งานธุรการ งานการเจาหนาท่ี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษา

ความสงบ งานกิจการสภา เปนตน เพ่ือควบคุมการ ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   ๖. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการกําหนดอัตรากําลัง เพ่ือปฏิบัติภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

ภายใตกรอบนโยบายสําคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงาน

ท้ังแผนงาน แผนงานการคลัง แผนทรัพยากรบุคคล เชน การเพ่ิมขีดความสามารถดานการคลัง การพัฒนา

คุณภาพขาราชการ การกําจัดขยะมูลฝอย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา และผูพิการ ใหเปนไป

อยางสมดุล โดยมิใหเกิดภาวะงานลนคน หรือคนลนงานข้ึนได 

   ๗. ควบคุมดูแลการดําเนินการดานงานกิจการสภา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

   8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน 

   9. ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชน         

เปนกรรมการตรวจงานจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตาม 

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

   ๑. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจปริมาณงาน

และงบประมาณ เพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 

   ๒. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงาน และบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

   ๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา    

ใหมีความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

   ๔. จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานใหมีความ

เหมาะสมและมีความ ยืดหยุนตอการปฏิบัติงานแทนกันในทุกตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความ

คลองตัวและมีความตอเนื่อง 
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   ๕. สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติ ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือพัฒนา 

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยาง

ยั่งยืน 

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

   ๑. กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือให

สอดคลอง กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๒. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 

และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

   ๓. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และ

วัสดุ ครุภัณฑเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

   ๔. รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุ 

เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรดําเนินการและ

ใชจายรวมกัน 

   ๕. รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณ

ตามท่ี ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และงาน

อ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงงานตามโครงสรางสํานักปลัดเทศบาลท่ีตองรับผิดชอบ ดังนี้ 

➢ งานธุรการ 

➢ งานการเจาหนาท่ี 

➢ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

➢ งานรักษาความสงบ 

➢ งานกิจการสภาเทศบาล 

    ➢ งานการศึกษา 
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โครงสรางการปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล 

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 

   ➢ งานปรับปรงุประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

   ➢ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

   ➢ งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 

   ➢ งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การขอรับ 

ทุนการศึกษา 

   ➢ งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน และพนักงานจางตามภารกิจ 
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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 
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   ➢ 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 
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   ➢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 
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   ➢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)             

 


