
 

ประกาศเทศบาลต าบลท้ายดง 
เรื่อง โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  สรปุอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรบัขอ้มูลขา่วสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อของเทศบาลต าบลท้ายดง 
---------------------------------------- 

ด้วยพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7(1) ถึง (3)  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน
สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญ และวิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพือ่ขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าใน
การติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 7(1) ถึง (3) เทศบาลต าบลท้ายดง จึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ 

 
 
1. โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนนิงาน 

1.1. สภาเทศบาลต าบลท้ายดง มีจ านวน 12 คน  แบ่งเป็น 2 เขต เขตละ 6 คน  มาจาก 
        การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 

1.1.1 ประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง มีจ านวน 1 คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์    
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท้ายดงตามมติของสภาเทศบาลต าบลท้ายดงมี 

          หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ด าเนินกิจการสภาเทศบาลต าบลท้ายดงตามที่กฎหมายก าหนด 
2.  เป็นประธานของที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท้ายดง เว้นแต่ในขณะท่ีเข้า 

กล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลท้ายดง 
3. บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
4.  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
5.  เป็นผู้แทนสภาทอ้งถิ่นในกิจการภายนอก 

            6. อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนี้ 
                  1.1.2  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง มีจ านวน 1  คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์แต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท้ายดงตามมติของสภาเทศบาลต าบลท้ายดงมีหน้าทีช่วย
ประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง ในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลท้ายดง หรือ
ปฏิบัติการตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง กรณีไม่มีประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง หรือมีแต่ไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี 
  1.1.3  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท้ายดง  มีจ านวน  1 คน  ให้สภาเทศบาลต าบลท้ายดงเลือก
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท้ายดง  หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท้ายดง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1.  แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลท้ายดงตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง 
   2.  ชี้แจงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หนังสือสั่งการ  หรือแนวทางปฏิบัติ 
        ซึ่งเก่ียวกับกิจการของเทศบาลต าบลท้ายดงต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   3.  ชว่ยเหลือประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดงจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
   4.  เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดงชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
   5.  จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท้ายดง 
   6.  เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  หรือเอกสารของสภาเทศบาลต าบลท้ายดง  แต่จะเปิดเผยได้   
                                    ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดง 
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   7.  ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดงในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
   8.  ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลต าบลท้ายดงในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
   9. หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจกรรมอ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่น 
                                   มอบหมาย 
 1.2 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท้ายดง 
  1.2.1  นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  มีจ านวน  1 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   
มีหน้าที่ดังนี้ 
   1.  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล 
                                    ต าบลท้ายดงให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเทศบัญญัติ  และนโยบาย 
   2.  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลต าบลท้ายดง 
   3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล 
                                    ท้ายดง  และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง 
   4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลต าบลท้ายดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   5.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
   6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
  1.2.2 รองนายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง จ านวนไม่เกิน  2 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ต าบลท้ายดง  ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลท้ายดงตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดงมอบหมาย 
  1.2.3  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  จ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดงมอบหมาย 
  1.2.4  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  จ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง  มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดงมอบหมาย 
 1.3  เทศบาลต าบลท้ายดง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  โดยจัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
  (1)  ส านักปลัดเทศบาล 
  (2)  กองคลัง 
  (3)  กองช่าง 
  (4)  กองการศึกษา 
  (5)  กองประปา 
  (6)  กองสวัสดิการสังคม 
  (7)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.3.1  ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.1.1  ฝ่ายอ านวยการ 
       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       - งานธุรการ 
       - งานประชาสัมพันธ์ 
       - งานกิจการสภาและเลือกตั้ง 
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   1.3.1.2  ฝ่ายปกครอง 
       - งานทะเบียนราษฎร 
       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานการเจ้าหน้าที่ 
       - งานนิติกร 
  1.3.2  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับ  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงิน  รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งาน
เกีย่วกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  
ดังนี้   
   1.3.2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง   
       - งานธุรการ 
       - งานการเงินและบัญชี 
       - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
       - งานจัดเก็บพัฒนารายได้ 
       - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
       - งานบริหารงานคลัง 
  1.3.3  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง  และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
       - งานวิศวกรรม 
       - งานสาธารณูปโภค 
       - งานธุรการ 
       - งานบริหารงานช่าง 
  1.3.4  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ  งานบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน  งานธุรการ  งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และ
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.4.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
       - งานธุรการ 
       - งานการศึกษา(ปฐมวัย,โรงเรียน) 
       - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       - งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานบริหารการศึกษา 
  1.3.5  กองประปา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา  ติดตั้งและซ่อม
บ ารุง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.5.1  ฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง 
       - งานผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
       - งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 
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  1.3.6  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชนและ
สังคม งานสังคมสงเคราะห์  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
งานพัฒนาชุมชนและสังคม  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.6.1  ฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม 
       - งานสวัสดิการสังคม 
       - งานพัฒนาชุมชนและสังคม 

   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   - งานธุรการ 

       - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
   - งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

  1.3.7  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกบั
การให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   1.3.7.1  ฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม 
       - งานธุรการ 

   - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานสัตว์แพทย์ 

       - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 
2.  สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท้ายดง 
 2.1  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 

       2.๑.๑ เทศบาลต าบลท้ายดงมีหน้าที่ที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบลท้ายดง ดังต่อไปนี้ 
        ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
        ๒ ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

      ๓ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      ๔ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
      ๕ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
      ๖ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
      ๗ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
      ๘ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
      ๙ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุดของประชาชน  โดยใช้วิธี    

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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         2.๑.๒ เทศบาลต าบลท้ายดงอาจจัดกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลต าบลท้ายดง ดังต่อไปนี้ 

         ๑ ให้มีน้ าสระอาดหรือการประปา 
         ๒ ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
         ๓ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
         ๔ ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
         ๕ บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
         ๖ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
         ๗ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
         ๘ ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
         ๙ เทศพาณิชย์ 
 2.๒ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลต าบลท้ายดง มีอ านาจและหนี้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท้ายดง 
  2.๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2.๒.๒ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  2.๒.๓ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  2.๒.๔ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  2.๒.๕ การสาธารณูปโภค 
  2.๒.๖ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  2.๒.๗ การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
  2.๒.๘ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2.๒.๙ การจัดการศึกษา 
  2.๒.๑๐ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  2.๒.๑๑ การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  2.๒.๑๒ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
  2.๒.๑๓ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  2.๒.๑๔ การส่งเสริมกีฬา 
  2.๒.๑๕ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  2.๒.๑๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.๒.๑๗ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  2.๒.๑๘ การจ ากัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  2.๒.๑๙ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  2.๒.๒๐ การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  2.๒.๒๑ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  2.๒.๒๒ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  2.๒.๒๓ การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
  2.๒.๒๔ การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
  2.๒.๒๕ การผังเมือง 
  2.๒.๒๖ การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  2.๒.๒๗ การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  2.๒.๒๘ การควบคุมอาคาร 
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  2.๒.๒๙ การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑.๒.๓๐ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑.๒.๓๑ กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 2.๓ ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  2.๓.๑ งานลาดยางทางหลวง 
  2.๓.๒ งานบ ารุงรักษาทางหลวง 
  2.๓.๓ ขุดและปรับปรุงคลองส่งน้ า 
  2.๓.๔ ซ่อมแซมคลองส่งน้ าและอาคารชลประทาน 
   1) ก่อสร้างประตูระบายน้ า 
  2.๓.๕ ซ่อมแซมระบบชลประทาน 
  2.๓.๖ ปรับปรุงซ่อมแซม 
   ๑) ฝายนาล้น 
   ๒) อ่างเก็บน้ า 
  2.๓.๗ ก่อสร้างฐานสูบน้ าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
   ๑) เครื่องสูบน้ า 
   ๒) สร้างหอถังประปา 
   ๓) เจาะบ่อบาดาล 
   ๔) บ่อน้ าตื่น 
   ๕) ถังเก็บน้ าฝน 
   ๖) ระบบกรองน้ าบาดาลและโรงสูบน้ า 
  2.๓.๘ ขุดสระน้ าสาธารณะ 
   ๑) สระน้ าสาธารณะขนาด ๒๑,๖๕๐ ลบ.ม  
   ๒) สระรับน้ าฝนขนาด ๕,๗๗๑.๕ ลบ.ม 
  2.๓.๙ ก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
   ๑) ถนนสายใหญ่ 
   ๒) ถนนสายซอย 
   ๓) ถนนลาดยาง 
   ๔) บล็อก คัลเวิร์ท 
   ๕) ท่อลอดถนน 
  2.๓.๑๐ ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพาน 
   ๑) สะพาน ค.ส.ล. 
   ๒) สะพานไม้ 
  2.๓.๑๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
  2.๓.๑๒ การดูแลรักษาแหล่งน้ า 
  2.๓.๑๓ ขุดลอกคลอง 
  2.๓.๑๔ ขุดลอกแหล่งน้ า 
  2.๓.๑๕ ขุดสระน้ าเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค 
  2.๓.๑๖ การขุดเจาะและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ าบาดาล 
  2.๓.๑๗ การก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ าล้น ค.ส.ล. 
  2.๓.๑๘ งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
  2.๓.๑๙ การก่อสร้างฝายประชาอาสา 
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  2.๓.๒๐ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
  2.๓.๒๑ วิศวกรรมจราจรทางบก 
  2.๓.๒๒ รอ่งน้ าภายในประเทศท่ีเป็น บึง ล าคลอง แม่น้ าขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนที่อยู่ใน อปท. นั้นๆ 
                                เพียงแห่งเดียว 
  2.๓.๒๓ ร่องน้ าชายฝั่งทะเลขนาดเล็กงานดูแลและบ ารุงรักษาร่องน้ า 
   ๑) งานขุดลอกร่องน้ า 
   ๒) งานติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือในร่องน้ าขนาดเล็ก 
  2.๓.๒๔ สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ ) 
  2.๓.๒๕ การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ  

เขื่อนกันน้ าเซาะ คานเรือ โรงสูบน้ า และอาคารหรือสิ่งล่วงล าแม่น้ าอ่ืนที่กรมขนส่งทางน้ า และ
พานิชยนาวีก าหนดเป็นการเฉพาะรายและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ โดยให้กรมฯ 
ก าหนดประเภทลักษณะ ขนาดของสิ่งล่วงล้ าแม่น้ าที่จะมอบให้เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ 
กทม. อนุญาตให้ก่อสร้างได้ 

  2.๓.๒๖ การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
  2.๓.๒๗ การดูแลบ ารุงรักษาทางน้ า 
  2.๓.๒๘ การดูแลบ ารุงรักษาปรับปรุง โครงการชลประทานท่อ 
  2.๓.๒๙ บ ารุงรักษาทางชลประทาน 
  2.๓.๓๐ โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ 
  2.๓.๓๑ งานจัดสรรน้ าในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ า 
  2.๓.๓๒ การสูญน้ านอกเขตชลประทาน 
  2.๓.๓๓ ก่อสร้างระบบน้ าสระอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก และ ข 
  2.๓.๓๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ าผิวดิน) 
  2.๓.๓๕ งานจัดหาน้ า 
  2.๓.๓๖ โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท 
  2.๓.๓๗ การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
  2.๓.๓๘ งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
   ๑) ผังเมืองที่อยู่ระหว่างบังคับใช้และจะหมดอายุในปี ๒๕๔๖,๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘  
                                   จ านวน ๕๗ ผัง 
   ๒) ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง จ านวน ๑๐๗ ผังโดย กรมฯ จะด าเนินการ 
                                    จนผังประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว จึงด าเนินการถ่ายโอย ภายใน ๕ ปี 
                                    ปีละประมาณ ๒๐ ผัง 
   ๓) การวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (๙๘๐ แห่ง)  
  2.๓.๓๙ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งงน้ า 
  2.๓.๔๐ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพ 
  2.๓.๔๑ สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
  2.๓.๔๒ สนับสนุนทุนด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  2.๓.๔๓ สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสตรีโดยองค์กรสตรี 
  2.๓.๔๔ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.๓.๔๕ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.๓.๔๖ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2.๓.๔๗ สนับสนุนเครื่องเล่นประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.๓.๔๘ การพัฒนาเด็กโดยหน่วยพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ 
  2.๓.๔๙ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
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  2.๓.๕๐ สนับสนุนอาหารกลางวัน 
  2.๓.๕๑ สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก 
  2.๓.๕๒ สนับสนุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับผู้ดูแลเด็ก 
  2.๓.๕๓ ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก 
  2.๓.๕๔ ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนประจ าการ 
  2.๓.๕๕ ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กระหว่างประจ าการ 
  2.๓.๕๖ การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
  2.๓.๕๗ การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
  2.๓.๕๘ การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี) 
  2.๓.๕๙ การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.๓.๖๐ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
  2.๓.๖๑ การส ารวจช่วยเหลือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  2.๓.๖๒ การฝึกอบรมอาชีพ 
  2.๓.๖๓ การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 
  2.๓.๖๔ การกระจายพันธุ์ 
  2.๓.๖๕ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  2.๓.๖๖ กลุ่มพัฒนาการเลี้ยงสุกร 
  2.๓.๖๗ กลุ่มสัตว์ปีกเป็ด 
  2.๓.๖๘ กลุ่มสัตว์ปีกไก่พ้ืนบ้าน 
  2.๓.๖๙ ส ารวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ 
  2.๓.๗๐ การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน (ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน) 
  2.๓.๗๑ งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
  2.๓.๗๒ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเพ่ิมพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
  2.๓.๗๓ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ 
   ๑) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ซึ้งตั้งเป็นเอกเทศ ยกเว้น ศูนย์ฯ ขอนแก่นเพ่ือท าเป็น 

    ศูนย์การศึกษาค้นคว้า 
   ๒) ศูนย์บริการผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานสงเคราะห์ แต่มีสถานที่ตั้งแยกจาก 
                                   สถานสงเคราะห์ 
   ๓) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน จ านวน ๒๐๐ แห่ง 
  2.๓.๗๔ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
  2.๓.๗๕ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  2.๓.๗๖ งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริมนม) 
  2.๓.๗๗ งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารกลางวัน) 
  2.๓.๗๘ การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  2.๓.๗๙ สนามกีฬา 
   -  สนามกีฬาระดับจังหวัด 
   -  สนามกีฬาระดับรอง 
  2.๓.๘๐ ก่อสร้างลาดอเนกประสงค์ 
  2.๓.๘๑ กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
  2.๓.๘๒ สวนสาธารณะ 
  2.๓.๘๓ การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาลอายุ ๔-๖ ปี) 
  2.๓.๘๔ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ระดับประถมศึกษา) (สปช. เดิม) 
  2.๓.๘๕ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) (กรมสามัญศึกษาเดิม) 
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  2.๓.๘๖ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (วัสดุการศึกษา)  
  2.๓.๘๗ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๘๘ งานการศึกษาพิเศษ 
   -  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๘๙ โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
   -  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๙๐ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
   -  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๙๑ งานจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
   -  เงินอุดหนุนอาการเสริม (นม) 
  2.๓.๙๒ งานด าเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   -  เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๙๓ โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน 
  2.๓.๙๔ การด าเนินงานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ที่อ่านวารสาร 
  2.๓.๙๕ ห้องสมุดประชาชนต าบล 
  2.๓.๙๖ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
  2.๓.๙๗ โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา 
  2.๓.๙๘ สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  2.๓.๙๙ การแก้ไขปัญหาเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
  2.๓.๑๐๐ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 
  2.๓.๑๐๑ ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน 
  2.๓.๑๐๒ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นท างาน 
  2.๓.๑๐๓ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
  2.๓.๑๐๔ งานส่งเสริมการออกก าลังกายเอสุขภาพ 
  2.๓.๑๐๕ การจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
   -  การจัดการบริการสาธารณะในชุมชน 
  2.๓.๑๐๖ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
   -  โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม 
   -  โครงการจัดหาที่อยู่ใหม่ 
  2.๓.๑๐๗ นายตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ. ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
  2.๓.๑๐๘ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  2.๓.๑๐๙ การเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  2.๓.๑๑๐ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.๓.๑๑๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
  2.๓.๑๑๒ การลงทุนทางธุรกิจเกษตร 
  2.๓.๑๑๓ การจดทะเบียนสมาชิก 
  2.๓.๑๑๔ การตั้งศูนย์และให้บริการ 
  2.๓.๑๑๕ งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  
  2.๓.๑๑๖ การวางแผนการท่องเที่ยว 
  2.๓.๑๑๗ การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
  2.๓.๑๑๘ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.๓.๑๑๙ งานพัฒนาป่าชุมชน 
  2.๓.๑๒๐ ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า) 
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  2.๓.๑๒๑ การควบคุมไฟป่า 
  2.๓.๑๒๒ การติดตามและตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม  

             พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกิจการต่อเนื่อง 
  2.๓.๑๒๓ การด าเนินการตามกฎหมาย 
  2.๓.๑๒๔ โครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการ 
   ๑) การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๒) การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม 
   ๓) การฟ้ืนฟูและบ าบัดสิ่งแวดล้อม 
   ๔) การศึกษาวิจัยเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ๕) งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  2.๓.๑๒๖ การบ าบัดน้ าเสีย 
   -  ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๒๓ โครงการ 
  2.๓.๑๒๗ การจัดการขยะมูลฝอย 
   -  ระบบกาจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๒ โครงการ 

2.๓.๑๒๘ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  2.๓.๑๒๙ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน (ที่ดินรกร้างว่างเปล่า) 
 2.๔ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  2.๔.๑ ทางหลวงแผ่นดิน 
  2.๔.๒ งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 
  2.๔.๓ งานบ ารุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน 
  2.๔.๔ งานปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน 
ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักและพ้ืนที่ริมทาง 
  2.๔.๕ งานก่อสร้างที่จอดรถประจ าทางและท่ีพักผู้โดยสาร 
  2.๔.๖ ทางหลวงชนบท 
  2.๔.๗ การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
  2.๔.๘ ก่อนสร้างและบ ารุงรักษาสะพาน 
  2.๔.๙ บ ารุงรักษาถนนลูกรัง 
  2.๔.๑๐ สถานีขนส่งในเขตพ้ืนที่ของ อปท. นั้น 
  2.๔.๑๑ วิศวกรรมการจราจรในเขตของทาง อปท.  
  2.๔.๑๒ งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งให้ อปท. ในทุกแม่น้ าและ ล าน้ า ยกเว้น 
   ๑) แม่น้ าท่ีเป็นแนวชายแดนระหว่างประเทศรวม ๗ สาย ได้แก่ แม่น้ าเมย แม่น้ าโขง แม่น้ ารวก  
                                   แม่น้ าสาย แม่น้ าเหือง แม่น้ าโกลก และแม่น้ ากระบุรี รวมระยะทางประมาณ ๑,๗๕๕ กม.  
   ๒) แนวชายฝั่งทะเลประมาณ ๒,๖๖๖ กม. ประกอบด้วยแนวฝั่งอ่าวไทย ๑,๖๕๒ กม.  
                                   และแนวฝั่งอันดามัน ๑,๐๑๔ กม. 
  2.๔.๑๓ การเรียกเก็บค่าตอบแทนการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
  2.๔.๑๔ สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) 
  2.๔.๑๕ การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  2.๔.๑๖ การดูแลชลประทานขนาดเล็ก 
  2.๔.๑๗ การดูแลรักษาแหล่งน้ า 
  2.๔.๑๘ ขุดลอกคลอง 
  2.๔.๑๙ ขุดลอกแหล่งน้ า 
  2.๔.๒๐ ขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค 
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  2.๔.๒๑ การขุดเจาะและปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อบาดาล 
  2.๔.๒๒ การก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ าล้น ค.ส.ล. 
  2.๔.๒๓ ถุงเก็บน้ าขนาดเล็ก อาทิเช่น ถังเก็บน้ าขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. (ฝ.๓๐) , ถังเก็บน้ าขนาด 
                                ความจุ ๓๔ ลบ.ม. (ฝ.๓๓) และถังเก็บน้ าขนาดความจุ ๔ ลบ.ม. (ค.๔/๔.๕) ฯลฯ 
  2.๔.๒๔ ส ารวจท าแผนที่ 
  2.๔.๒๕ การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีปริมาณเก็บกังน้ าน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  
                               ไดแ้ก่ อ่างเก็บน้ า ฝายน้ าล้น และระบบส่งน้ า 
  2.๔.๒๖ การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 

๑) ส ารวจแหล่งน้ าทางธรณีวิทยา 
   ๒) ค่าทดสอบหลุมเจาะ 
   ๓) เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมสืบมือโยก 
  2.๔.๒๗ พัฒนาป่าล้างบ่อบาดาลเดิม 
  2.๔.๒๘ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าแบบบ่อลึก 
  2.๔.๒๙ งานวาง/ปรับปรุงผังรวมเมือง/ชุมชน 
   ๑) ผังเมืองที่อยู่ระหว่างบังคับใช้และจะหมดอายุในปี ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘  

    จ านวน ๕๗ ผัง 
   ๒) ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง จ านวน ๑๐๗ ผังโดยกรมฯ จะด าเนินการ 
                                    จนผังประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว จึงด าเนินการถ่ายโอนภายใน ๕ ปี  
                                    ปีละประมาณ ๒๐ ผัง 
  2.๔.๓๐ การอนุญาตขุดดินและถมดิน 
  2.๔.๓๑ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ ๓-๖ ปี)  
  2.๔.๓๒ การศึกษาระดับประถมศึกษา 
  2.๔.๓๓ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น / ตอนปลาย) 
  2.๔.๓๔ โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา 
  2.๔.๓๕ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
  2.๔.๓๖ สถานีอนามัย 
  2.๔.๓๗ นายตรวจมาตราชั่งตวง วัด ตาม พ.ร.บ. ชั่งตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
  2.๔.๓๘ การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 
  2.๔.๓๙ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค 
  2.๔.๔๐ อ านาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน อปท. 
  2.๔.๔๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเองต้น 
  2.๔.๔๒ การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง  (รา้นค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามัน 
                               เชื้อเพลิงรายย่อย) 
  2.๔.๔๓ การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา 
   ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร) 
   ๒) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  ค.  ลักษณะที่หนึ่ง (ปั้มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) 
   ๓) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  ง. (ปั้มหลอดมือหมุน) 
   ๔) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ าขนาดเล็ก) 
  2.๔.๔๔ การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา 
   ๑)  สถานที่บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  ก.  (สถานีบริการมาตรฐานขนาดใหญ่) 
   ๒) สถานที่บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  ข.  (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) 
   ๓) สถานที่บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง (ปั้มถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่) 
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   ๔) สถานที่บริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภท  จ.  ลักษณะที่สอง (สถานีบริการทางน้ าขนาดใหญ่ 

    เก็บน้ ามันเบนซิน) 
  2.๔.๔๕ งานบริการข้อมูลนักลงทุน 
  2.๔.๔๖ งานศึกษาลู่ทางการลงทุนในแต่ละท้องถิ่น 
  2.๔.๔๗ งานเผยแพร่และข้อมูลการลงทุน 
  2.๔.๔๘ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่ อปท.  
  2.๔.๔๙ การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑ 
  2.๔.๕๐ การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒  
  2.๔.๕๑ การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.๔.๕๒ การเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรม 
  2.๔.๕๓ การวางแผนการท่องเที่ยว 
  2.๔.๕๔ การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
  2.๔.๕๕ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.๔.๕๖ การจัดท าแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
  2.๔.๕๗ การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน  
      อปท. 
  2.๔.๕๘ การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อปท.  
  2.๔.๕๙ งานทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๙๙ 
  2.๔.๖๐ การควบคุมไฟป่า 
3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับเทศบาลต าบลท้ายดง 
  ๑) ส านักงานเทศบาลต าบลท้ายดง เลขท่ี ๔๔๔  หมู่ 2   ต าบลท้ายดง 

    อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67240 
  ๒) หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๖-๐๒๙๖๕๗  ต่อ  0 
  ๓) โทรสาร ๐๕๖-๐๒๙๖๕๗  ต่อ  ๔ 
  ๔) เว็บไซต์  http://www.tdm.go.th 

๕) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  tessabantaidong@gmail.com 
6) ติดต่อทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/ tessabantaidong 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  ๒๕๖1 

 
 

(นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค์) 
         นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง 

 

 

 

 

 

  



 


