
คํานํา 
 
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   ตาม
มาตรา  ๗   ไดกําหนดให   “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต  ผูอนุญาตจะตองทําคูมือ
สําหรับประชาชน”  โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการของภาครัฐ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลาใหประชาชนทราบ  
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานในการ
บริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ รับทราบข้ันตอน 
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
          องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
           กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



หนา  2  . 
 

คูมือสําหรับประชาชน :                         

สารบัญ 
 
เรื่อง                    หนา 
ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน   ๑ 
งานการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   5 
งานการรับชําระภาษีปาย 14 
งานการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 20 
งานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 24 
งานการจดทะเบียนพาณิชย  
 - การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน 
   บุคคลธรรมดา 30 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน 
   หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัท 
   มหาชนจํากัดท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 42 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน 
   หางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 49 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 63 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด)  
   บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 69 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 76 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 87 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวน  
   จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง 
      จดทะเบียนพาณิชย 92 
 - การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  
   กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมคา 97 
งานการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 107 
งานการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 114 
งานการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 122 
งานการรับสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 130 
งานการขออนุญาตติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 137 
งานการขออนุญาติใชน้ําประปา 145 
 



หนา  3  . 
 

คูมือสําหรับประชาชน :                         

สารบัญ (ตอ) 
 
เรื่อง                    หนา 
ภาคผนวก ก  151 
 - แบบฟอรมการขอชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 152  
 - แบบฟอรมการขอชําระภาษีปาย 157 
 - แบบฟอรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 159 
 - แบบฟอรมการขอจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) 163 
 - แบบฟอรมการขอจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 169 
 - แบบฟอรมการขอจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 174 
 - แบบฟอรมการขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 179 
 - แบบฟอรมการขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 182 
 - แบบฟอรมการขอขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 185 
 - แบบฟอรมการสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 188 
 - แบบฟอรมการขออนุญาตติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 191 
 - แบบฟอรมการขออนุญาติใชน้ําประปา  195 
ภาคผนวก ข  197 
 - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.  2558 198 

 - ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557 206 

 - ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เรื่อง.ประกาศใชคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ  
        การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 236  
 
 
 



หนา  1  . 
 

คูมือสําหรับประชาชน :                         

ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 

๑.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 
        โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  แบงเปน ๒ ฝาย  คือ 

๑.  สภาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
     สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

จากประชาชนในหมูบานละ ๆ  ๒   คน  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระดํารงตําแหนง ๔  ป ซ่ึงสภา
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
  (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
     นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มี

วาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป   
     นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกินสองคน และอาจ

แตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร  สวน

ตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับทางราชการ 
(๒)  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  แตงต้ังและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 
(๔)  วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
 

๒. บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  ดังนี้ 
     มาตรา  ๖๖   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ

วัฒนธรรม 



หนา  2  . 
 

คูมือสําหรับประชาชน :                         

     มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
(๗)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๙)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน

และสมควร 
     มาตรา  ๖๘  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๓)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
(๑๑)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
(๑๒)  การทองเท่ียว 
(๑๓)  การผังเมือง  

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี้ 

     มาตรา ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

(๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
(๕)  การสาธารณูปการ 
(๖)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
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คูมือสําหรับประชาชน :                         

(๘)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
(๙)  การจัดการศึกษา 
(๑๐)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
(๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑๔)   การสงเสริมการกีฬา 
(๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
(๒๔)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
(๒๕)  การผังเมือง 
(๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘)  การควบคุมอาคาร 
(๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐)   การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และ ทรัพยสิน 
(๓๑)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
๓. โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ประกอบดวย 
๑. สํานักปลัด  มีหัวหนาสํานักปลัดเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานวางแผนอัตรากําลัง  งานกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ 
แตงต้ังการเลื่อนระดับ  งานโอน ยาย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  งานดําเนินการทางวินัย  งานเก่ียวกับการออกจากราชการ  งานเสนอขอ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ  และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการ  งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการตาง ๆ  งาน
ประชาสัมพันธหนวยงาน  งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานท่ีราชการ   งานดานนิติการ   และ
ดําเนินคดี   งานเก่ียวกับตราขอบัญญัติ ระเบียบของหนวยงาน  งานเก่ียวกับขอมูลขาวสารงานเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกข  
งานเก่ียวกับการถายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  งานเก่ียวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานเก่ียวกับการประชุมกรรมการตาง ๆ  งาน
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สิทธิสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน  งานสงเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําระบบขอมูล (ศูนยขอมูล) งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป/รายจายเพ่ิมเติม  งานเก่ียวกับโครงการเงินอุดหนุนตาง ๆ  งานโครงการตามพระราชดําริ  งานการจัดการ
สิ่งแวดลอม  งานประสานหนวยงานตาง ๆ ราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใด  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ
ไดรับมอบหมาย 

๒. กองคลัง  มีผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและอนุมัติฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน และเงินอ่ืน ๆ งานคําขอเบิกเงิน สวัสดิการตาง ๆ งานจัดทําบัญชี งานทะเบียนคุมรายได รายจายทุกประเภท
และจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน งบหนี้สิน-เจาหนี้ และเงินสะสม
ประจําเดือนประจําป งานจัดทําขอมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ งานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุ งานเก่ียวกับการซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ หรือทรัพยสิน งานการควบคุมรับ จาย
พัสดุ งานตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป งานเก่ียวของกับทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษีงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับ
มอบหมาย 

๓. กองชาง  มีผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจและจัดทําโครงการ งานออกแบบและ
เขียนแบบ งานตรวจสอบการกอสราง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตาง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทําแผนท่ี
และแผนผังตาง ๆ งานประมาณการโครงการตาง ๆ งานเก่ียวกับการประชาสัมพันธเก่ียวกับผลงานของกองชาง งานกําหนด
ราคากลางของวัสดุและงานตาง ๆ ของทองถ่ิน งานวางแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งานควบคุมการ
กอสราง งานคุมการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานเก่ียวกับการสาธารณูปโภค งานเก่ียวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ํา งานสนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

๔. สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหนาสวนการศึกษาฯ  เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานสงเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  งานสงเสริมการศึกษา  งานสังคมสงเคราะห  งาน
หองสมุดประชาชน  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
๑.  พนักงานสวนตําบล  จํานวน   ๑6 คน 
2.  พนักงานจาง ตามภารกิจ จํานวน   ๑1 คน 
3.  พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน     5     คน 

     รวมท้ังสิ้น  32     คน 
 


