
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง  
ต ำบลบ้ำนเขว้ำ อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ 

*********************** 
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบล 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ได้
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

มำตรำ 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 
8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มำตรำ 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9.เทศพาณิชย์ 
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อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 
มำตรำ  ให้เทศบำลมีอ ำนำจและหน้ำที่ ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชน
ในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 



1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.การสาธารณูปการ 
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9.การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.การส่งเสริมการกีฬา 
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ 
24.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
25.การผังเมือง 
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
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27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28.การควบคุมอาคาร 
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 



อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำลต ำบลทุ่งทอง ได้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำ
จังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  นโยบำยของรัฐบำล  แผนพัฒนำเทศบำล    ท้ังนี้เพื่อสำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจ
ให้ตรงกับสภำพปัญหำ จำกวิธีกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลทุ่งทองสำมำรถก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ เป็น  7 
ด้ำนดังนี้ 

1. ด้ำนคมนำคมและโครงสร้ำงพื้นฐำน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   1.1 การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
         ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ ได้แก่การก่อสร้างถนน สะพาน การขุดลอกแหล่งน้ า ล าห้วย,   การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า บาทวิถี เกาะกลางถนน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ฯลฯ 
   1.2 การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
         ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  การจัดหาระบบน้ าประปาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีน้ าบริโภค                                            
อุปโภค ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนและตลอดปี  ขยายระบบระบบประปาให้ครบทุกชุมชน 
   1.3 การจัดให้มีตลาดมาตรฐาน ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  การจัดให้มีตลาดที่มีมาตรฐาน ในพ้ืนที่    
   1.4 การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่   
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

2  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
    2.1 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
          ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  การก าจัดลูกน้ ายุงลาย   ฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุขบ้า 
         (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ   โดยเทศบาลต าบลทุ่งทอง จะบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อ.ส.ม.ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  ยาเสพติด อื่นๆ 
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       2.2 การป้องกัน  การบ าบัดโรคการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล   ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
                        (1) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
                        (2) สนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภค 
                        (3) จัดฝกึอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
                        (4) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้    ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และ
ทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง 
                        (5) พัฒนาเครือข่ายประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
                        (6) ส่งเสริม ให้มีการปฏิบัติ และใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุม  ก ากับ ดูแล  
และคุ้มครองสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม 



                        (7) ร่วมมือกับสถานพยาบาล ในด้านสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้ความรู้แก่
ประชาชนในการดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัย 
                        (8) โครงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ฝึกอาชีพหลังการบ าบัด 
                        (9)  ออกเทศบัญญัติที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
       2.3 การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
              (1) ส ารวจให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติพร้อมประสานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ 
             (2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสประจ าต าบล และ
สนับสนุนงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็น พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
             (3)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรือสมาคม เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ    
        2.4  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ      ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
              (1)  จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดถนน ทางเท้าสวนสาธารณะและที่สาธารณะ 
              (2)  ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สวนสาธารณะหรือที่สาธารณะให้เรียบร้อยสวยงาม 
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        2.5  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์              ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 
              (1)  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์รวมและตลาดจ าหน่าย 
              (2)  ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
        2.6  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
                        ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ จัดสร้างเตาเผาไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
        2.7  การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การพักผ่อนหย่อนใจ   สวนสาธารณะ 
                        ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนในพ้ืนที่ 
        2.8  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
              (1)  ส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝึกอาชีพโดยประสานแผนการฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 
              (2)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
              (3)  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ ธนาคารชุมชน ตามความต้องการของประชาชนและ
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
              (4)  จัดท าเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้นส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่    
 



              3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  
ดังนี้ 
       3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
       3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่            
            (1)  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือนเป็นฐาน 
            (2)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยตลอด   
24 ชั่วโมง 
            (3)  จัดตั้งทีมกู้ภัยประจ าต าบลตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
            (4) จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            (5)  จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี เช่น  การซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ  อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เป็นต้น 
      3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
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(1) จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1 แห่งโดยการสร้างระบบภาคีเครือข่ายชุมชน 

เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุน
การปฏิบัติงานของเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑ์เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

            (2) จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            (3)  จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี เช่น  การซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ  อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เป็นต้น 
      3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
            (1)  จัดตั้งหน่วยบรกิารประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่งโดยการสร้างระบบภาคีเครือข่ายชุมชน 
เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑ์เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
            (2)  จัดท าแผนหลกัในการป้องกันและแผนส ารองเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดย
มีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง 
                 4. ด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว  
มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี้ 
       4.1  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  



       4.2  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง     ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  จัดตั้งตลาดกลางประจ า
ต าบล  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าของประชาชน  เพิ่มอ านาจการต่อรอง  และสร้างมูลค่าของ
สินค้า 
       4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งทองและร่วมกับต าบลอื่นเพ่ือก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว  
       4.4  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ 
ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ   ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
            (1)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
            (2)  จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 
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5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
          5.1  การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
     (1) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ทางด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 
     (2)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และน้ า 
     (3)  สนับสนุนการปลูกป่าชุมชน 
        5.2  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม   ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
     (1) สนับสนุนให้ชุมชนด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดปัญหาน้ าในล าคลองเน่าเสีย                 
     (2) ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
     (3) จัดหาพื้นที่เพ่ือจัดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวมบริเวณชุมชน 
         5.3  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม   ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่  
     (1)  เก็บขยะและก าจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง                        
     (2)  ส่งเสริม ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  สนับสนุนให้มีการท าปุ๋ยหมัก  จากเศษขยะ ในทุกชุมชน    
     (3) ปรับปรุง ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้การฝังกลบ และเผาท าลายให้เป็นไปตามหลักวิชาการให้
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน      

5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 
     (1)  ต้องการ ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
     (2)  ต้องการให้มีการแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
     (3)  ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือให้มีป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม 
 
6  ด้ำนกำรศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
    6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
             ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 



        (1)  จัดงานประเพณีของชาติประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่นเช่น ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี
สงกรานต์ 
        (2)  ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (3)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
        (4)  พัฒนาเครือข่ายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    6.2 การส่งเสริมการกีฬา /การท่องเที่ยว     ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 
     (1)  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
     (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย 
     (3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   
    6.3 การศึกษาและการท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม     ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ  ได้แก่ 

(1) จัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     (2)  สนับสนุนให้เยาวชนบวชภาคฤดูร้อน 
     (3)  จัดท าโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเยาวชน 
 
7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของเทศบำล มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
            (1)  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
            (2)  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบล 
            (3) สนับสนุนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืน 
            (4)  ส่งเสริมพัฒนาความรู้  ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
            (5)  ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับ
ผู้บริหาร 
            (6)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
                                           ********************************** 
 


