
ประกาศเทศบาลต าบลสงเปลือย 
เรื่อง  โครงสรา้งและการจดัการองค์กรในการด าเนนิงาน  สรุปอ านาจหนา้ที่ท่ีส าคญัและวธิีการด าเนนิงาน  

สถานทีต่ิดต่อเพื่อขอรบัข้อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลสงเปลือย 
 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  7  (1)  (2)  และ  (3)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.  2540  ที่จะให้ประชาชนมีสิทธเิข้าถึงและรบัรูข้้อมูลขา่วสารของทางเทศบาลต าบลต าบลสงเปลอืย  
อันจะน ามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถน าไปเพ่ือแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่าง ๆ  ที่พึงมีพึงได้ 

เทศบาลต าบลสงเปลือยเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน
สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ  วิธีการด าเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อ
กับเทศบาลต าบลสงเปลือย  ดังนี้ 

การจัดโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของเทศบาลต าบลสงเปลือย   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงสร้างและการจัดองค์กร  ในการด าเนินงานและสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญตามโครงสร้าง 
ขององค์กรเทศบาลต าบลสงเปลือย  ประกอบด้วย 

 (1) สภาเทศบาลต าบลสงเปลือย 
 (2) ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลสงเปลือย 
 (3) ข้าราชการประจ า 
2. สภาเทศบาลต าบลสงเปลือยประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยประชาชนจ านวน  12  คน  มีหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนา้ที่
ตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนด  โดยมีประธานสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยจ านวน  1  คนและ 
รองประธานสภาจ านวน  1  คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสงเปลือย 
ตามมติของสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยโดยมีหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ประธานสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยมีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลต าบลสงเปลือย
ให้ไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลและมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) รองประธานสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาล 
ในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3. ฝ่ายบริหาร  เทศบาลต าบลสงเปลือยประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือย
จ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีรองนายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือย
จ านวน  2  คน  มีเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือยจ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง 
โดยนายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือย  และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสงเปลือยมีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย  มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยงานนายกเทศมนตรี

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ต าบลสงเปลือย  และมิใช่สมาชิกสภาต าบลสงเปลือยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นายกเทศมนตรี 
ตามที่นายกเทศมนตรีหารือโดยนายกเทศมนตรีต าบลสงเปลือยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  เทศบัญญัติและนโยบาย 

 (2) ค าสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
 (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
 (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเทศบาลและกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 
 (7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
4. ฝ่ายข้าราชการประจ าส านักงานเทศบาลต าบลสงเปลือย  มีปลัดเทศบาลต าบลสงเปลือย

เป็นผู้บังคับบัญชา  จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการออกเป็น  1  ส านัก  4  กอง  คือ 
 (1) ส านักปลัด   
 (2) กองคลัง 
 (3) กองช่าง 
 (4) กองการศึกษา 
 (5) กองสวัสดิการสังคม 
5. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่ว ไปของเทศบาล 

งานเลขานุการนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี   
งานกิจการสภาการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  งานกิจการขนส่ง  
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานส่งเสริมการเกษตร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์   
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   
งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการแบ่งออกเป็น   2  ฝ่าย
ประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (1) ฝ่ายอ านวยการ 
  ฝ่ายอ านวยการประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
  1. งานบริหารงานทั่วไป   
  2. งานนิติการและการพาณิชย์   
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  3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  4. งานกองการเจ้าหน้าที่หน้างานกิจการสภา   
  6. งานส่งเสริมการเกษตร   
  7. งานประชาสัมพันธ์   
  8. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (2) ฝ่ายปกครอง 
  ฝ่ายป้องกันประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
  1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร   
  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  3. งานบริหารงานสาธารณสุข   
  4. งานรักษาความสะอาดหน้างานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  6. งานรักษาความสงบ 
6. กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงินการรับเงินการจัดสรรภาษี   

ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้  งานสรุปผลสถิติการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมการน าส่งเงินการเก็บรักษาเงิน 
การรักษาและเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบส าคัญฎีกาทุกประเภท  งานการท าบัญชี 
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่น ๆ   
ของการจัดท า  หรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณงานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
งานจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน   
งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียน  คุมงานต่าง ๆ   
พัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข้อมูลสถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการทางด้านการเงินการคลังการบัญชีการพัสดุและทรัพย์   งานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการ  โดยมีฝ่ายบริหารงานคลัง
เป็นหน่วยงานภายใน  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 (1) ฝ่ายบริหารงานคลัง   
  1. งานบริหารทั่วไป   
  2. งานการเงินและบัญชี 
  3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  4. งานพัฒนารายได้ 
  5. งานแผนที่ภาษี   
  6. ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
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7. กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจงานออกแบบและการเขียนแบบ  งานราคากลาง
จัดท าราคากลางการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง  ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ    
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารสะพานคลองแหล่งน้ า  งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง  และสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดท าแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงประจ าปี  งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานจัดท าประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติ    
งานเครื่องจักรกล  งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานวางแผน 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  
งานช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  จัดโครงสร้างและองค์กร 
ในการด าเนินการ  โดยมีฝ่ายโยธาเป็นหน่วยงานภายใน  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 (1) ฝ่ายการโยธา   
  1. งานบริหารงานทั่วไป   
  2. งานการโยธา   
  3. งานสาธารณูปโภค   
  4. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง   
  5. งานส ารวจและออกแบบงานควบคุมและอาคาร 
8. กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการบรหิารการศึกษางานพัฒนาการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย   เช่น   
การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลประถมมัธยมและอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านการศึกษางานโรงเรียน  
งานกิจการโรงเรียน  ส านักงานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   
งานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพ 
และมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานศาสนา  งานบ ารุง
ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   งานกีฬาและนันทนาการ   
งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
และกองทุนเพ่ือการศึกษา  งานบริหารบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังไม่ได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่งานบริการ
ข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  จัดโครงสร้าง
และองค์กรในการด าเนินการ  โดยมีฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในประกอบด้วยงานต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ฝ่ายบริหารการศึกษา 
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
  2. งานบริหารการศึกษา   
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  3. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม   
  4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
  5. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
  6. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
9. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนด้านการพัฒนาสังคม

ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม   
การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชน  งานพัฒนาชุมชนงานศพส าหรับและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนงานจัดระเบียบชุมชน  
งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  แก่เด็กสตรี  ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสงานฝึกอบรม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ  ทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พ่ึงผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้งเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง  
ท าร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัว 
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการ  ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับมอบหมาย  จัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการโดยมีฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม   
เป็นหน่วยงานภายในประกอบด้วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (1) ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม   
  1. งานบริหารทั่วไป   
  2. งานพัฒนาชุมชน 
  3. งานสงเคราะห์เด็กสตรีคนชราพิการและผู้ด้อยโอกาส   
  4. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน   
  5. งานสังคมสงเคราะห์   
  6. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   
  7. งานกิจการสตรีและคนชรา   
  8. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

10. งานควบคุมภายในจัดโครงสร้างและองค์กรในการด าเนินการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลสงเปลือยโดยไม่มีสังกัดส านักหรือกองใด 
ในเทศบาลต าบลสงเปลือย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงินงานการบัญชีเอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท  
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี   งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สินนั้น 
เก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย
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ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ   
งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูลสถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  แก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องงานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

11. เทศบาลต าบลสงเปลือยมีหน้าที่  ดังนี้   
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   
 (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า   
 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ   
 (4) การสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างอื่น  ๆ   
 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ   
 (7) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน   
 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส   
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
 (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสิทธิ 
 (14) การส่งเสริมกีฬา   
 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
 (18) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย   
 (19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   
 (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน   
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์   
 (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์   
 (23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานต่าง ๆ 
 (24) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 (25) การผังเมือง   
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 (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ   
 (28) การควบคุมอาคาร   
 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (31) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ   
 (32) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (33) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม   
 (34) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกระจายอ านาจ

ประกาศก าหนดไว้   
 (35) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

12. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่
ส านักงานเทศบาลต าบลสงเปลือย  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง  ต าบลสงเปลือย  อ าเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46160  โทรศัพท์  043 - 019978  โทรสาร  043 - 019978   
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  saraban@sp.go.th 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕65 
ประสพ  คนซื่อ 

นายกเทศมนตรตี าบลสงเปลือย 
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