


คณะกรรมการชุมชน 

บทบาทหนา้ท่ี 



บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุมชน 

1) เสรมิสรา้ง และปลูกจติส านกึ ความสามคัค ีการมสีว่นรว่มในการพฒันาของประชาชนในชมุชน 
2) เป็นผูน้ าในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในชมุชน เชน่ กจิกรรมประเพณทีอ้งถิน่ กจิกรรม 
   สาธารณสขุกจิกรรมพฒันาอาชพี การปรบัปรงุชมุชนและอืน่ๆ 
3) รบัฟังความคดิเหน็ และเสนอปัญหาในชมุชน เชน่กจิกรรมประเพณทีอ้งถิน่, งานดา้นสาธารณสขุ 
   , ดา้นพฒันาอาชพี, ดา้นสวสัดกิารสงัคม และอื่น ๆ 
4) ประสานงานโครงการ กจิกรรม ระหวา่งองคก์รต่าง ๆ กบัชมุชน เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลตุาม 
    วตัถุประสงค ์
5) สง่เสรมิท านุบ ารงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตี ประเพณีอนัดงีามใหด้ ารงอยูก่บัชมุชนอยา่ง 
    ยัง่ยนื 
6) สง่เสรมิพฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในชมุชน 



คณะกรรมการชุมชนประกอบด้วย 

1. ประธานชมุชน 
2. รองประธานชมุชน 
3. กรรมการชมุชน(เลขานุการ) 
4. กรรมการชมุชนฝ่ายปกครอง 
5. กรรมการชมุชนฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบร้อย 
6. กรรมการชมุชนฝ่ายคลงั 
7. กรรมการชมุชนฝ่ายสวสัดิการและสงัคม 
8. กรรมการชมุชนฝ่ายสาธารณสขุ 
9. กรรมการชมุชนฝ่ายพฒันาและประชาสมัพนัธ์ 
10. กรรมการชมุชนฝ่ายการศึกษา 



หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการชมุชนต าแหน่งต่าง ๆ 

1) ประธานชมุชน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
-  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม   
-  ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ฝ่ายต่างๆ   
-  ท าหน้าทีเ่ป็นผูช้ีข้าดในกรณีมกีารลงมตใินและมคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
-  ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานการด าเนินกจิกรรม  โครงการต่างๆ  ตามนโยบาย 
   เทศบาลฯ  หรอืหน่วยงานอื่นทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2) รองประธานชมุชน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
  - ช่วยเหลอืประธานคณะกรรมการชุมชนในกจิกรรมต่างทีจ่ดัขึน้ทัง้ภายในและนอก 
    ชุมชน และหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการชุมชน 
  - ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานชุมชน  กรณีทีป่ระธานชุมชนไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
 



หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการชมุชนต าแหน่งต่าง ๆ 
3) กรรมการชุมชนฝ่ายเลขานุการ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  แจง้ประชมุคณะกรรมการชมุชน 
-  รบัผดิชอบงานสารบรรณและเกบ็รกัษา เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัชมุชน 
-  ส ารวจและจดัท าทะเบยีนประชากรในชมุชนทัง้หมดใหเ้ป็นปัจจบุนัโดยมรีายละเอยีดต่างๆ  
   ทีเ่กีย่วขอ้งและคลอบคลุม  เชน่  ชือ่  สกลุ อาย ุ ทีอ่ยู ่ ฯ 
-  บนัทกึและจดัท ารายงานการประชมุ  และอ านวยความสะดวกใหป้ระธานกรรมการชมุชน 
   ในการจดัประชมุใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
-  แจง้มตทิีป่ระชมุใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ   
-  ดแูลรกัษาเอกสาร  หลกัฐานต่างๆ  ของชมุชน 
-  ดแูล ประสานการปฏบิตังิาน  ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให ้เป็นไปตามนโยบายชมุชน 
   และเทศบาล 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชมุชนไดม้อบหมาย 



หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการชมุชนต าแหน่งต่าง ๆ 
4) กรรมการชมุชนฝ่ายปกครอง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  ดูแลความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน 
-  ชว่ยเหลอืสนบัสนุน  ดูแลการป้องกนัเหตุและบรรเทาเหตุสาธารณภยัเหตุทีเ่กดิขึน้รว่มกบั 
   กรรมการชุมชนฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  เพือ่ความเป็นปกตสิุขของประชาชน  
   ในชุมชน 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชุมชนไดม้อบหมาย 

5) กรรมการชมุชนฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบร้อย มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  ชว่ยเหลอืดูแล ป้องกนัเหตุ  และบรรเทาเหตุสาธารณภยัเหตุทีเ่กดิขึน้ 
-  ชว่ยเหลอืสนบัสนุน  ดูแลและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยรว่มกบักรรมการฝ่ายปกครองเพือ่  
   ความเป็นปกตสิุขของประชาชนในชุมชน 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชุมชนไดม้อบหมาย 



หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการชมุชนต าแหน่งต่าง ๆ 
6) กรรมการชมุชนฝ่ายคลงั มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
- ท าบญัช ีรบั-จา่ย และบญัชทีรพัยส์นิต่าง ๆ ของชุมชนตลอดจนวสัดุครภุณัฑข์องชุมชน 
  รวมทัง้การแจง้รายรบั-รายจา่ย ใหค้ณะกรรมการและผูอ้าศยัในชุมชนทราบ ในการ 
  ประชุมประจ าเดอืนของชุมชนนัน้ๆ  และท าบญัชตี่างๆ  ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ   
-  เกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิ  ซึง่วธิกีารและการเกบ็รกัษาเงนินัน้ให ้เป็นไปตามมติของ 
   คณะกรรมการชุมชน 
- ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ เบกิ-จา่ยเงนิ  โดยใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการชุมชน 
- หน้าทีอ่ื่นทีป่ระธานคณะกรรมการชุมชนไดม้อบหมาย 
 

7) กรรมการชมุชนฝ่ายสวสัดิการและสงัคม มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  สง่เสรมิสนบัสนุนการประกอบอาชพีของประชาชนในชุมชนกอ่ใหเ้กดิรายไดแ้ละเสรมิสรา้ง 
   อาชพีใหเ้กดิกบัคนในชุมชน 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานคณะกรรมการชุมชนได้มอบหมาย 



หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการชมุชนต าแหน่งต่าง ๆ 
8) กรรมการชุมชนฝ่ายสาธารณสขุ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  ปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการสง่เสรมิการปฏบิตังิานดา้นสาธรณสขุ เชน่ งานสง่เสรมิสขุภาพงาน  
    ป้องกนัโรค  งานวางแผนครอบครวั 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชมุชนไดม้อบหมาย 
9) กรรมการชุมชนฝ่ายพฒันาและประชาสมัพนัธ ์มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  ประสานงานหน่วยงานภายนอกชมุชนและเผยแพรข่า่วสารเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
   ของชมุชน หรอืเทศบาลเมอืงแมโ่จ ้
-  ประสมัพนัธ/์เผยแพรข่า่วสารใหห้น่วยงานภายนอกชมุชนและองคก์รต่างๆ รบัทราบ 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชมุชนไดม้อบหมาย 
10) กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
-  ตรวจสอบเดก็ในชมุชน  ตามเกณฑก์ารศกึษา  เพือ่เขา้ศกึษาตามเกณฑภ์าคบงัคบั 
-  หน้าทีอ่ืน่ทีป่ระธานชมุชนไดม้อบหมาย 



การด าเนินงานของกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนมหีน้าที่ ดงัต่อไปนี ้
1) สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
2) ประสานงานและด าเนนิงานรว่มกบัหน่วยราชการ องคก์าร และหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
   ทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกป่ระชาชนในชมุชน 
3) พฒันาชมุชนทัง้ดา้นกายภาพ เศรษฐกจิและสงัคม โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน และ 
   ระดมทรพัยากรในชมุชนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
4) เสรมิสรา้งความสามคัคแีละการมวีนิยัของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน 
5) สง่เสรมิวฒันธรรม ศลีธรรม และประเพณีอนัดงีาม 
6) ดแูลรกัษาทรพัยส์นิของชมุชนและสาธารณสมบตั ิ
7) เผยแพรผ่ลงาน ตดิตาม และรายงานการปฏบิตังิานของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทีเ่ขา้ 
   ไปปฏบิตังิานในชมุชนต่อหน่วยงานทีด่แูล 
8) แต่งตัง้ผูม้คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาหรอืคณะท างานในฝ่ายต่างๆ 



ให้ข้อมลู
ข่าวสาร 

รบัฟังความ
คิดเหน็ 

เก่ียวข้อง 

รว่มมอื 

เสริมอ านาจ
ประชาชน 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 



ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ให้ข้อมลู
ข่าวสาร 

รบัฟังความ
คิดเหน็ 

เก่ียวข้อง 

รว่มมอื 

เสริมอ านาจ
ประชาชน 

รับฟัง 

ให้ความเห็น 

สมัครใจเข้าร่วม 

เข้าร่วมท างาน
ด้วยกนั 

ตัดสินใจเอง 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 



กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชมุชน 

กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ชมุชน 

ร่วม
เรียนรู้ 

ร่วม
ติดตาม

ประเมินผล 

ร่วม
ตดัสินใจ 

ร่วมรบั
ประโยชน์ 

ร่วม
ด าเนินงาน 



อ านาจหน้าท่ีของส านักปลดั 

 ส านักปลดั มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทัว่ไปของ
เทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ใด  
ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบัและ เรง่รดัการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏบิตั ิราชการของเทศบาล 
และก าหนดแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน ดงัน้ี 
 1. ฝ่ายอ านวยการ 
 2. ฝ่ายปกครอง 
 3. งานธรุการ 



1.ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานบรหิารงานบุคคลของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง 
- งานบรรจุแต่งตัง้ โอน ยา้ย และเลื่อนระดบั 
- งานการสอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก และการคดัเลอืก 
- งานทะเบยีนประวตั ิและบตัรประวตัพินกังานและลูกจา้ง 
- งานปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบรหิารงานบุคคล 
- งานประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
- งานขออนุมตัปิรบัปรุงต าแหน่งและอตัราก าลงั 
- งานพฒันาบุคลากร เชน่ การฝึกอบรม สมัมนา การศกึษาและดูงาน การลาศกึษาต่อ  
การขอรบัทุนการศกึษา 

- งานพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนพนกังานและลูกจา้ง การใหบ้ าเหน็จความชอบเป็นกรณพีเิศษ 
- งานสวสัดกิารพนกังาน / ลูกจา้ง 
- งานการลาพกัผอ่นประจ าปีและการลาอืน่ ๆ 



1.ฝ่ายอ านวยการ 
งานควบคมุเทศพาณิชย ์มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานจดัตัง้เทศพาณชิย ์
- งานตรวจสอบ รายงาน ควบคมุและดแูลกจิการเทศพาณชิย์ 
- งานประสานงานเกีย่วกบักจิการเทศพาณชิยก์บัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- งานวเิคราะหป์รบัปรงุเทศพาณชิย ์
 
งานพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานสง่เสรมิและเผยแพรก่ารท่องเทีย่วภายในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล 
- งานควบคมุกจิการการบรกิารท่องเทีย่วภายในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลและหน่วยงานอืน่ 
- งานตอ้นรบั แนะน า อ านวยความสะดวกและบรกิารน าเทีย่วรวมทัง้ด าเนินธุรกจิการท่องเทีย่ว 
- งานประชาสมัพนัธ ์ใหค้ าแนะน าเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วหรอืกจิการทีเ่กีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวดัและเทศบาล 

- งานศกึษาวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่ว ธุรกจิและบรกิารท่องเทีย่ว ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐาน
ทางการท่องเทีย่ว เพือ่พฒันาและปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วใหม่และทีม่อียูแ่ลว้ 

- งานก าหนดมาตรฐานกฎเกณฑก์ารท่องเทีย่ว รวมทัง้ตรวจสอบประเมนิผลและใหค้ าปรกึษาในการ
พฒันาการท่องเทีย่วใหเ้ป็นไปตามแผน 



2.ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร 
งานบตัรประจ าตวัประชาชน มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานตามพระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัประชาชน 
งานรกัษาความสงบ มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานตรวจสอบและจดัระเบยีบในตลาดสด หาบเร ่แผงลอย รวมทัง้กจิการคา้ทีน่่า
รงัเกยีจ และอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

- งานควบคมุตรวจสอบและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตั ิขอ้บงัคบั และกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- งานศกึษาและวเิคราะหข์า่วเพื่อเสนอแนะวางแผนหรอืโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
มัน่คงแห่งชาต ิ

- งานประสานงานกบัจงัหวดัและอ าเภอในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คง 
- งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลกูเสอืชาวบา้น ฯลฯ 



2.ฝ่ายปกครอง 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
- งานรกัษาความปลอดภยัของสถานทีร่าชการ 
- งานป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
- งานวเิคราะหแ์ละพจิารณา ท าความเหน็ สรปุ รายงาน เสนอแนะรวมทัง้
ด าเนินการดา้นกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั
ธรรมชาตแิละสาธารณภยัอื่น เชน่ อุทกภยั วาตภยั 

- งานตรวจสอบ ควบคุมดแูลในการจดัเตรยีมและอ านวยความสะดวกในการ
ป้องกนับรรเทาและระงบัสาธารณภยัต่าง ๆ 

- งานจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานฝึกซอ้มและด าเนินการตามแผน 
- งานเกีย่วกบัวทิยสุือ่สาร 
- งานการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



3.งานธรุการ 

- งานสารบรรณของเทศบาล 
- งานดแูลรกัษา จดัเตรยีมและใหบ้รกิารเรื่องสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ การตดิต่อและอ านวย
ความสะดวกในดา้นต่าง ๆ 

- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตร ีและพนกังานเทศบาล 
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทีข่อความรว่มมอื 
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกบัเอกสารส าคญัของทางราชการ 
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญจกัรพรรดมิาลาและผูท้ าคณุประโยชน์ 
- งานเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้ 
- งานจดัท าค าสัง่และประกาศของเทศบาล 
- งานรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์และรอ้งเรยีน 



3.งานธรุการ 

- งานแจง้มต ิก . ท . จ . ใหก้องหรอืฝายต่าง ๆ ทราบ 
- งานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- งานทะเบยีนประวตั ิและสทิธสิวสัดกิารของคณะเทศมนตรแีละสมาชกิสภาเทศบาล 
- งานเกี่ยวกบัระเบยีบ กฎหมาย ขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
- งานตดิตามผลการปฏบิตัติามมตขิองสภา 
- งานการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและอื่น ๆ 
- งานเกี่ยวกบัการประชุมสภาเทศบาล 
- งานจดัท าระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาล 
- งานจดัท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลและกรรมการต่าง ๆ ของสภา 
- งานตัง้กระทูแ้ละขอ้ซกัถามของสมาชกิสภาเทศบาล 



ผูร้บัผิดชอบ 
โครงการพระราชด าริ 

ผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชนต้องมีความ
พรอ้มและเสยีสละ มจีติส านึกต่อส่วนรวมในการ
อาสาเขา้มาเป็นผู้น าชุมชนหรอืกรรมการชุมชน 
และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยการ
พึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน โดยน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริมาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน 



ผูร้บัผิดชอบโครงการ สปสช. 

• เผยแพรข่อ้มลู ความรู ้สรา้งความเขา้ใจเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพ โดยมกีารลง
พืน้ทีใ่หค้วามรูถ้งึประตบูา้น การจดัเวทใีหค้วามรูใ้นชมุชน เผยแพรผ่า่นสือ่ต่างๆ 
เชน่ ในรายการวทิยชุมุชน หอกระจายขา่ว จดหมายขา่ว แผน่พบั วารสารและ
หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ และการจดันิทรรศการเคลือ่นทีใ่หค้วามรูแ้ก่ประชาชนใน
พืน้ทีร่ว่มกบัหน่วยบรกิาร 

• รบัเรือ่งรอ้งทกุข ์ใหค้ าแนะน าปรกึษา ทัง้ในชว่งทีย่งัไมเ่กดิปัญหา แต่เป็นเรือ่งที่
ยงัไมเ่ขา้ใจหรอือยากทราบ และเมือ่เกดิปัญหาแลว้จะเป็นเรือ่งรอ้งทกุขแ์ละ
รอ้งเรยีน ซึง่จะไดร้บัมาจากหลายชอ่งทาง เชน่ จากการลงพืน้ที ่การจดัเวท ีหรอื
มารอ้งเรยีนทีศ่นูยป์ระสานงานฯ และประสานงานแกไ้ขปัญหากรณีรอ้งเรยีน หรอื
สง่ต่อกรณีปัญหาทีไ่มส่ามารถยตุปัิญหาได ้ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 



ผูร้บัผิดชอบโครงการ สปสช. 

• ตดิตามและพฒันาคณุภาพบรกิารในระดบัพืน้ที ่อ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน ประสานงานกบัภาคสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และตดิตามการ
ด าเนินงานเพือ่แกไ้ขปัญหา ถอืเป็นการกระตุน้ใหห้น่วยบรกิารตอ้งมกีารแกไ้ข
ปรบัปรงุระบบบรกิาร อกีทัง้ไดม้สีว่นรว่มในการด าเนินกจิกรรมในรปูแบบอื่นๆ 
เชน่ วางแผนการท างานรว่มกบั สปสช. สาขาเขตพืน้ทีแ่ละสาขาจงัหวดั 
ประสานความรว่มมอืกบัองคก์รพนัธมติรและอนุกรรมการภาคประชาชนใน
ระดบัจงัหวดั นอกจากนี้ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์ในสถานบรกิาร เพือ่รบัฟังความ
คดิเหน็และสุม่ถามผูใ้ชบ้รกิารจรงิในสถานบรกิาร สง่ผลใหเ้กดิการพฒันา
คณุภาพบรกิารใหด้ขีึน้ 



ผูร้บัผิดชอบโครงการ สปสช. 

• สนบัสนุนการมสีว่นรว่มขององคก์รชมุชน / องคก์รประชาชนในการจดักจิกรรมที ่เกีย่วขอ้ง เชน่ 
การจดัเวทใีนชมุชน เปิดใหบ้รกิารประชาชนในการขึน้ทะเบยีนขอมบีตัรทองหรอืเปลีย่นหน่วย
บรกิาร, ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มแีผนงานรว่มกนัในการพฒันาระบบหลกัประกนั
สขุภาพในพืน้ที,่ ประสานงานความรว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในพืน้ทีใ่นการบรหิาร
จดัการกองทนุฯ ในระดบัต าบล และจดักระบวนการคดัเลอืกและสนบัสนุนใหแ้กนน าองคก์ร
เครอืขา่ยประชาชน เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการระดบัเขตและระดบัจงัหวดัในชดุต่างๆ 

• จดัท าขอ้เสนอและความคดิเหน็ต่อการพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพ โดยน าขอ้มลูและ
ประสบการณ์ในการด าเนนิงานของศนูยป์ระสานงานฯ มาสรปุเป็นบทเรยีนการด าเนินงานและ
จดัท าเป็นขอ้เสนอเชงินโยบายน าเสนอต่อคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตแิละ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนตดิตามและผลกัดนัขอ้เสนอเพือ่พฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพ 



งานกองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

มีอ านาจ และหน้าท่ีเก่ียวกบั 
 1. การดแูลรกัษา ซ่อมแซม อาคารสถานทีข่องเทศบาลเมอืงแม่โจ ้สถานที่
สาธารณะ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์  ไดแ้ก่ ถนนภายใน
ชุมชน ไฟกิ่งสาธารณะ สนามกีฬาชุมชน  ให้ค าแนะน าในการบ ารุง รกัษา ระบบ
น ้ าประปาหมู่บ้าน  ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมทางสาธารณะประโยชน์ ตัดหญ้า  
ดดูโคลน ก าจดัสิง่ปฏกิูลในท่อระบายน ้าสาธารณะ และสวนสาธารณะของเทศบาล 
หากพบเหน็ท่อระบายน ้าสาธารณะ ไฟกิง่สาธารณะ  ถนนสาธารณะช ารุด ใหแ้จง้
กองช่าง เทศบาลเมอืงแม่โจ้ ไดท้ี่หมายเลข 053-498621 ต่อ 402-404 หรอืหาก
ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด ให้สแกน QR Code แจ้งหมายเลขประจ าเสาไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และหมายเลขประจ าเสา เป็นตวัอกัษรสแีดง 



ช่างซ่อมบ ารุง 



งานพฒันา-ตดัหญ้า 



พนักงานตดัแต่งกิง่ไม้-ท าความสะอาดท่อระบายน า้ 



พนักงานชุดปรับปรุงภูมทิศัน์ 



ตวัอย่างรหสัประจ าเสาไฟฟ้า 



ควิอาร์โค๊ด รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 



ช่างไฟฟ้า 



2. งานส ารวจ ประมาณการ เพ่ือประกอบการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบั
โครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณโครงการก่อสร้างประจ าปี เช่น ก่อสร้างถนน  
ก่อสร้างพนังกนัดิน  รางระบายน ้า  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ก่อสร้างอาคาร 
หรือศาลาอเนกประสงค ์ สนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน ท่ีประชาชนสามารถใช้ร่วมกนั
ได้ ฯลฯ พร้อมควบคมุงานก่อสร้าง 



3. การตรวจสอบอาคารตามพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัปัจจบุนั 



4.  รบัแจ้งการขดุดิน ถมดินตามพระราชบญัญติัขดุดิน ถมดิน พ.ศ. 2543  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัปัจจบุนั 



5. การขออนุญาตด าเนินกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 1 (เครื่องจกัรไม่เกิน 20 แรงม้า)  
และ โรงงานจ าพวกท่ี 2  (เครื่องจกัร 21-50 แรงม้า) 



6. การขออนุญาตและต่อใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัปัจจบุนั 



7. งานขออนุญาตขดุเจาะบ่อบาดาล การขอใช้น ้าบาดาล ต่ออายใุบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  
ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัปัจจบุนั 



ซ่ึงการด าเนินการขออนุญาตตามข้อ 4 - 7 ให้ติดต่อสอบถามได้ที่กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้   
เบอร์ 053-498621 ต่อ 403 และ 404  ซ่ึงเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถส่งทางอเีมล์หรือไลน์ได้ 



8. ประสานของบประมาณอดุหนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้

ประปาหมู่บา้นศรีสหกรณ์2 

Overlay ถนน หมู่ 5หนองหาร 

ประปาหมู่บา้นแพะป่าหา้ 



9. งานประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือซ่อมแซม แก้ไข สาธารณูปโภค
ท่ีช ารดุ เช่น ประสานกรมทางหลวงให้ซ่อมแซมถนนทางหลวง  ฟตุบาท และไฟฟ้าส่อง

สว่างเกาะกลางถนน, ประสานกรมชลประทานในการซ่อมแซมดาดล าเหมือง  
ประสานส านักงานไฟฟ้าอ าเภอสนัทรายขยายเขตไฟก่ิงสาธารณะ 



10. งานขดุลอกล าเหมือง และล าคลองภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 



อ านาจหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการชุมชน
เกีย่วกับงานทะเบยีนราษฎร 

1. การออกหนังสือรับแจ้งการเกิดของราษฎร ที่เกิดในชุมชนของท่าน (กรณีที่มิใช่เกิด 
    ทีโ่รงพยาบาล) เชน่  บา้น  บรเิวณรอบๆ บา้น บรเิวณนอกพืน้ทีบ่า้น แต่เป็นในพืน้ที่ชุมชน 
    ของทา่น เป็นตน้ (สว่นน้อย) 
2. การออกหนังสอืรบัแจง้การตายของราษฎร ทีเ่สยีชวีติในชุมชนของท่าน เช่น บ้าน บรเิวณ 
   รอบ ๆ บ้าน บรเิวณนอกพืน้ทีบ่า้นแต่เป็นในพื้นทีชุ่มชนของท่าน (ออกภายใน 24 ชัว่โมง 
   หลงัจากทีต่ายหรอืพบศพ) 
3. การใหข้อ้มูลเกีย่วกบังานทะเบยีนราษฎรเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที ่แก่หน่วยงานรฐั 
   ในชมุชนทีต่อ้งการทราบขอ้มลู  เชน่  กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 
4. การสนบัสนุนและวางตวัเป็นกลางในการเลอืกตัง้ ในระดบัทอ้งถิน่ หรอื ระดบัประเทศ 
5. ผูน้ าและเป็นแกนกลางในการสนบัสนุนการมสีว่นรว่มในการบรหิารงานภายในชมุชนของตน 



อ านาจหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการชุมชน
เกีย่วกับงานทะเบยีนราษฎร 

6. ในส่วนของการสนับสนุน อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการให้บริการในทะเบียนราษฎร  ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ หรือช่วง
วนัหยดุราชการ  แจง้ขอ้มลูใหท้ราบ เพือ่หากมผีูส้อบถามหรอืสงสยั เชน่ 

 

- การออกหนงัสอืรบัแจง้การเสยีชวีติภายใน 24 ชัว่โมง  หรอื ใหค้ าแนะน า ปรกึษาแก่ราษฎร 
หากมกีารตายจะต้องแจง้ภายใน 24 ชัว่โมง หรอื แต่หากตรงกบัช่วงวนัหยุดใหท้ าการแจ้ง
ตายต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัประกอบการแจง้การตายต่องานทะเบยีน
ราษฎรหากมกีารแจง้ยา้ยทีอ่ยู ่ โดยมกีารออกใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู ่ท.ร.6 ผูแ้จง้ยา้ยจะตอ้งน าไป
แจง้ยา้ยเขา้ภายใน 15 วนั ท าการ หลงัจากทีม่กีารแจง้ยา้ยออก มเิช่นนัน้จะเสยีค่าปรบัไม่
เกนิ 1,000 บาท  



อ านาจหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการชุมชน
เกีย่วกับงานทะเบยีนราษฎร 

- การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการแจง้ยา้ยทีอ่ยูป่ลายทางอตัโนมตั ิจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้บา้น 
  หรอืคนทีเ่ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ 
- การให้ค าแนะน าเกี่ยวกบั หากจะขอออกเลขท่ีบ้าน จะต้องมีการด าเนินการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารให้แล้วเสรจ็ประมาณ 85-90 % เพ่ือให้การเข้าอยู่อาศยัไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อชีวิตและทรพัยสิ์น และตอ้งมาด าเนินการขออนุญาตออกเลขทีบ่า้นหลงัจากท่ีมีการก่อสร้าง
แล้วเสรจ็ภายใน 15 วนั  หากการก่อสร้างบ้านยงัไม่แล้วเสรจ็จะต้องด าเนินการในการขอต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.1) ก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ  รวมทัง้หากประสงคม์กีาร
ก่อสร้างอาคารแทนหลงัเดิมท่ีมีอยู่ ทัง้ท่ีประสงค์โดยจะใช้เลขท่ีบ้านเดิม จะต้องมา
ด าเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (ใบ อ.6) ก่อนที่จะท าการขออนุญาตก่อสร้าง หรือ 
ดดัแปลงอาคาร 



1. เมือ่มคีนตาย กรณีทีต่ายทีบ่า้น บรเิวณบา้น บรเิวณนอกบา้นทีเ่ป็นเขตพืน้ทีใ่นชุมชน จะตอ้งแจง้การ
ตายภายใน 24 ชัว่โมง นบัตัง้แต่เวลาตายหรอืพบศพแลว้แต่กรณี และจะตอ้งแจง้ต่อนายทะเบยีนที่
ตายหรอืพบศพ 

 1.1 กรณีคนตายในบา้น   
 - ใหญ้าตสิายตรง เช่น บดิา มารดา สาม ีภรรยา บุตรเป็นผูแ้จง้การตายกรณีถา้ญาตสิายตรง
ไม่อยู่ในพื้นที่หรือไม่สามารถด าเนินการแจ้งตายทนัภายใน 24 ชัว่โมงให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งการตาย  
 - กรณีทัง้ญาติสายตรง หรอื ไม่มีเจ้าบ้าน  ให้ผู้พบศพเป็นผูแ้จ้งการตายต่อประธานชุมชน
ภายใน 24 ชัว่โมง  โดยให้ท าการรบัรองและยืนยนัว่าเป็นผูแ้จ้งเป็นผู้พบผูต้ายเป็นคนแรก สภาพที่
ขณะทีเ่สยีชวีติเป็นอย่างไร  พบศพที่ไหน และมปีระสงคท์ี่ด าเนินการแจง้การตาย เนื่องจาก ญาตสิาย
ตรงไม่อยู่ในพื้นที่ / บ้านไม่เจ้าบ้าน ทัง้น้ี กระท าเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คอื 
ภายใน 24 ชัว่โมง 
 - กรณีญาตสิายตรงอยู่ในพื้นที่ แต่ไม่สะดวกในการแจ้งการตาย ให้ท าหนังสือมอบอ านาจ
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น ทีม่กีารลงลายมอืชือ่รบัรองเอกสาร 
 1.2 กรณีคนตายนอกบา้น 
 - ใหผู้พ้บศพคนแรกเป็นการแจง้การตาย 

กรณีการรบัแจ้งตาย 



2. ถา้มเีหตุสงสยัวา่คนตาย ตายดว้ยโรคตดิต่อ หรอื ตายโดยผดิธรรมชาต ิเชน่ การ
ฆา่ตวัตาย  ถกูผูอ้ื่นท าใหต้าย ถกูสตัวท์ าใหต้าย ตายโดยอุบตัเิหตุ โดยยงัมปิรากฏ
สาเหตุ ใหผู้แ้จง้การตายแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีอ่ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 
เชน่ สถานพยาบาล  หรอื เจา้หน้าทีต่ ารวจ 

3. เมือ่มคีนตาย กรณีทีต่ายทีบ่า้น บรเิวณบา้น บรเิวณนอกบา้นทีเ่ป็นเขตพืน้ทีใ่น
ชมุชน ซึง่ระยะเวลาการเสยีชวีติ หรอื การพบศพ เกนิ 24 ชัว่โมง นบัตัง้แต่เวลา
ตายหรอืพบศพแลว้แต่กรณี ใหผู้พ้บศพคนแรกแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ที่
อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย เชน่ สถานพยาบาล  หรอื เจา้หน้าทีต่ ารวจ 

4. แบบพมิพท์ีใ่ชร้บัแจง้การตาย คอื ใบรบัแจง้การตาย หรอื เรยีกโดยยอ่ ๆ วา่ ท.ร.4 
ตอนหน้า 

กรณีการรบัแจ้งตาย 



5. เมือ่มผีูม้าแจง้การตาย ให ้ประธานชมุชน ด าเนินการ ดงัน้ี 
 5.1 เรยีกหลกัฐานเกีย่วกบัตวัผูแ้จง้ เจา้บา้น และคนเสยีชวีติ เชน่ ส าเนา
ทะเบยีนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสอืมอบอ านาจ เป็นตน้ 
 5.2 ถามรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้สยีชวีติใหม้ากทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะ
ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิได ้เชน่  สถานภาพ  อาชพี  เป็นตน้ 
 5.3  ถา้ผูต้ายมกีารรกัษาอาการป่วยก่อนเสยีชวีติ  ใหเ้รยีกดเูอกสารจาก
แพทย ์เชน่ หนงัสอืรบัรองการป่วย หนงัสอืรบัรองการจา่ยยา ซึง่ผูร้กัษาพยาบาลก่อน
ตายเป็นผูอ้อกให ้จากผูแ้จง้ (ถา้ม)ี เพือ่จะไดน้ าขอ้มลูมาใสช่อ่งรายการ “สาเหตกุาร
ตาย” 
 5.4 น าแบบพมิพใ์บรบัแจง้การตาย หรอื ท.ร.4 ตอนหน้า มากรอกขอ้มลู 

กรณีการรบัแจ้งตาย 



 ให้ผู้น าชุมชนของแต่ละชุมชนที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้น า
ชมุชนนัน้ ๆ ท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนผูร้บัแจง้การตายไวก้่อน หากว่ามกีารเสยีชวีติ
ทีบ่า้นหรอืในเขตพืน้ทีช่มุชนของตน (ภายใน 24 ชัว่โมง ทีม่กีารตายหรอืพบศพ) หาก
ผูน้ าชุมชนนัน้ไม่อยู่  ใหผู้แ้จง้การตายแจง้ต่อประธานคณะกรรมการชุมชนแทน และ
หากมกีารรบัแจง้การตายโดยผดิธรรมชาต ิเช่น การฆ่าตวัตาย การถูกท าร้าย การ
เกดิอุบตัเิหตุ การนอนหลบัตายจะต้องมเีอกสารการลงบนัทกึประจ าวนัและหนังสอื
รบัรองจากเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การชนัสตูรของแพทย ์ หนงัสอืรบัรองจากสถานี
ต ารวจ ประกอบดว้ยเสมอ 
 หากมีการรบัแจ้งการตายโดยธรรมชาติทัว่ไป เช่น  การตายจากโรคภยั
ไขเ้จบ็  และมกีารแจง้ตายภายใน 24 ชัว่โมงทีม่เีสยีชวีติ ใหป้ระธานชมุชนเป็นผูก้รอก
รายละเอียดตามใบรบัแจ้ง ท.ร.4 ตอนหน้าให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยการสอบถาม
ขอ้มลูใหป้รากฎขอ้เทจ็จรงิจากญาตหิรอืผูแ้จง้การเสยีชวีติ เชน่... 

สรปุการแจ้งการตาย 



- สถานภาพของผูเ้สยีชวีติ ใหร้ะบุเฉพาะ “โสด  สมรส  หมา้ย  หย่ารา้ง”  เทา่นัน้  ไม่
ใชค้ าวา่ “คู่” , “อยู่ด้วยกนั”  

- อาชพีของผูเ้สยีชวีติ ตอ้งระบุอาชพีทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั เชน่ ขา้ราชการ หาก
ยงัคงเป็นขา้ราชการ  ใหร้ะบุประเภทของขา้ราชการ เชน่ ข้าราชการพลเรอืน  
ข้าราชการทหาร  ทัง้นี้  ยึดถือตามบตัรประจ าตวัข้าราชการท่ีผูต้ายใช้ ณ 
ปัจจบุนั  แตห่ากเกษยีณอายุราชการแลว้  ใหร้ะบุวา่ “เกษียณอายุราชการ” , กรณทีี่
ไมไ่ดท้ างาน เชน่ เป็นนกัศกึษา เป็นคนชรา เป็นแมบ่า้นของครอบครวั (คนทีท่ างาน
บา้นของครอบครวั ทีม่ไิดไ้ปรบัจา้งหรอืก่อใหเ้กดิรายได)้  ใหร้ะบุวา่ “ไมไ่ด้ท างาน”  

- สว่นสาเหตุการตายใหส้อบถามผูแ้จง้การตายวา่ผูต้ายป่วยเป็นโรคประจ าตวัอะไร ถา้
ป่วยเป็นหลายโรค ใหร้ะบุเฉพาะโรคทีเ่ป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหเ้กดิโรคอืน่ ๆ ตามมา  
แตห่ากไมท่ราบแน่ชดั ใหเ้รยีกดเูอกสารจากแพทย ์เชน่ หนงัสอืรบัรองการป่วย 
หนงัสอืรบัรองการจา่ยยา ใบนดั ซึง่ผูร้กัษาพยาบาลก่อนตายเป็นผูอ้อกใหจ้ากผูแ้จง้ 

สรปุการแจ้งการตาย 



- การแจ้งการตายของคนทีช่ราภาพ  ทางการแพทย์ใหร้ะบุสาเหตุการตายว่า “สมองฝ่อวยั
ชรา”  หา้มใชค้ าว่า “แก่ตาย” หรอื “ชราภาพ”  เพราะทางการแพทยไ์ม่มโีรคแก่ตาย หรอื 
โรคชรา  

- การรบัแจง้การตายใหป้ระธานชุมชนฯ สอบถามญาตผิูแ้จง้การตาย ว่า  “ผู้ตาย”  มปีระกนั
ชวีติ หรอืประกนัสุขภาพหรอืไม่  หากม ี**จะต้องมีบนัทึกประจ าวนัจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
และการส่งชนัสตูรศพของผู้ตาย**  

- หากมกีารแจง้การตายในชว่งวนัหยดุ ใหผู้น้ าชมุชนท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนผูร้บัแจง้การตาย
ไว้ก่อนและแนะน าให้ประชาชนไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการแจง้ตาย กรณีทีม่กีารแจ้งการตายเพื่อขอออกมรณบตัรเกนิ 24 ชัว่โมง แล้วน า
เอกสารดงักล่าวมาแจง้การตายต่องานทะเบยีนราษฎรในวนัเปิดท าการต่อไป 

***การรบัแจ้งการตาย หากกรณีไม่ใช่ญาติสายตรง เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร 
หรือเจ้าบา้น  ขอหนังสือมอบอ านาจพร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้นและการลงลายมือช่ือ
รบัรองของผู้มอบอ านาจ*** 

สรปุการแจ้งการตาย 



งานนิติการ 
1. การพกัการลงโทษของผูต้อ้งโทษจากทณัฑสถาน 
 1.1 การใหข้อ้มูลต่อเจ้าพนักงานปกครองและต ารวจทอ้งที ่(ผ่านเทศบาลฯ) เพื่อ
ประกอบการพจิารณาพกัโทษของผูต้อ้งโทษ โดยจะมเีอกสารใหก้รอกรายละเอยีด ขอ้เทจ็จรงิ
ต่าง ๆ เกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการพกัโทษและผูอ้ปุการะผูไ้ดร้บัการพกัโทษ 
 1.2 มหีน้าทีส่อดสอ่งดแูลความประพฤตผิูต้อ้งโทษทีไ่ดร้บัการปล่อยตวั หากพบว่า
มพีฤตกิรรมหรอืมปีระพฤตผิดิเงือ่นไขในการปล่อยตวั ใหท้ าการรายงานมายงัเทศบาลฯ เพื่อ
เทศบาลจะไดร้ายงานอ าเภอสนัทรายรบัทราบต่อไป 
 

2. การประชาสมัพนัธ์การตรวจเยี่ยมศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายของส านักงานอยัการ
คุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่จะมกีารออกตรวจ
เยีย่มทกุไตรมาส (ราย 3 เดอืน) 



งานพฒันาชุมชน 
ลงทะเบียนโครงการรบัเงินอดุหนุนเพ่ือการเลีย้งดเูดก็แรกเกิด 
 

 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญ
ระดบัชาติ ตามแผนบูรณาการ การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ เป็นการสร้างระบบ
คุ้มครองทางสงัคมโดยจดัสวสัดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครวัเรือน
ยากจนหรอืครวัเรอืนทีเ่สีย่งต่อความยากจน เป็นมาตรการใหบ้ดิา มารดาน าเดก็เขา้
สู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้ร ับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการ
พฒันาการสมวยั รวมทัง้เป็นหลกัประกนัใหเ้ดก็ไดร้บัสทิธดิา้นการอยู่รอดและการ
พัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคนของยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์
การเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12  (พ.ศ.2560-2564)  และแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2560-2564) 



งานพฒันาชุมชน 
เทศบาลหน้าท่ีต้องด าเนินการดงัน้ี 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตรวจสอบคณุสมบตัแิละรบัลงทะเบยีน 
2. บนัทกึขอ้มลูพืน้ฐาน ในระบบลงทะเบยีนของกรมกจิการเดก็และเยาวชน 
3. ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัสทิธิ ์15 วนั ตามระเบยีบฯ 
4. เมือ่ไมม่ผีูค้ดัคา้นให ้อปท.บนัทกึ ดร.01 และ ดร.02 เพือ่ส่งรายชื่อผูไ้ดร้บัสทิธิผ์่าน

ระบบไปยงั  พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่ต่อไป  
(แบบ ดร.01 คอื แบบค ารอ้งขอลงทะเบยีน เพือ่ขอรบัสทิธเิงนิอุดหนุนเพือ่การเลีย้ง
ดเูดก็แรกเกดิ  แบบ ดร.02 แบบรบัรองสถานะของครวัเรอืน รบัรองรายไดข้องผูม้า
ของลงทะเบยีน  ซึ่งจะมผีูร้บัรอง 2 คน ผูร้บัรองคนที ่1  จะเป็น อสม. และผูร้บัรอง
คนที ่2 จะเป็น ประธานชมุชน ทีผู่ม้าขอรบัลงทะเบยีนอาศยัอยู ่ณ ชมุชน นัน้ ๆ ) 



งานพฒันาชุมชน 
เทศบาลหน้าท่ีต้องด าเนินการดงัน้ี 
5. พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัเชยีงใหม่ ตรวจทานสทิธิแ์ละความ

ถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล ดร.01 และ ดร.02 (ในระบบลงทะเบยีน) และยนืยนั
รายการผู้ร ับได้รบัสิทธิไ์ด้รบัเงินอุดหนุนของจงัหวดัและส่งให้กรมกิจการและ
เยาวชน 

6. ส่วนกลาง (ศดร.) ตรวจทานสทิธิแ์ละความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูรายบุคคล
ของ กทม. 

7. ประมวลผลและสง่ขอ้มลูใหก้รมการปกครองและกรมบญัชกีลางด าเนินการต่อไป 
8. กรมบญัชกีลาง จา่ยเงนิและสง่สถานะกลบัมายงักรมกจิการเดก็และเยาวชน 



แบบฟอรม์ ดร.01 



แบบฟอรม์ ดร.02 



งานพฒันาชุมชน 
หลกัเกณฑข์อรบัเงินสงเคราะหค่์าจดัการศพผู้สงูอายตุามประเพณี 

(1) คุณสมบตัิผู้สูงอายุที่เสยีชีวติ ที่จะขอรบัการสงเคราะห์ในการจดัการศพตาม
ประเพณี จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์บตัรสวสัดิการแห่งรฐั (มีบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั) หากยงัไมม่บีตัรสวสัดกิารแหง่รฐั หรอืยงัไมไ่ดล้งทะเบยีน ให้
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น หรอืนายกเทศมนตร ีหรอืประธานชุมชนเป็นผู้
รบัรองคณุสมบตั ิ(ตามแบบฟอรม์) 

(2) สามารถยืน่ค าขอภายใน 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบมรณบตัร 
(3) คา่จดัการศพ รายละ 3,000  บาท 
(4) ให้รวมถึงผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถาน

สงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยใหม้ลูนิธ ิสมาคม วดั มสัยดิ โบสถ์ ซึง่สามารถขอรบั
การสงเคราะหค์า่จดัการศพได ้



งานพฒันาชุมชน 
หลกัเกณฑข์อรบัเงินสงเคราะหค่์าจดัการศพผู้สงูอายตุามประเพณี 

(5) การอนุมตัิจ่ายเงนิสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี พฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่เป็นผูม้อี านาจอนุมตั ิ 

(6) สถานทีย่ืน่ ใหผู้ร้บัผดิชอบในการจดัการศพตามประเพณี ใหย้ื่นค ารอ้งในทอ้งที ่
ทีผู่ส้งูอายุมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น หรอืภูมลิ าเนาในขณะถงึแก่ความตาย กรณี 
กรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต และจงัหวดัอื่น ให้ยื่นค าขอที่
ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั หรอืที่ว่าการอ าเภอ 
หรอื ส านกังานเทศบาล หรอืทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 



แบบฟอรม์ ศผส.01               แบบฟอรม์ ศผส.02 



งานพฒันาชุมชน 
หลกัเกณฑข์อรบัเงินสงเคราะหค่์าจดัการศพผู้สงูอายตุามประเพณี 

1. ประธานชุมชน มีหน้าที่ เซ็นรบัรอง ในแบบ ศผส.01  คือ แบบค าขอรบัเงิน
สงเคราะห์ และรบัรองผู้รบัผิดชอบในการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
(กรณีผูส้งูอายเุสยีชวีติ มบีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั) (โดยแนบส าเนาบตัรประชาชน
ของประธานชมุชนดว้ย) 

2. ประธานชุมชน มีหน้าที่ เซ็นรบัรอง ในแบบ ศผส.02 คือ แบบรบัรองการมี
คณุสมบตัติามเกณฑบ์ตัรสวสัดกิารแห่งรฐั แต่ยงัไมม่บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัหรอื
ยงัไม่ไดล้งทะเบยีนบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั  (โดยแนบส าเนาบตัรประชาชนของ
ประธานชมุชนดว้ย) 



งานพฒันาชุมชน 
การขอรบัรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรบัคนพิการ 

 เชญิชวนให ้ผูพ้กิารประเภททางการเคลื่อนไหวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนคนพกิารตาม พรบ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2556 ที่มคีวามประสงค์ขอใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก)ในการอ านวยความสะดวก 
หรอื ผูพ้กิารทีม่รีถสามลอ้ชนิดมอืโยกแลว้ แต่ช ารดุหรอืผพุงั  สามารถตดิต่อขอรบับรกิารไดท้ี ่
งานพฒันาชมุชน ส านกังานเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูพ้กิาร 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3. ใบรบัรองแพทย์ (ระบุว่าสามารถใช้รถสามล้อชนิดมอืโยกส าหรบัคนพกิารได้) สามารถ 
ขอไดท้ีโ่รงพยาบาลฯ หรอื คลนิิกแพทยเ์ฉพาะทาง 

4. รปูถ่ายเตม็ตวั 1 รปู 



งานประชาสมัพนัธ ์

1. ประชาสมัพนัธก์จิการของชมุชนและเทศบาลฯ ผา่นสือ่ต่าง ๆ เชน่ หนงัสอื 
ประกาศ แผน่พบัหอกระจายขา่ว วทิยชุมุชนฯ  

2. ดแูลรกัษาป้ายประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนก าหนดจดุตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธข์อง
ชมุชน  

3. เป็นพธิกีรในสถานทีป่ระชมุ การฝึกอบรม งานรืน่เรงิ หรอืพธิกีรรมทางศาสนา  
4. สรา้งเครอืขา่ยประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจแกป่ระชาชนในชมุชน 

ดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพอนัด ีและการพฒันาสง่เสรมิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง
รว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีและเป็นกระบวนการสือ่สารสองทางทีท่ าให้
ประชาชนเขา้ใจ ยอมรบั และสนบัสนุน ชว่ยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ใหห้น่วยงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถแกปั้ญหาขา่วสารทีเ่ป็นขา่วลอื และความเขา้ใจ
ผดิโดยการเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ เชือ่ถอืได ้มแีหลง่อา้งองิรบัรอง 



กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1. งานการศึกษาปฐมวยัและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีหน้าท่ีเก่ียวกบั 
 งานการศกึษาปฐมวยัและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มหีน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการศกึษา
ระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ โจ้ จ านวน 2 ศูนย์ บริหารจัด
การศกึษาและพฒันาคุณภาพการจดัการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็
ปฐมวยัแห่งชาตกิารศกึษา เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัทุนคนไดร้บัการพฒันาอย่างรอบดา้นอย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเน่ืองจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแผนพัฒนา
การศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา ของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และจดัเตรยีมการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) หรอื   สมศ. หรอืบุคคลหรอืหน่วยงาน
ภายนอกที่ส านักงานดงักล่าวรบัรองเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพใหม้กีารพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 



กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ประเพณี ศาสนาและวฒันธรรม 
 มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการทางดา้นศาสนา รวมไป
ถึงวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้น เพื่อสืบทอด
วฒันธรรมของทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื มกีารสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องภูมมปัิญญาทอ้งถิน่ 
โดยการให้ปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนในชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรูภู้มปัิญญาพืน้บา้นใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เป็นการบ ารุงรกัษาศลิปะ 
จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดใีหค้งอยู่สบืไป รวมทัง้ต้องมี
การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอก เช่น กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่ม
แมบ่า้น อสม. กลุ่มเดก็เยาวชน ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานอื่นทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ซึ่งต้องใชห้ลกัมนุษย์สมัพนัธ์ ในการตดิต่อประสานงานดว้ย เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การด าเนินงานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินกจิกรรม โครงการ
ต่างๆ 



กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน / งานกีฬาและนันทนาการ 
 มหีน้าทีเ่กีย่วกบั การส่งเสรมิ   และสนับสนุนการด าเนินงานด้านกฬีานันทนาการแก่
เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ส่งเสรมิใหเ้ดก็เยาวชน และประชาชนได้รบัการออกก าลงักาย
และฝึกกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ศลิปวฒันธรรม กฬีานนัทนาการ อยา่งหลากหลาย เทศบาลไดจ้ดัใหม้ลีานกฬีาและลานออกก าลงั
กายกลางแจ้งพรอ้มทัง้จดัหาอุปกรณ์กฬีาใหพ้รอ้มส าหรบับรกิารประชาชน จดักจิกรรมกฬีาเพื่อ
เชื่อมความสมัพนัธไมตร ีโดยมุ่งเน้นใหเ้ด็กและเยาวชนท ากจิกรรมในระหว่างการปิดภาคเรยีน 
เพือ่ลดปัญหาสงัคม ปัญหาการเสพยาเสพตดิ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งสุขภาพอย่างสรา้งสรรคส์รา้ง
ความสมัพนัธ์ภายในชุมชน มคีวามสมคัรสมานสามคัคกีนัในท้องถิ่น จดัให้มีการรณรงค์และ
เผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจติส านึกให้เด็กและเยาวชนรกัการกฬีาและการออกก าลงักายอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงการจดัและส่งเสรมิกจิกรรมเด็กและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนและแสดงความ
คดิเหน็อยา่งเป็นเหตุเป็นผล    เพือ่เป็นการสง่เสรมิความเป็นประชาธปิไตย ทัง้ในแงค่วามคดิและ
วถิชีวีติประจ าแกเ่ดก็และเยาวชนน าไปใชเ้ป็นแนวทางการใชช้วีติทีถู่กตอ้งต่อไปในอนาคต 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกิด - ๖ ปี บรบิูรณ์ อย่างเป็นองค์
รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติ และพฒันาการตามวยั ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพภายใต้
บรบิทสงัคมและวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดว้ยความรกัความเอื้ออาทรและความ
เขา้ใจของทกุคน เพือ่สรา้งรากฐานใหเ้ดก็พฒันามทีกัษะชวีติไปสู่ความเป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์เกดิคณุคา่ต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ 

ปรชัญาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
“พฒันาเดก็ปฐมวยัเตม็ตามศกัยภาพ และเป็นไปโดยธรรมชาต ิภายใตส้ิง่แวดลอ้ม   

ทีอ่บอุ่น ปลอดภยั ผสมผสานการเรยีนรูต้ามศาสตรพ์ระราชา และวฒันธรรม 
ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่” 

 

วิสยัทศัน์ (VISION) 
“ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็คณุภาพ ยดึมัน่คณุธรรม น าการเรยีนรู ้มุง่สูก่ารเป็นพลเมอืงที่

ด ีของชมุชน และประเทศชาต”ิ 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ 

อตัลกัษณ์ของผู้เรียน 
“มวีนิยั รกัษ์ความเป็นไทยใสใ่จวถิลีา้นนา” 

1. มวีนิยั  หมายถงึ  มรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัรอคอย 
2. รกัความเป็นไทย หมายถงึ รกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์น้อมไหว ้อ่อนน้อม  

ถ่อมตน 
3. ใสใ่จวถิลีา้นนา  หมายถงึ วฒันธรรมความเป็นอยูข่องชมุชน 

 

เอกลกัษณ์ 
“ศนูยเ์ดก็เลก็คณุภาพ” 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ 

เป้าหมาย 
1. ผูเ้รยีนมพีฒันาการสมวยั มวีนิยั มทีกัษะชวีติ  เลน่และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ

ภายใตค้วามแตกต่างระหวา่งบคุคล 
2. มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้แบบบรูณาการผา่นการเลน่อยา่งมคีวามหมาย 

และมคีวามสขุตามวถิวีฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
3. มสีภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้ีอ่บอุ่น มคีวามสขุ สะอาด 

ปลอดภยั มรีะเบยีบ ทัง้ภายในและภายนอก หอ้งเรยีน เป็นทีย่อมรบัของชมุชน
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

4. มแีหลง่เรยีนรูใ้นชมุชนและทอ้งถิน่ ทีห่ลากหลาย 
5. มสีือ่ทีส่รา้งสรรคข์ึน้เองและน าสือ่จากทอ้งถิน่มาสรา้งสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัการ

พฒันาผูเ้รยีนอยา่งมคีณุภาพ 
 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ 

เป้าหมาย 
6. ครมูคีวามรู ้ความเขา้ใจ  และสามารถจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิหารเรยีนการ
เลน่อยา่งมคีวามหมายโดยใชก้ระบวนการวางแผน  การปฏบิตั ิและการทบทวน 

7. บคุลากรมคีณุธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินตามมาตรฐานวชิาชพีครทูีก่ าหนด 
8. ชมุชน ครอบครวั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการอบรมเลีย้งดเูดก็และสามารถพฒันา
ผูเ้รยีนรว่มกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

9. ไดร้บัความรว่มมอืในหารท างานรว่มกนัระหวา่งชมุชน กบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน 

10. มเีครอืขา่ยชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาการ 
(professionalLeamingCommunity :PLC) ทีเ่ขม้แขง็ และหลากหลายชอ่งทาง 

 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศนูยท์ุ่งป่าเกด็) 



ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศนูยแ์ม่เตาไห) 



ส่ิงท่ีจะขอความร่วมมอื 

1. ตรวจสอบใหเ้ดก็ในชมุชนเขา้โรงเรยีน ตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั 
2. สง่เสรมิกจิการสภาเดก็และเยาวชน / กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ 
3. สง่เสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา และพธิกีารต่างๆ 
4. สง่เสรมิวฒันธรรมอนัดงีามในชมุชน 
5. สง่เสรมิการแสดงออกซึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 
6. ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ ขอความร่วมมอืเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ของ

การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เช่น ประเพณีต่างๆ ศาสนาและวฒันธรรม , 
งานกฬีาและนันทนาการ และงานศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
ทัง้ 2 แหง่ 



งานจดัเกบ็รายได้ฯ 
1. ขอความรว่มมอืประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการจดัเกบ็เงนิคา่ภาษแีละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 
2. อ านวยความสะดวกดา้นสถานทีข่ณะทีม่โีครงการรบัช าระภาษแีละคา่ธรรมเนียมเคลื่อนที่ 

งานสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม 

1. ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั / ป้องกนัโรค / วางแผนครอบครวั / ดแูลดา้นสุขาภบิาล 
2. ดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องอาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตชุมชน (อสม.) 
3. รณรงคแ์กไ้ขปัญหาน ้าเสยี มลทศัน์ต่างๆ ในชุมชน 
4. ส่งเสรมิการดแูลดา้นก าจดัขยะ การคดัแยกขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
 



3Rs และการคดัแยกขยะมูลฝอย 
Reduce   ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าท่ีจ าเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย 

Reuse         การใช้ซ ้าผลิตภัณฑ์ ส่ิงของต่าง 

Recycle  การคัดแยกและรวบรวมวสัดุเพ่ือน าเข้าสู้กระบวนการผลิตใหม่ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้



การประสานงาน กรณมีเีร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัขยะมูลฝอย 

นายถาวร  จองส่างปัน 
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
เบอร์โทร  089-0091861 

นายพชัิย  พวงเสน 
ผูค้วบคุมพนกังานจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 
เบอร์โทร 086-1981647 

นายพงษ์ศักดิ์  จินดา 
ผูช่้วยผูค้วบคุมพนกังานจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 
เบอร์โทร 099-3801116 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้



การประเมินค่าบริการ 
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย 



ขั้นตอนที ่1 จดัเตรียมภาชนะมฝีาปิดพร้อมเจาะกนัภาชนะ ขนาดของภาชนะขึน้อยู่กบัปริมาณขยะในครัวเรือน หาก
มมีากกใ็ช้ภาชนะทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ตามความเหมาะสม (ภาชนะทีใ่ช้อาจเป็นถงัพลาสติกหรือภาชนะอ่ืนๆทีม่ฝีาปิด) 

ขั้นตอนที ่2 ขุดหลมุขนาดความลกึ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะน าภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ไปใส่ในหลุม
ทีขุ่ด 

ขั้นตอนที ่3 น าเศษอาหารทีเ่ป็นขยะอนิทรีย์หรือขยะทีย่่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถงัทีฝั่งไว้ปิดฝาภาชนะ 

ขั้นตอนที4่ จุลนิทรีย์ในดิน , ไส้เดือนในดิน จะท าการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ ย (ระยะเวลาขึน้อยู่กบั
ปริมาณขยะเปียกหากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึน้หรือดบักลิน่ให้เติมสาร EM ) 

ขั้นตอนที ่5 หากมขียะเปียกทีเ่กดิขึน้ในครัวเรือน กส็ามารถน ามาเทใส่ลงไปในภาชนะได้จนกว่าจะเต็ม หากปริมาณ
ขยะเปียกเต็ม กส็ามารถน าภาชนะไปด าเนินการตามขึน้ตอนทีก่ล่าวมาข้างต้นในบริเวณพืน้ทีใ่หม่ 

ขั้นตอนและวิธีก าจัดขยะอนิทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้



EM Ball บ าบดัน า้เสีย 

ส่วนที ่1 
-ร า 1 ส่วน   -แกลบดบิ 1 ส่วน 
-ดนิร่วนหรือดนิโคลน 1 ส่วน 

ส่วนที ่2 
หัวเช้ือ 10 ช้อน (ประมาณคร่ึงแก้ว) 
กากน า้ตาล 10 ช้อน (ประมาณคร่ึงแก้ว)น า้ 2 ลติร 

น าส่วนผสมที ่1 ทั้ง 3 ตัว คลกุเคล้าให้เข้ากนั 

น าส่วนผสมที่  2 ผสมกันใช้ไม้คนจน
กากน ้าตาลละลาย น าส่วนผสมที่ 2 ค่อย
เทลงไปในดินที่เตรียมไว้ ค่อย ๆ เทลงไป
อย่าให้แฉะ คลกุเคล้าให้เข้ากนั แล้วลองใช้
มือป้ันดู ถ้าป้ันได้แสดงว่าใช้ได้ 

เม่ือป้ันเสร็จแล้ว ทิง้ไว้ในร่มประมาณ 3-5 
วนั ให้จุลนิทรีย์ขยายตัวใน EM ball 
***น าไปโยนในแหล่งน า้ทีต้่องการ 

หมายเหตุ 
อัตรา ส่วนที่  1  แ ค่อ ย่างละ 1  ถั ง  ก็จะใ ช้น ้ า
ประมาณ 2 ลิตร 
แต่ถ้าใช้อัตราส่วนที่ 1 อย่างละ 1 กระสอบก็ต้อง
เพิ่มน ้าเปล่า ,EM ,กากน ้าตาลเพิ่มขึ้นให้
เหมาะสมกับวัตถุที่น ามาว่ามีมากน้อยเท่าใด 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้



งานป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบร้อย 

1. ดแูลความสงบเรยีบรอ้ยในชมุชน 
2. ชว่ยเหลอืดแูลระมดัระวงัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของ อปพร. และอาสาสมคัรอื่นในชมุชน 
4. รณรงคป้์องกนัยาเสพตดิใหโ้ทษในชมุชน 

งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

1. ดูแลหรอืส่งเสรมิลู่ทางและสนับสนุนการประกอบอาชพีให้ชุมชนมคีวามมัน่คง  
มรีายไดม้ากขึน้ 

2. หาแหลง่เงนิทนุและตลาด เพือ่จ าหน่ายผลผลติ 


