สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2499 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้งสุขาภิบาลทองผาภูมิ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 74 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 7
มกราคม พ.ศ.2500 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
1. สภาพทั่วไป
 ที่ตั้ง อาณาเขต
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีพื้นที่
ทั้งหมด 3.28 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 150 กิโลเมตร และมี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 280 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด วัดทองผาภูมิ
ทิศตะวันออก จรด ทางหลวงสายทองผาภูมิ – สังขละบุรี
ทิศตะวันตก จรด ทางหลวงสายทองผาภูมิ – เขื่อนวชิราลงกรณ
ทิศใต้
จรด สะพานข้ามแม่น้าแควน้อย
แผนที่เขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น ปุ า เขาสู ง ใหญ่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นเป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ที่ ร าบบ้ า งบริ เ วณ
ริมแม่น้าแควน้อย และที่ราบระหว่างภูเขา มีพื้นที่ลาดเอียงลงสู่แม่น้า มีแม่น้าแควน้อยไหลผ่าน ฝั่งตะวันตก
เป็นชุมชนเมืองเป็นศูนย์รวมด้านการพาณิชย์ และสถานที่ราชการสาคัญ ๆ ฝั่งตะวันออกเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น ในบริเวณที่เป็นปุาและภูเขา สภาพอากาศ
มีความเปลี่ ย นแปลงมาก คือ ในฤดู ร้อนจะร้อนจัด ในฤดูห นาวจะหนาวจัด ฤดูฝ นจะเริ่มตั้ง แต่เดือ น
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
 ประชากร
จากการสารวจข้อมูลประชากรย้อนหลัง พบว่า ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิมีอัตราการเพิ่มจานวนของ
ประชากรขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ.2554 มีครัวเรือนทั้งสิ้น จานวน 1,450 หลัง มีประชากรทั้งสิ้น จานวน
2,668 คน ประชากรชาย จานวน 1,363 คน ประชากรหญิง จานวน 1,305 คน ปี พ.ศ.2555 มีครัวเรือน
ทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,453 หลั ง มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น จ านวน 2,674 คน ประชากรชาย จ านวน 1,370 คน
ประชากรหญิง จานวน 1,304 คน ปี พ.ศ.2556 มีครัวเรือนทั้งสิ้น จานวน 1,469 หลัง มีประชากรทั้งสิ้น
จานวน 2,747 คน ประชากรชาย จานวน 1,413 คน ประชากรหญิง จานวน 1,334 คน และ ในปี พ.ศ.
2557 มีครัวเรือนทั้งสิ้น จานวน 1,485 หลัง มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 2,777 คน ประชากรชาย จานวน
1,425 คน ประชากรหญิง จานวน 1,352 คน ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
หมู่บ้าน

ปี พ.ศ.

จานวนครัวเรือน

หมู่ที่ 1
(บางส่วน)

2553
2554
2555
2556
2557

1,441
1,450
1,453
1,469
1,485

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
1,292
1,250
2,542
1,363
1,305
2,668
1,370
1,304
2,674
1,413
1,334
2,747
1,425
1,352
2,777

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
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แผนภูมิแสดงจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

2800
2700
2600
2500
2400

2542
2553

2668
2554

2674

2747

2777

2555

2556

2557

ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ
อายุ 0 – 2 ปี
อายุ 3 – 5 ปี
อายุ 6 – 11 ปี
อายุ 12 –14 ปี
อายุ 15 – 17 ปี
อายุ 18 – 22 ปี
อายุ 23 – 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

ชาย
75
94
155
61
49
87
133
230
363
178
1,425

จานวนประชากร
หญิง
52
94
137
41
61
75
169
222
327
174
1,352

รวม
127
188
292
102
110
162
302
452
690
352
2,777

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
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แผนภูมิแสดงจานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ
690

700
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100
0
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2. ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม
ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิมีการคมนาคมที่สะดวก มีรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ รถตู้
ประจาทางปรับอากาศ และรถโดยสารประจาทางธรรมดาวิ่งไปยัง ผ่านไปยังจังหวัดกาญจนบุรี และอาเภอ
สังขละบุรีตลอดทั้งวัน ปัจจุบันยังมีท่ารถโดยสารปรับอากาศ ด่านเจดีย์สามองค์ – หมอชิต ในเขตเทศบาลฯ
เพิ่มความสะดวกให้กบั ประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทศบาลยังมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน
กว่า 22 สาย ซึ่งประกอบด้วยถนนคอนกรีตลาดยางตัดผ่านพื้นที่เทศบาลอย่างทั่วถึง
ด้านการจราจร
สภาพสภาพการจราจรในเขตเทศบาล ค่อนข้างคล่องตัวมาก เนื่องจากได้จัดระบบจราจรอย่าง
เป็นระบบโดยเฉพาะจัดให้มีการเดินรถทางเดียวบริเวณถนนสายกลางช่วงตลาดสดถึงสถานีตารวจภูธรทองผาภูมิ
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้
 การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน และให้บริการไฟฟูาสาธารณะใน
ถนนสายหลักอย่างทั่วถึง

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

การประปา
เทศบาลดาเนินกิจการประปาเอง โดยมีผู้ใช้น้าจานวน 1,411 ราย ปริมาณการผลิตน้าประปา
43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557) ในเขตเทศบาลใช้บริการน้าประปาของการ
ประปาเทศบาลตาบลทองผาภูมิครัวเรือนที่ใช้บริการน้าประปาของเทศบาล มีถึง 100%
การโทรคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลมีบริการโทรศัพท์อย่างทั่วถึง และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอ
และมีบริการฟรีอินเตอร์เน็ต (ทองผาภูมิ wi-fi) ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
ด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชย์
ร้านค้าพาณิชย์ในเขตเทศบาลมีจานวนมากและหนาแน่นบริเวณถนนสายกลางและกระจายตาม
แหล่ งชุมชน ประกอบด้ว ยร้ านขายของช า ร้านอาหาร – เครื่องดื่ม ร้านเสื้ อผ้ า ร้านบริการเสริมสวย
ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านอุปกรณ์เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านอุปกรณ์ไฟฟูา – วิทยุ และร้านอื่นๆ
ประมาณ 150 แห่ง สถานีบริการเชื้อเพลิง 1
แห่ง ธนาคาร 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต จากัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การบริการ
เทศบาลต าบลทองผาภูมิ อยู่ใ นย่ านชุม ชนเป็ นศู นย์ รวมของการพาณิ ช ย์ ในภูมิ ภ าคนี้ มี การ
คมนาคมสะดวก ประชาชนจึงประกอบอาชีพบริการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม กิจการโรงแรมและที่พัก
นักท่องเที่ยว

รายละเอียดสถานที่พักและรีสอร์ทในเขต อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ที่พัก
บ้านชายแดนทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน
บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ท ต.ท่าขนุน
บ้านไร่ตะเกียงทองรีสอร์ท ต.ท่าขนุน
มะไฟคู่รีสอร์ท ต.ท่าขนุน
ภูมิผาทอง แคมป์ไซท์ ต.ท่าขนุน
ภูไพรธารน้ารีสอร์ท ต.ท่าขนุน
เรือนครูไท ต.ท่าขนุน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3459-9088, 0-3459-9035
0-3453-1050-1, 08-1821-2621
0-3459-9393, 0-3459-9727
0-3459-9255, 08-0022-0122
08-6307-0311-2
0-3459-8041, 08-1854-8274
08-9826-3892, 08-3014-1096
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บ้านริมดอยสินสมบูรณ์รีสอร์ท ต.ท่าขนุน
ส.บุญยงค์ บังกะโล ต.ท่าขนุน
สมใจนึก บังกะโล ต.ท่าขนุน
โรงแรมสวนหมากแดง รีสอร์ท ต.ท่าขนุน
สวนปุาเกริงกระเวีย ต.ท่าขนุน
ทิวสักทอง รีสอร์ท ต.ท่าขนุน
ทองผาภูมิริเวอร์ฮิลล์ ต.ท่าขนุน
แพอังคณา
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ
บ้านพักรับรองเขื่อนวชิราลงกรณ
แพราชู
แพริมเขื่อนรีสอร์ท
สามอนงค์ริเวอร์วิว
สวนปุาทองผาภูมิ
แพวังอิงผา, V.I.P
แพวีคเอนด์
แพสีฟูา
ผ่านศึกแคมป์
แพมาลัยทัวร์
แพนางไพร
หน่วงพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ห้วยเขย่ง)
บ้านเล็กริมธาร (ไร่สถาพร) ต.หินดาด
บ้านสวนคุณภัทร ต.หินดาด
นาคาคีรี รีสอร์ท ต.หินดาด
โรงแรมผาตาดวัลเลย์ ต.หินดาด
ภูผาตาด รีสอร์ท ต.หินดาด
กรีนเวิลด์ ฮอทสปริง โฮเต็ล&กอล์ฟคลับ ต.หินดาด
บ้านไร่วิมานดิน ฟาร์มสเตย์ ต.ห้วยเขย่ง
เฟื่องฟูา รีสอร์ท ต.ห้วยเขย่ง
มิลินส์ การ์เด้น ต.ห้วยเขย่ง
ภูไอยรา รีสอร์ท ต.ห้วยเขย่ง
สุรินทร์ชาเลต์ ต.ห้วยเขย่ง
บ้านตอไม้ ต.ปิล็อก

0-3455-1558
0-3459-9441-2, 08-1889-7246
0-3459-9001, 0-3459-9382
0-3459-9858, 08-9785-9055
0-3453-1224
0-3459-9015, 08-6173-0365
0-3459-9692, 08-9809-4175
0-3459-9828, 08-9092-1262
0-3459-9841-2, 08-9526-4135
0-3459-9077, 0-3459-8030
08-9980-5414
0-3459-9849, 08-1867-1822
08-1364-8702, 02-4153-600
0-3468-5231-2
0-3459-9778, 0-3459-9001
08-1774-1739, 08-5823-2429
08-4355-7401, 08-5294-4853
0-3454-6787, 08-9912-4822
08-7197-2465
08-5198-6990, 08-2283-6202
08-9032-3927
0-3468-5826, 08-1840-9551
0-3453-1222, 08-1942-7464
0-3453-1008, 02-121-6124-30
0-3468-5830, 08-1801-7504
08-7922-6187
0-3453-1382-3
08-1842-4754, 08-1988-9609
0-3468-5633, 08-1810-2706
08-1948-5236, 08-9105-9689
0-3468-5632, 08-1810-9075
08-7916-2470
0-3454-6662, 08-5292-9119
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บ้านมีชื่นโอมสเตย์ ต.ปิล็อก
บ้านไร่ปลายกาญจน์ ต.ปิล็อก
เหมืองสมศักดิ์ ต.ปิล็อก
อีต่องโฮมสเตย์ ต.ปิล็อก
ณัตเอ่งต่องเฮ้าส์ ต.ปิล็อก
บ้านห้วยดินโส ต.สหกรณ์นิคม
บ้านผาสวรรค์ ต.สหกรณ์นิคม
กระท่อมเขาดิน (แบมบูฮัท) ต.สหกรณ์นิคม

0-3454-6670, 08-1755-6848
08-1836-7940, 08-4008-6381
08-9161-1212
08-7156-1264, 08-9803-5504
08-1942-3057, 08-1805-3420
0-3451-4488, 08-7005-5404
0-3468-5328, 08-7965-9555
0-3468-5119, 08-1429-2233

หน่วยงานอื่นๆ ในเขตเทศบาล
1. สถานีตารวจภูธรทองผาภูมิ
2. สานักงานบังคับคดี
3. กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 135
4. สาธารณสุขอาเภอทองผาภูมิ
5. หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 7
6. โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
7. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
8. ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
9. ธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ
10. ธนาคารธนชาต สาขาทองผาภูมิ
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) สาขาทองผาภูมิ
12. องค์การโทรศัพท์ สาขาทองผาภูมิ
การท่องเที่ยว
เนื่องจากเทศบาลตาบลทองผาภูมิเป็นชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางทั้งด้านพาณิชย์ และบริการมี
แหล่งท่องเที่ย วตามธรรมชาติกระจายตัวอยู่รอบข้างเทศบาลหลายแห่ ง จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หาซื้อสินค้าประเภทอาหาร – เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ของใช้ที่จาเป็น
สาหรับเดินทางท่องเที่ยวและพักแรมในโรงแรมที่พักในเขตเทศบาล ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามา
ท่องเที่ยวในเทศบาลเป็นจานวนมากและตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
1. สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
2. ท่าน้าเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
3. พุน้าปูราชินี
4. สะพานแขวนวัดท่าขนุน
5. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (84 พรรษา)
สินค้า OTOP
1. ปลาส้ม
2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น มะม่วงแช่อิ่ม สัปปะรดแช่อิ่ม ข้าวกล้อง
มะขามแช่อิ่ม
ด้านสังคม
 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีหมู่บ้านในความรับผิ ดชอบจานวน 1
หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 (บางส่วน) มีชุมชนจานวน 3 ชุมชน คือ
1. ชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ ผู้ปกครอง ร.ต.ต.สรรเพชร อายุคง ประธานคณะกรรมการชุมชน
2. ชุมชนริมฝั่งแควน้อย
ผู้ปกครอง นางพนอ จันทจิตร
ประธานคณะกรรมการชุมชน
3. ชุมชนวังท่าขนุน
ผู้ปกครอง น.ส.บุญสนอง บุญยงค์ ประธานคณะกรรมการชุมชน
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี2557
ตัวชี้วัดขัอมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ)

จานวนที่
สารวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตาราง

13 คน
207 คน

- คน
- คน

-

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

9 คน

1 คน 11.11

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น

689 คร.
689 คร.

16 คร. 2.32
24 คร. 3.48

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อคัดกรองความเสีย่ งฯ

1,333 คน

30 คน 2.25

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที

2,051 คน

105 คน 5.12

อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
689 คร.

12 คร. 1.74

9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี

689 คร.

9 คร.

10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี

689 คร.

4 คร. 0.58

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

689 คร.
689 คร.

15 คร. 2.18
49 คร. 7.11

13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัตภิ ยั อย่างถูกวิธี

689 คร.

26 คร. 3.77

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

689 คร.

4 คร.

0.58

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด

689 คร.

2 คร.

0.29

16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

52 คน

- คน

-

17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

155 คน

- คน

-

7 คน
- คน

- คน
- คน

-

18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ทีไ่ ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ

1.31

การฝึกอบรมด้านอาชีพ
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

1,465 คน

18 คน 1.23

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้

1,333 คน

36 คน 2.70

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้

300 คน

83 คน 27.67

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี

689 คร.

- คร.

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

689 คร.

62 คร. 9.00

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)

2,139 คน

330 คน 15.43

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2,139 คน
2,051 คน

222 คน 10.38
54 คน 2.63

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ

321 คน

4 คน 1.25

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ

10 คน

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน

689 คร.

-

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด

- คน

-

69 คร. 10.01
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รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
จากการสารวจ 3 ชุมชน จานวน 689 ครัวเรือน ประชากรประมาณ จานวน 2,139 คน
มีรายได้ครัวเรือนรวมเฉลี่ย 293,753 บาท/ปี รายได้บุคคลรวมเฉลี่ย 94,622 บาท/ปี และรายจ่ายครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 169,873 บาท/ปี รายจ่ายบุคคลรวมเฉลี่ย 54,718 บาท/ปี
หมายเหตุ ประชากรในเขตเทศบาลมี 1,485 ครัวเรือน
บ้านปกติ 689 ครัวเรือน,บ้านว่าง 715 ครัวเรือน,บ้านรื้อถอน 27 ครัวเรือน,อื่นๆ 54 ครัวเรือน
ที่มา : จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95
ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล จานวน 1 แห่ง คือ วัดท่าขนุน และมีมัสยิด (ชั่วคราว) จานวน 1 แห่ง

มีวัด

ด้านสาธารณสุข
1. มีโรงพยาบาลนอกเขตเทศบาล
จานวน 1 แห่ง
2. มีสานักงานสาธารณสุข
จานวน 1 แห่ง
3. มีหน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 7 จานวน 1 แห่ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถดับเพลิง
2. รถบรรทุกน้า
3. รถเคลื่อนที่เร็ว
4. รถตรวจการ
5. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
6. พนักงานดับเพลิง

จานวน 2
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 7

คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
คน

 เครื่องมืออุปกรณ์ (เครื่องจักรกล)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
รถยนต์ (กระบะ)
รถยนต์ (ตู)้
รถบรรทุกน้า
รถดับเพลิง
รถกู้ภัย (เคลื่อนที่เร็ว)
รถบรรทุกขยะเทท้าย
รถบรรทุกขยะอัดท้าย

จานวน (คัน)
7
1
2
2
1
2
3
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8. รถจักรยานยนต์
9. รถกระเช้าไฟฟูา
10.รถดูดส้วม

10
1
1
30

รวม

ด้านการศึกษา
มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
2. โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
4. โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

ชาย
78
47
62
60
35
51
333

จานวนนักเรียน
หญิง
82
60
64
78
65
76
425
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รวม
160
107
126
138
100
127
758

ตารางที่ 4 แสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5

ชาย
34
23
49
40
47
37
33

จานวนนักเรียน
หญิง
23
34
24
39
43
48
31

รวม
57
57
73
79
90
85
64
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

ประถมศึกษาปีที่ 6

45
308

รวม

33
275

78
583

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
ตารางที่ 5 แสดงจานวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ชั้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 2 ขวบ
ห้อง 1
8
7
15
10
7
17
14
5
19
ห้อง 2
9
6
15
10
8
18
13
6
19
เตรียมอนุบาล 3 ขวบ
ห้อง 1
13
12
25
11
7
18
10
9
19
ห้อง 2
11
16
27
11
8
19
12
8
20
ห้อง 3
5
13
18
7
12
19
รวม

41

41

82

47

43

90

56

40

96

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
ตารางที่ 6 แสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1
15
10
25 16 11
27
อนุบาล 1/2
15
11
26 12 15
27
อนุบาล 2/1
13
13
26 15 10
25
อนุบาล 2/2
11
15
26 17 11
28
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11
11
22 14 11
25
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13
9
22 10 17
27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12
12
24
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 12
11
23 10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
20
12
32 13
7
20
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
15
25 19 10
29
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
12
21
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
132 119 251 150 133 283

ปีการศึกษา 2557
ชาย หญิง รวม
16
13
29
13
15
28
14
11
25
17
10
27
15
10
25
14
10
24
12
14
26
11
15
26
15
15
30
18
19
37
19
10
29
9
12
21
173 154 327
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ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า
พื้นที่ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีแม่น้าแควน้อยไหลผ่านด้านทิศตะวันออก
น้าเสีย
การระบายน้าทิ้งจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ไหลลงท่อระบายน้าของเทศบาล และบางส่วนไหลลงสู่
แม่น้าแควน้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้
ขยะ
ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนมีการขยายตัวของเมืองและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้มีแนวโน้มว่า
ปริมาณขยะจะเพิ่มปริมาณขึ้น ในอนาคต แต่เทศบาลยังไม่มีที่ดินสาหรับทิ้ งและกาจัดขยะเป็นของตนเอง
ยังใช้ที่ดินของเอกชน เป็นที่ทิ้งขยะ เทศบาลจึงจาเป็นต้องเร่งจัดหาที่ดินสาหรับทิ้งขยะแห่งใหม่ ปริมาณขยะ
ประมาณ 5 - 8 ตัน/วัน รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม 6 คัน แยกเป็น
ก. รถ ประเภท กะบะเทท้าย
ความจุ 6 ลบ.ม.
2 คัน
ข. รถ ประเภท อัดท้าย
ความจุ 10 ลบ.ม.
3 คัน
ค. รถกระบะปิกอัพ
ความจุ 3 ลบ.ม.
1 คัน
กาจัดขยะโดยวิธี กองบนพื้นและฝังกลบ ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน ห่างจาก
เขต เทศบาลเป็นระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร
ด้านการเมือง การบริหาร
ด้านการเมือง - การบริหาร
1. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้มีการจัดการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ดังนั้น องค์กรการบริหารงานของเทศบาล จึงประกอบด้วย
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลทาหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภา นิติบัญญัติ มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จานวน 12 คน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลจะคัดเลือกกันเองเป็นประธานสภาเทศบาล
1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและ รับผิดชอบในการบริหารงานของสภาเทศบาล
ส่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงาน จานวน 2 คน แต่งตั้ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน นอกจากนี้ ยังมีฝุายข้าราชการ
ประจาเป็นผู้นานโยบายการบริหารมาสู่การปฏิบัติ โดยมี ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจาสูงสุด
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง แยกได้ดังนี้
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พนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน ประกอบด้วย
ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น จานวน 3 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 30 คน
พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 27 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557)
ส่วนราชการของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.จ.) ได้กาหนดไว้
ประกอบด้วย 3 ส่วนราชการ คือ
1. สานักปลัด เทศบาล มีห น้าที่ ดาเนินกิจการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของเทศบาล งานทะเบียน งานการเจ้าหน้าที่ งานรักษา
ความสงบและเรียบร้อยฯ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานการศึกษา มีหน้าที่ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการสอน
งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
2. กองคลัง มีห น้ า ที่เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และบั ญชี การจั ด เก็ บ ภาษีต่ า ง ๆ งานผลประโยชน์ ข อง
เทศบาล ควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล และดูแลด้านกิจการประปา มีหน้าที่ให้บริการน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการน้าประปาแก่ประชาชน ให้เพียงพอและ
ทั่วถึงทุกพื้นที่
3. กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานโยธา งานบ ารุ ง รั ก ษาทางบกและทางระบายน้ า
สวนสาธารณะ งานสารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและงานสาธารณูปโภค งานควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟูาและงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่แนะนาช่วยเหลือด้านการเจ็บปุวยของประชาชนการปูองกันและ
ระงับโรค การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด และงานสัตวแพทย์
การคลังท้องถิ่น
1) ด้านรายรับ
รายรับ
ก. รายได้จัดเก็บ
1.หมวดภาษีอากร
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

รับจริง
ปี 2555

รับจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

3,626,553.08
940,667.20
406,328.95

3,807,387.23
967,316.10
368,306.81

3,495,000.00
960,000.00
272,000.00

1,941,414.43

2,207,406.42

2,060,000.00
-
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5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6.หมวดรายได้จากทุน
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.
1.หมวดภาษีจัดสรร
ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
2.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรับทั้งสิ้น

334,322.50
3,820.00
45,049,767.38

258,027.90
6,330.00
48,295,943.20

200,000.00
3,000.0
41,005,000.00

45,049,767.38
11,087,987.00

48,295,943.20
19,935,572.80

41,005,000.00
13,500,000.00

11,087,987.00
-

16,396,042.80
3,539,530.00

13,500,000.00

59,764,307.46

72,038,903.23

58,000,000.00

หมายเหตุ ไม่รวมรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 4,020,000 บาท

2)ด้านรายจ่าย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายทั้งสิ้น

จ่ายจริง
ปี 2555

จ่ายจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

2,670,611.46
10,464,203.00
21,783,594.73
9,876,945.00
20,000.00

10,536,591.63
14,032,313.60
23,073,394.30
9,874,135.00
18,000.00

4,723,200.00
17,377,200.00
27,374,600.00
5,815,000.00
40,000.00

1,790,800.00

1,746,000.00

2,670,000.00

46,606,154.19

59,280,434.53

58,000,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
การดาเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้ดาเนินกิจการเทศพาณิชย์ ได้แก่
1. กิจการประปา มีหน้าที่ในการให้บริการน้าประปา เพื่ออุปโภคบริโภค ปรับปรุงซ่อมแซม
บารุงรักษาและขยายเขตการให้บริการน้าประปาให้เพียงพอและทั่วถึง
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนา โดยในแต่ละชุมชน จะมีตัวแทนที่ราษฎรในชุมชน
ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละ 10 คน มีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุข ความเดือดร้อนและเป็น
องค์กรกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน ในการ แก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น
กิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ การจัดงานวันเข้าพรรษา การจัดงานลอยกระทง
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ โดยมีจานวนทั้งหมด 3 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนวังท่าขนุน
2. ชุมชนริมฝั่งแควน้อย
3. ชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ
การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
1) การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน
เทศบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากจึงได้
จัดทาออกสารวจพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยให้
เจ้าหน้าที่ อปพร. ออกตรวจทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลดูแลความทุกข์สุข อานวยความสะดวกในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย ก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที
2) การให้การสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมบริการสาธารณะจากกรมประชาสงเคราะห์(เดิม)
ในภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งปัจจุบันมีจานวน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ ดังนี้
ผู้สูงอายุ
จานวน 203 ราย (จ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล)
ผู้พิการ
จานวน 19 ราย (จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล)
ผู้ปุวยเอดส์ จานวน - ราย (จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล)
3) สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555
ผู้บริหารท้องถิ่น
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม

1,821

คน
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จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม
964
คิดเป็นร้อยละ

คน
52.94

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555
สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม
1,828
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม
1,082
คิดเป็นร้อยละ

คน
คน
59.19

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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โครงสร้างส่วนราชการและการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ภูมิ
สภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

นายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน

ปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

•งานธุรการ
•งานการเจ้าหน้าที่
•งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
•งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
•งานทะเบียนราษฎรและบัตร
•งานการศึกษา
•งานประชาสัมพันธ์
•งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
•งานพัฒนาชุมชน

กองคลัง

กองช่าง

•งานการเงินและบัญชี
•งานพัสดุและทรัพย์สิน
•งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
•งานธุรการ
•งานเทศพาณิชย์ (กิจการประปา)

•งานธุรการ
•งานวิศวกรรม
•งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

•งานสาธารณูปโภค

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

การบริหารงานบุคคล
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
1. นายประเทศ บุญยงค์
2. นายศราวุธ ศรีทันดร
3. นายวีระ แก้วมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
1. ร.ต.ต.สมบูรณ์ เจริญผล
2. นายเมธี สุดแสวง
3. นายชอบ ชื่นจิตร์
4. นายภัทรพล มาโนช
5. นายสมจิตร กัญญา
6. นายพันธกานต์ เจียจารูญ
7. นางชณภัค พรฉัยยา
8. นายอานุภาพ สมบูรณ์
9. นางนิตยา พุทธพงษ์
10. นายวิชัย ศรีทอง
11. นายสมคิด เครือสุข

นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ
ประธานสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

ตารางที่ 9 แสดงจานวนพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
รายการ
จานวน (คน)
1.พนักงานเทศบาลสามัญ
18
2.พนักงานครูเทศบาล
8
3.ลูกจ้างประจา
3
4.พนักงานจ้าง
61
รวม
90
ตารางที่ 10 แสดงจานวนพนักงาน จาแนกตามส่วนราชการ
ส่วนราชการ
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
รวม

พนักงานสามัญ
11
5
2
18

พนักงานครู
8
8

ลูกจ้างประจา
1
2
3

พนักงานจ้าง
36
12
13
61

รรวม
55
18
17
90
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีทั้งสิ้นจานวน 90 คน และส่วนราชการ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล มีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 55 คน
พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 19 คน
1. นายวันชัย
ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล
2. นายพงศ์พันธ์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าสานักปลัด
3. นางพัทธิยา
คงเกิด
หัวหน้าฝุายปกครอง
4. นางพัฒนี
จินดาทอง
หัวหน้าฝุายอานวยการ
5. นายกรกฤษณ์
เนตรสว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ 5
6. นายสุชาติ
คงเกิด
เจ้าพนักงานปูองกันฯ 5
7. นายดิเรก
ศรีมุล
นักพัฒนาชุมชน 5
8. นายณฐนน
ฐิติโฆสน
นักวิชาการศึกษา 4
9. นายสมพงษ์
เทพวรรณ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4
10. นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป 4
11. นางสาวพรรธิภา ขาเอี่ยม
บุคลากร 3
12. นางวรรณี
เรืองโสภณ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
13. นางฐิตาภรณ์
ผิวแก้วดี
ครู คศ.2
14. นายอาพล
โมห้างหว้า
ครู คศ.1
15. นายวรวุฒิ
บุญรอด
ครู คศ.1
16. นางวาสนา
แก้ววิเชียร
ครู คศ.1
17. นางสาวอรพิน
สาลิวงษ์
ครูผู้ช่วย
18. นางน้าอ้อย
แดงเปี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
19. นางสาวเปรมฤดี
สบายเหลือ
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 21 คน
1. นายจตุพล
2. นายสมนึก
3. นายฐานันท์
4. นางสาวดวงใจ
5. นางสาวสุพัตรา
6. นางสาวกาญจนา
7. นายสุรชัย
8. นางสาวธัณย์สิตา
9. นางสาวจรัญญา

ทิพยมณฑล
ปานหงส์
จันทร์สืบสาย
กาบัว
สวัสดิ์มงคล
ภูสวัสดิ์
ฤทธิขันธ์
เพชรพิทักโยธิน
วงษ์หนูหนองรี

ผู้ช่วยนักวิชาการปะชาสัมพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

10. นายโชติวัต
11. นายกองพล
12. นางมลิวัลย์
13. นางสาวจินตนา
14. นางสาวบูรณิน
15. นางสาวจิตรลดา
16. นางสาวนันนิภา
17. นางสาวพจมาลย์
18. นางสาสทิพย์สุดา
19. นางสาวเหมือนชนก
20. นายกาธร
21. นางรัชนี

พนาพิทักษ์สกุล
ศรีจันทร์
สุทนต์
พูลบางยุง
อภิวันท์สิริวัฒน์
เดชปราบ
บุญยง
อินทรโพธิ์
น้อยจ่าแสง
อภัยรัตน์
กัญญา
ภมะราภา

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 15 คน
1. นางสาวลาดวล
แตงเจริญ
2. นายคชงค์
แสงสิน
3. นายพิทักษ์
จันทนา
4. นายจิตติ
วิเศษสิงห์
5. นายธีระ
พ่วงน้อย
6. นายนนท์ภูมิ
ชุ่มชื่น
7. นางสาวภครินทร์
โล่สุวรรณ
8. นางสาวบังอร
พิเภก
9. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์มูล
10. นางจินตนา
สมัยสงค์
11. นางนงนุช
สุขเหลือ
12. นางสาวกิติยา
รักษากุล
13. นางสาวปทุมวรรณ ฤทธิขันธ์
14. นางอาไพ
มีทา
15. นางสาวอัญพัชญ์ ดื่มโชค
2. กองคลัง จานวน 18 คน
พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 5 คน
1. นางรัตนา
ไกรวิจิตร
2. นายกิตติศักดิ์
วันศรี
3. น.ส.ผานิษฐ์
สวดมนต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาฯ
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นักการ
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงานประจารถดับเพลิง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6ว
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

4. น.ส.นุดจรา
5. นายสมพงษ์

สังขดุษฎี
พงษ์เวียง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
เจ้าหน้าที่การประปา 3

ลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
1. นายวรโชติ
โอดจันทึก

พนักงานผลิตน้าประปา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 7 คน
1. นางสาวชุติมณฑน์ ภิมาลย์
2. นางสาวศุภลักษณ์ ชุ่มชื่น
3. นางสายรุ้ง
เชื้อฮ้อ
4. นายรณชัย
จันทร์ขจร
5. นายประวิทย์
นกทอง
6. นางสาวสุวรีย์
ศรีกะพา
7. นางรินรดา
ธนพงศ์ภิญญา

ผู้ช่วยเจ้านักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แม่ครัว
พนักงานผลิตน้าประปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 คน
1. นายณรงค์
วงษ์สุวรรณ
2. นายราเชน
สังขานวม
3. นายกฤษดา
เมืองพิณ
4. นางสาววรรษมน เนตรน้อย
5. นางสาวสุนีย์
สวัสดิ์โชนกุล

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

3. กองช่าง จานวน 17 คน
พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 2 คน
1. นายเสริมเกียรติ
ศรีพะเนิน
ผู้อานวยการกองช่าง
2. นางสาวระวีวรรณ แสงชื่น
นายช่างเขียนแบบ 3
ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน
1. นายมานะ
วินทัศสมบัติ
2. นางเสวียนวรรณ โอดจันทึก

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
คนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 คน
1. นายกันตินันท์
ศิรพิ ัฒนาเจริญสุข
2. นางสาวศุภักษร
วาสนา
3. นายอุทัย
หุ่นจาลอง
4. นายนิยม
น้อยอยู่นิตย์
5. นายอัฐพงษ์
แพทย์วงค์

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
พนักงานขับรถยนต์
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 8 คน
1. นายประสิทธิ์
ยอดทอง
2. นายธีรศักดิ์
จันทร์ขจร
3. นางศรีสมร
จันทร์ขจร
4. นางสาวฉันทนา
ลังมหา
5. นายชโลธร
มงคลสมัย
6. นายชวนันท์
ปิ่นหงส์ษา
7. นายบัญชา
ลังมหา
8. นายมานิต
บุญมี

คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ตารางที่ 11 แสดงวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ส่วนราชการ
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
รวม

บุคลากร
(คน)
19
5
2
26

มัธยมศึกษา ปวช. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี
13
6
1
1
2
1
2
1
1
17
7

โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีดังต่อไปนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ดังนี้
1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณของเทศบาล
2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาลคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

5)
6)
7)
8)
9)

งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทา คุณประโยชน์
งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
งานแจ้งมติ ก.ท.และ ก.ท.จ.จังหวัด ให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเจ้าหน้าที่
1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ
2) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
3) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
4) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
5) งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
6) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
7) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
8) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
9) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ
2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียง
ของบริการสาธารณูปโภคหลัก
4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
5) งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง
และแผนประจาปี
6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
8) งานจัดทางบประมาณ
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย
3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย
4) ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย
5) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยต่าง ๆ
6) งานจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
8) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
9) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดาเนินการเลือกตั้ง
3) งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการศึกษาปฐมวัย
2) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
3) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
4) งานกีฬาและนันทนาการ
5) งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
3) งานจัดระเบียบชุมชน
4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
5) งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
6) งานพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
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7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง
กองคลัง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน-บาเหน็จ บานาญเงินอื่น ๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2) งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3) งานจัดทาเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
5) งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6) งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ
7) งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี
2) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้
ชาระภาษี (ผ.ท.5)
3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคาร้องของผู้เสียภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
4) งานพิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนาเสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่
5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6) งานจัดเก็บและรับชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
7) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบารุงท้องที่ และภาษีปูายในทะเบียน
เงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจาทุกวัน
3. งานเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานผลิตน้าประปา
2) งานจาหน่ายและบริการน้าประปา
3) งานการเงินและบัญชี
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3. กองช่าง
กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ วั ส ดุ ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ขี ย น แ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง แผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงาน
ราชการภายใน ดังนี้
1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม
2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม
3) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6) งานสารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น
2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3) งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5) งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6) งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
8) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
9) งานประมาณราคา งานซ่อมบารุงรักษา
10) งานสวนสาธารณะ
11) งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) งานรักษาความสะอาด
3) งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กาหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจ
จาแนกที่มาของอานาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกาหนด สามารถ
แบ่งแยกประเภทอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอานาจ
หน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติ มาตรา 50,53 และ 56 หน้าที่เทศบาล
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

