อํานาจหนาที่เทศบาล
1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ปองกันและระงับโรคติดตอ
5.ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6.ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
8.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9.ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
10.ใหมีโรงฆาสัตว
11.ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
12.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
13.ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
14.ใหมีและบํารุงการไฟฟา
15.ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
16.หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
กิจการที่จัดทําในเทศบาล
1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
2. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
6. ใหมีการสาธารณูปการ
7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรบการกีฬาและพลศึกษา
10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
12. เทศพาณิชย
นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542
1. กาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจขัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริมการฝก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. กองสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
23. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาค
วาปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

สํานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
เจาบาน
เจาบาน คือ คนที่เปนหัวหนาครบครัวในบานหลังนั้น ซึ่งการครอบครอง
นี้อาจจะครอบครองในฐานะเปนเจาของบานผูเชาบาน หรือฐานะอื่นก็ได กรณีที่เจาบาน
ไมอยู ตาย สูญหาย หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได คนที่ดูแลบานหรือที่อยูในบาน
ขณะนั้นถือเปนเจาบาน
หนาที่ของเจาบาน
กฎหมายทะเบียนราษฎร ไดกําหนดใหเจาบานมีหนาที่แจงตอนาย
ทะเบียนในเรื่องตอไปนี้ คือ
1. มีคนเกิดในบาน
2. มีคนตายในบาน
3. มีคนยายออก – ยายเขามาในบานหลังนั้น
4. มีการปลูกสรางบานใหม หรือรื้อถอนบาน
คนที่จะทําหนาที่เปนเจาบาน
โดยปกติแลวเมื่อมีการแจงตอนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบวา
คนไปแจงนั้นเปนเจาของบานหรือไม โดยดูจาก
1.บัตรประชาชนของคนแจง พรอมทะเบียนบานที่นําไปแสดงวามีคนไปแจงมี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน และชองรายการระบุวาเปน “เจาบาน” หรือไม
2.ถาไมใชบคุ คลตามขอ 1 ก็จะตรวจดูวาคนที่ไปแจงมีชื่อปรากฏอยูในทะเบียน
บาน หรือไม ก็จะบันทึกปากคําไวเปนหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจงแทนเจาบาน กรณีทผี่ ู
มีชื่อในทะเบียนบานและผูเยาวหรือเสมือนไรความสามารถใหผูปกครองตามกฎหมาย
เปนผูทําหนาที่แทน
3.แตถาบานหลังนั้นเปนบานวางไมมีใครมีชื่อในทะเบียนบาน หากคนที่
ครอบครองดูแลบานอยูขณะนั้นไปแจงนายทะเบียนก็จะบันทึกปากคําไวแทนดําเนินการ
รับแจงใหเชนกัน

การมอบหมาย
กรณีคนที่ชื่อรายการในทะเบียนบานระบุวาเปนเจาบานไมไดไปแจงตนเอง หรือ
ไมไดใหคนที่มีชื่อในทะเบียนบานเดียวกันกับคนไปแจงแตมอบหมายใหบุคคลอื่นไป
แจงแทน ก็ตองใหผูไดรับมอบหมายนําเอกสารตอไปนี้ไปแสดงตอนายทะเบียนดวย คือ
1.บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน ผู
มอบหมาย ถาเปนสําเนา ผูมอบหมายจะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาไวดวย
2.บัตรประจําตัวของผูแจง
3.สําเนาทะเบียนบานของเจาบาน
4.หนังสือมอบหมายของเจาบาน (ถามี)
การแจเกิด
เมื่อเด็กเกิดใหมใหเจาบานหรือบิดา มารดา หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูแจงตอ
นายทะเบียนทองถิ่นภายใน 15 วัน นับแตวันเกิด ผูแจงเกิดควรดําเนินการดังนี้
1.ใหแจงชื่อตัวเลขเด็กใหม พรอมกับการแจงเกิดและแจงชื่อสกุลดวย พรอม
สําเนาทะเบียนบานที่เพิ่มชื่อเด็ก
2.แจง วัน เดือน ป และสถานที่เกิด ถามีหนังสือรับรองการเกิดจาก
สถานพยาบาลใหนําไปแสดงดวย
3.แจงชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยูของบิดามารดา
4.แจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูแจงการเกิดตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน
พรอมบัตรประจําตัวที่นําไปแสดง (กรณีผูแจงมิใช บิดา มารดา)
หลักฐานที่นาํ ไปแสดง
1.บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน บิดา มารดา หรือผูแจง
2.สําเนาทะเบียนบาน
3.หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (ทร.1/1)
การแจงเกิดเกินกําหนด
กรณีคนเกิดแตไมไดมาแจงเกิดภายใน 15 วัน นับแตวันเกิด ตองระวางโทษไม
เกิน 1,000 บาท

การแจงตาย
1.แจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของผูตาย ตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน หรือ
บัตรประจําตัวที่นําไปแสดง
2.แจง วัน เดือน ป และสถานที่ตามพรอมระบุการตายถามีหนังสือรับรองการ
ตายจากสถานพยาบาล ใหนําไปแสดงดวยและถาทราบชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา ของ
ผูตายใหแจงตอนายทะเบียนดวย
3.แจงการดําเนินการเกี่ยวกับศพของผูตายดวย จะเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือ ยายศพ
ที่ไหน เมื่อไร
4.แจงชื่อ ตัว สกุล และทีอ่ ยูของผูแจงการตาย ตามหลักฐานสําเนา ทะเบียน
บานหรือบัตรประจําตัวที่นําไปแสดง
หลักฐานที่นาํ ไปแสดง
1.สําเนาทะเบียนบานหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
2.สําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย (ถามี)
3.หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (ทร.4/1)
การแจงตายเกินกําหนด
หมายถึงกรณีคนตาย แตไมไดแจงตายภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดนี้ใหผูแจง
การตาย ยื่นคํารองตอนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองถิ่น ที่มกี ารตายหรือพบศพโดย
ดําเนินการดังนี้
1.เมื่อนายทะเบียนไดรับคํารองแลวจะตรวจสอบคํารองและเอกสารที่ผูแจงนําไป
แสดงแลวดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายกําหนด
2.สอบสวนสาเหตุจากพยาบาลบุคคล เพื่อใหทราบถึง วัน เดือน ป ที่ตาย
สถานที่ตายและผูรูเห็นการตาย ตลอดจนสาเหตุที่ไมแจงการตาย ภายในวันเวลาที่
กําหนด
3.รวบรวมหลักฐาน และพิจารณา เมื่อเห็นวาเชื่อถือไดจะสั่งอนุญาตใหรับแจง
ไดดําเนินการตอไป
4.ผูใดไมมาแจงตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือพบศพ ตองระวาง
โทษปรับ

การแจงการยายที่อยู
การแจงการยายที่อยู มีกรณีตางๆดังนี้
การยายออก เมื่อมีผูอยูในบานยายออกจากบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียน
ผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูนั้นยายออกไป โดยไมเสียคาธรรมเนียม
การยายเขา เมื่อผูยายเขามาอยูในบานใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันนั้นยายเขามาอยูในบาน ทั้งนี้ใหนาํ หลักฐานการยายออกไป
แสดงตอนายทะเบียนดวย โดยไมเสียคาธรรมเนียม
การแจงการยายปลายทาง การแจงการยายปลายทางเปนกรณีนอกเหนือจาก ขอ1 ขอ2
ซึ่งผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออก ยายเขา ตอนายทะเบียนแจงแหงทองที่ที่ไปอยู
ใหมภายใน 15 วัน นับแตวันยายออก โดยนําสําเนาทะเบียนบานพรอมคายินยอมเปน
หนังสือของเจาบานมาเขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนและเสียคาธรรมเนียม 5 บาท
หลักฐานที่จะตองนําไปแจงเกี่ยวกับการยายที่อยู
การยายออก
ใหนําหลักฐานเหลานี้ไปแสดง
1.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2.บัตรประจําตัวของเจาบาน
3.บัตรประจําตัวของผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน / กรณีการมอบหมายใหทํา
หนาที่แทน
4.หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (ถามี)
การยายเขา
ใหนําหลักฐานตอไปนี้แสดง
1.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2.บัตรประจําตัวของเจาบาน
3.บัตรประจําตัวของผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน
4.หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (ถามี)
5.ใบแจงยายที่อยู (ตอนที่1 และ ตอนที่2 ) กรณีใบแจงการยายที่อยูสูญหาย หรือ
ชํารุด ในสาระสําคัญกอนนําไปยายเขา ผูยายเขาสามารถขอใบแทนที่นายทะเบียนผูรับ
แจงแหงทองที่ที่ออกใบแจงการยายที่อยูโดยยื่นคํารอง

การแจงยายออก ยายเขาเกินกําหนด
เมื่อมีคนในบานยายออก ยายเขา เจาบานไมแจงภายใน 15 วัน นับแตวัน
ยายออก-ยายเขา ตองระวางโทษไมเกิน 1,000 บาท
งานบัตรประจําตัวประชาชน
การทําบัตร
คนไทยซึ่งมีอายุ 15 ปบริบูรณ จนถึง 70 ป บริบรู ณ มีชื่อในทะเบียนบาน
ตองไปขอทําบัตรภายใน 60 วันนับแตวันที่อายุครบ 15 ปบริบูรณ
บัตรประจําตัวประชาชนชํารุด หรือสูญหาย ตองยื่นคํารองมีบัตรใหม
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรเดิมชํารุด หรือสูญหาย ทั้งนี้ผูถือบัตรตองแจงความบัตร
หายกอน โดยสามารถแจงบัตรหายไดที่งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาล
เมื่อเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แลวตองยื่นคําคําขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน
นับแตวันที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
อายุของบัตร กําหนดใหใชได 6 ป เมือ่ ถึงกําหนดสิ้นอายุบัตร ตองไป
ติดตอขอทําบัตรใหม ภายใน 60 วัน นับแตวันที่บัตรหมดอายุ 1 วัน แตบัตรที่ยังไม
หมดอายุในวันที่ผูถือตองมีอายุครบ 70 ปบริบูรณ บัตรนั้นสามารถใชไดตลอดชีพ
ความผิด
ผูถือบัตรผูใด ไมอาจแสดงบัตรไดเมื่อเจาพนักงานตรวจบัตรขอตรวจมี
โทษปรับไมเกิน 200 บาท ไมยื่นคําขอมีบัตรในกําหนดเวลามีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
บัตรหมดอายุ ไมตอบัตรภายในกําหนด หรือบัตรหายแลวไมขอมีบัตร
ใหมภายในกําหนดมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แลวไมขอเปลี่ยนบัตรภายในกําหนดมีโทษปรับ
ไมเกิน 500 บาท
ผูไมมีสัญชาติไทย ผูใดยืน่ คําขอมีบัตร โดยแจงขอความหรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีวาเปน ผูมีสัญชาติไทย หรือ ใชตนซึ่งตนหมด
สิทธิใชตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน 5 ป และปรับตั้งแต 10,000 บาท ถึง 100,000
บาท

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.หนาที่รับผิดชอบ
-จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ
-การเตรียมพรอมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง
-จัดฝกซอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามแผนไดอยางถูกตอง
-ประสานงานสวนราชการที่เกี่ยวของ
-จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร
2.ใหการสนับสนุน
-ใหการสนับสนุนรถดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ําแกสวนราชการ และ ประชาชน
-ใหการสนับสนุนเจาหนาที่วิทยากร ใหความรูตามสถานประกอบการหนวยงาน
ตางๆ
3.การใหบริการ
-บริการน้ําอุปโภค –บริโภค ใหแกสวนราชการที่ขาดแคลนน้ํา
-ลางตลาด ภายในเขตเทศบาลรวมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-ลางพื้นบริเวณสวนราชการและสถานที่ที่ประชาชนรองขอ

กองคลัง
กองคลัง
1.งานพัฒนารายไดมีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอื่นๆ ของเทศบาล
2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บ
รายได
3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล
4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษี
โรงเรือนและที่ดินบํารุงทองที่และรายไดอื่น
5. งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.งานผลประโยชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี
2. งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ
จากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5)
3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแนบคํารองของผูเสีย
ภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ
4. งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อ
นําเสนอพนักงานเจาหนาที่
5. งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี
6. งานจัดเก็บ และรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม และ รายไดอื่น
7. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายใน
ทะเบียนเงินปนผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5)
8. งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
9. งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน
10. งานเก็บรักษาและสั่งจายแบบพิมพตางๆ
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11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีคาธรรมเนียม และรายไดอื่น
12. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานเรงรัดรายไดมีหนาที่เกี่ยวกับ
งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา
งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
หรือคํารองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น
ๆ ภายในกําหนดของแตละป
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ภายในกําหนด
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาฤษี กรณีไมมาชําระภาษีคาธรรมเนียมและ
รายไดอื่นภายในกําหนด
งานประสานงานกับฝายนิติกร เพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ทองถิ่น(ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับสั่งการ
4. งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
งานควบคุมและจัดทําทะเบียนประมาณรายจาย
งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน
งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย
งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ
งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
5. งานพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่เกีย่ วกับ
งานการซื้อและการจาง
งานการซอมและบํารุงรักษา
งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
งานการจําหนายพัสดุ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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6. งานแผนที่ภาษี มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล
งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
7. งานทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ\
งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผท.1)
งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผู
ชําระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)
งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลตาง ๆ
การจัดทํารายงานประจําเดือน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
8. งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานของกองฝาย และงานดังตอไปนี้
งานสารบรรณ
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี
และพนักงานเทศบาล
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทรง
คุณประโยชน
งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล

9. งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน
10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจางและการใหบําเหน็จความเปน
พิเศษ
11. งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
12. งานสวัสดิการของกองหรือฝาย
13. งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและแนะนํา อํานวยความสะดวกแกประชาชน
14. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูเกี่ยวกับการชําระภาษี
การจัดเก็บภาษีทองถิ่น เทศบาลไดดําเนินการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม ใบ
อนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาทองถิ่น ภาษีและคาธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบดวย
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีปาย
- ภาษีบํารุงทองที่
- คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับความรูเกี่ยวกับภาษี ประเภท
ตาง ๆ อธิบายโดยสังเขปไวดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้น
โรงเรือน หมายความถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน บริษัท ธนาคาร
โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพารทเมนท คอนโดมิเนียม
หอพัก สนามมา สนามมวย คลังสินคาเรือนแพ ฯลฯ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่น หมายถึง สิ่งปลูกสรางอื่นที่กอสรางติดที่ดินถาวร เชน
ทาเรือ สะพาน อางเก็บน้ํา คานเรือ ถังเก็บน้ําขนาดใหญที่กอสรางติดที่ดินถาวร
ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายถึง ที่ดิน ซึง่ ปลูก
สรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ และบริเวณตอเนื่องซึ่งดวยกันกับโรงเรือนสิ่งปลูก
สรางนั้น

ที่ดิน หมายความรวมถึง ทางน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ดวยทรัพยสินที่ตองเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและ พ.ศ. 2475)
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1 ใหเชา/ใหผูอื่นอยูอาศัยโดยไมคิดคาเชา
1.2 ใชประกอบกิจการเพื่อหาประโยชนอยางอื่น
1.3 ใชเปนสํานักงาน/สถานประกอบพาณิชย
1.4 ใชเปนทาเรือเมล เรือจาง
1.5 โรงเรือน ที่เจาของอยูเองแตใชประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยหรือไวสินคา/
เก็บพาหนะเพื่อหาประโยชน
1.6 ทําเปนโรงเรือนหาผลประโยชนอื่น เชน สนามมวย บอนไก สนามแขงขัน
1.7 ใชเพื่อหาประโยชนอื่น เชน สนามมวย บอนไก สนามแขงรถ
1.8 แพ ใหผูอื่นอาศัย/ใชหาประโยชน เชน ประกอบการคาไวสินคา/ใหเชา
2. ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ที่ดินซึ่งใชไปดวยกันกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง เชน สนามกอลฟ สนามเทนนิส ลานรถใหเชา กําหนด
ระยะเวลายื่นแบบเพื่อแจงรายงานทรัพยสินตอเจาที่ ซึ่งทรัพยสนิ ตั้งอยูภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป
ภาษีปาย
ภาษีปาย เปน ภาษี ระดับทองถิ่นที่ติองชําระเปนรายปโดยเก็บจากหนวยธุรกิจที่
ขายสินคา หรือใหบริการแกผูบริโภคและคํานวณเก็บจากปายโฆษณาสินคาแสดงสถาน
ประกอบกิจการและชื่อของธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการแกผูบริโภคและคํานวณเก็บ
จากปายโฆษณาสินคาแสดงสถานประกอบกิจการและชื่อของธุรกิจ
ปาย หมายถึง ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นหรือเพื่อหารายไดไมวาจะ
แสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดดวยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก
หรือทําโดยวิธีอื่น
ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ เครื่องหมายที่ใชในการประกอบ
กิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณา อยูในขายที่ตองเสียภาษีทั้งสิ้นกําหนดระยะเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายในเดือนมีนาคมของทุกป

ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน เจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีในราคาปาน
กลางของที่ดินปละครั้ง ตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนด
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เปนภูเขาและที่ที่มีแมน้ํา
เจาของที่ดิน คือ บุคคลคณะบุคคล ไมวาเปนบุคคลธรรมดานิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ราคาปานกลางของที่ดิน คือ มูลคากลางของที่ดินที่ใชเปนหลักฐานในการ
คํานวณภาษีบํารุงทองที่ซึ่งถึงกําหนดโดยคณะกรรมการปกติกระทํา 4 ป ตอครั้ง
การยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสิน
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ ของทุกป ใหผูรับประเมินแบบ
พิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่ง
ทรัพยสินนั้นตั้งอยู
2. ภาษีปาย ภาษีในเดือนมีนาคม ของทุกป ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจง
รายการทรัพยสิน (ภ.ร.ป.1) ตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินตั้งอยู
3. ภาษีบํารุงทองที่ ใหเจาของที่ดิน ซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินเปนรายการแปลงตามแทนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน
เดือน มกราคม ของปแกรที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 (แบบ
แสดงรายการที่ดินที่ยื่นใหใชไดทุกป ในรอบนระยะเวลาสี่ปนั้น) ปตอมาให
ชําระภายใน มกราคม – เมษายนของทุก ป
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบํารุงทองที่ 4 ป/ครั้ง
ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิท์ ี่ดินใหม หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงใหยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแตวันที่โอนกรรมสิทธิ์

กองชาง
กองชาง
1. ฝายแบบแผนและกอสราง มีหนาที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานวิศวกรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมืองและการคุมอาคาร ใหเปนไปตาม
กฎหมาย
1.1 งานวิศวกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม
2) งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม
3) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม
4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสรางอาคารทางดาน
วิศวกรรม
5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
6) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียด
ทางดานวิศวกรรม
7) งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรม
8) งานประมาณราคากอสรางทางดานวิศวกรรม
9) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม
10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานสถาปตยกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
2) งานวางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
มัณฑนศิลป
3) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรม
ตามกฎหมาย
5) งานควบคุมกอสรางทางสถาปตยกรรม
6) งานออกแบบรายการทางสถาปตยกรรม
7) งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม

8) งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
9) งานประมาณราคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
10) งานใหบริการดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลปและงานดานศิลปกรรม
ตางๆ
11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทําผังเมืองรวม
2) งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
5) งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง
6) งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา
7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
8) งานใหคําปรึกษาดานผางเมือง
9) งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
10) งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
11) งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง
12) งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม
13) งานเวนคืนและจัดกิจกรรมสิทธิ์ที่ดิน
14) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายการโยธา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
2.1 งานสาธารณูปโภค มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานดานกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
ฯลฯ
2) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง
3) งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถน สะพาน ทางเทา

4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5) งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
6) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง
7) งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา
8) งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา
9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่น ๆ
2) งานประมาณการ
3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่น ๆ
4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับการจัดสถานที่
5) งานสํารวจออกแบบ และคํานวณอุปกรณไฟฟา
6) งานควบคุมการกอสราง
7) งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขตเทศบาล
8) งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา
9) งานอื่น ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝายและงานดังตอไปนี้
1) งานสารบรรณ
2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่วัสดุ
อุปกรณติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประขุมสภาเทศบาล คณะเทศบาลและ
พนักงาน เทศบาล
4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ
ผูทําประโยชน
7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
8) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน

9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ
10) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
ขอแนะนําการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
อาคาร หมายความวา
1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่ง
บุคคลอาจเขามาอยูหรือเขามาใชสอยได
2. อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชมุ ชนของประชาชน
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา รั้ว กําแพง
หรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือที่สรางบุคคลทั่วไป
ใชสอย
4. ปายหรือสิ่งที่สรางสําหรับติดหรือตั้งปาย
- ที่ติด หรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม
- ที่ติดตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะหางจากที่
สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
5. พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ทีก่ ลับรถและทางเขา – ออกของรถ
6. สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง
สวนตาง ๆ ของอาคารดวย
ลักษณะการกอสราง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ตองขออนุญาต
1. สรางอาคารขึ้นใหมลวน
2. ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพิ่มน้ําหนักใหแกอาคารนั้นหรือขยาย
พื้นที่มากขึ้น ดังนี้
2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต 6 ตารางเมตรขึ้นไป

2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิมอันเปนการเพิ่มน้ําหนัก
แกอาคารเดิม
2.3 เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน
2.4 เปลี่ยน เสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือสวนประกกอบอื่นอันเปน
การเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิม
2.5 เพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละสิบ
3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะนอยกวาที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตองเตรียมหลักฐานดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน
- แผนผังแบบกอสราง และรายการกอสราง อยางละ 5 ชุด
- สําเนาโฉนดที่ดินที่จําทําการกอสราง
- สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน
เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวของ เฉพาะเรื่อง
- หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมไดเปนเจาของที่ดิน)
- หนังสือยินยอมใหปลูกสรางชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดที่ดินขางเคียง)
- หนังสือยินยอมใหใชฐานรากรวมกัน (กรณีใชฐานรากรวมกัน)
- หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปตยกรรมพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว (กรณีอาคารที่อยูในขายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2508
- รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กอสรางดวยวัตถุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ)
- แบบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารพักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)
- แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด (กรณีจะทําประตูหนาตาง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว)
การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจําบาน
- ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
- แบบแปลน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาบัตรประชาชน
- รูปถายอาคาร 1 รูป
- เลขหมายประจําบาน มีไวเพื่อขอน้ํา ขอไฟฟา ไปรษณียสงถึงบาน
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
- ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท
- คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
- อาคารสูงไมเกินสองชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท
- อาคารสูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท
- อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ตารางเมตรละ 4 บาท
- ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง ฯลฯ เมตรละ 1 บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาล และอนามัย
สิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพรและฝกอบรม
1.1 แผนงานสาธารณสุข มีหนาที่เกีย่ วกับ
1) งานวางแผนดานสาธารณสุข
2) งานจัดทําแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหา
สาธารณสุขของทองถิ่นโดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ จังหวัด
3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหนวยงานตาง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน
หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจําเดือนของเทศบาล
4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล
5) งานขอมูล ขาวสาร จัดทํา และสนับสนุนระเบียบและรายงานให
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6) งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข
7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข
8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
3) งานควบคุมากรประกอบการคาที่นารังเกียจ หรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
4) งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
6) งานชีวอนามัย
7) งานฌาปนกิจ

8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานกวาดลางทําความสะอาด
2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
3) งานขนถายขยะมูลฝอย
4) งานขนถายสิ่งปฏิกูล
5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานเผยแพรและฝกอบรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข
2) งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน
3) งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
4) งานประเมินผล
5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายบริหารและสงเสริมการอนามัย มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสงเสริมสุขภาพ งานปองกัน แบะควบคุมโรคติดตอ
และงานสัตวแพทย
2.1 งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานดานสุขศึกษา
2) งานอนามัยโรงเรียน
3) งานอนามัยแมและเด็ก
4) งานวางแผนครอบครัว
5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
6) งานโภชนาการ
7) งานสุขภาพจิต
8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) ปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
2) งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค

3) งานควบคุมปองกันโรคติดตอ
4) งานปองกันการติดยาและสารเสพติด
5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานธุรการ มีหนาที่เกีย่ วกับงานธุรการของกองหรือฝายและงานดังตอไปนี้
1) งานสารบรรณ
2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอ
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาล
4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือ
ผูทําคุณประโยชน
8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
9) งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ
11) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
12) งานสวัสดิการตาง ๆ
13) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
14) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

