คำสั่งเทศบำลเมืองวังสะพุง
ที่ ๖ /๒๕๖๓
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง
แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
…………………………….………………..
ตำมค ำสั่ ง เทศบำลเมื อ งวั ง สะพุ ง ที่ ๖๖๕/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๒
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง
แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
ด้วย ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ และรับพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ใหม่เข้ำมำปฏิบัติงำนในเทศบำลเมืองวังสะพุงเป็นจำนวนมำก ดังนั้นเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงเทศบำล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕
และประกอบกับมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และควำม
ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๔๕ หมวด ๑๓ วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล จึงขอ
ยกเลิกคำสั่งที่ ๖๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และใช้คำสั่งนี้แทน ในกำรกำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
นางรัชฎาภรณ์ สิงหกา ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง เลขที่
ตาแหน่ง 54-2-00-1101-001 เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดได้แก่
1.1 สำนักปลัดเทศบำล
1.2 กองวิชำกำรและแผนงำน
1.3 กองช่ำง
1.4 กองคลัง
1.5 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.6 กองกำรศึกษำ
1.7 กองสวัสดิกำรสังคม
สานักปลัดเทศบาล
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้กำหนดไว้เป็น
หน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำร ของส่วน
รำชกำรในเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑. นางสุ ข ใจ แก้ ว ใสย์ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาล อานวยการท้ อ งถิ่น (นั ก
บริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
๑. ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของพนักงำนและพนักงำนจ้ำงของ
สำนักปลัด ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒. ตรวจสอบการจัดทารายงาน...

-๒๒. ตรวจสอบกำรจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมกำหนดเวลำ และเป็นไป
ตำมระเบียบที่กำหนด
๓. ควบคุมตรวจสอบงำนธุรกำร รวมทั้งงำนประชุมสภำเทศบำล, คณะผู้บริหำร และ
พนักงำนเทศบำล ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๔. ควบคุมตรวจสอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
๕. ควบคุมตรวจสอบงำนทะเบียนรำษฎรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่ง
กำรที่เกี่ยวข้อง
๖. ควบคุมตรวจสอบงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
๗. ควบคุมตรวจสอบงำนเทศกิจให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
- ในกรณีที่นำงสุขใจ แก้วใสย์ ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล
ดังกล่ำวไปนี้รักษำรำชกำรแทน
๑) นำงสุภำวิตำ ยำแพง รักษำรำชกำรแทนลำดับที่ ๑
๒) นำงกำญจนำ รำคำแพง รักษำรำชกำรแทนลำดับที่ ๒
๓) นำงศิรินันท์ สุทธิภำพ รักษำรำชกำรแทนลำดับที่ ๓
โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักปลัดเทศบำล ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มี ห น้ ำ ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนบริ ห ำรทั่ ว ไปในด้ ำ น
งำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนรำษฎร งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนเทศกิจ
และงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในฝ่ำย ดังนี้
๒ .) นางสุภาวิตา ยาแพง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อานวยการท้องถิ่น
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ช่วยควบคุมและกำกับกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณของเทศบำล
๒. ช่วยควบคุมและกำกับดูแลงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมคณะผู้บริหำร และพนักงำน
เทศบำลรวมถึงกำรเตรียมกำร ประสำนงำน และจัดทำรำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ
๓. ช่วยควบคุมและกำกับดูแลงำนรำชพิธี งำนรัฐพิธี งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
๔. ช่วยควบคุมและกำกับดูแลงำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรสำคัญของทำง
รำชกำร
๕. ช่วยควบคุมและกำกับดูแลงำนรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ กำร
ติดต่อและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ
๖. ช่วยกำกับกำรดูแลงำนกำรเจ้ำหน้ำที่.
๗. ช่วยกำกับดูแลงำนงบประมำณ งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุในสำนักปลัด
๘. กำกับดูแลงำนกิจกำรสภำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
๘.๑ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำเทศบำลเมืองวังสะพุงในกำรเตรียมกำร ประสำนงำน และกำร
จัดทำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
๘.๒ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำเทศบำลเมืองวังสะพุงในกำรจัดเก็บเอกสำร และหลักฐำนกำร
ประชุมสภำเทศบำล
๙.งานอื่นๆ…

-๓๙.งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๑.๑ งานธุรการ
๑. นางสาวชุติกาญจน์ ปัญญาดี ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง
๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนด้ำนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนพัสดุ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรบำรุงรักษำ จัดหำ จัดทำทะเบียน
ควบคุมกำรเบิกจ่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยในส่วนของสำนัก
ปลัดเทศบำล
๓) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมสภำเทศบำล คณะเทศมนตรี และ
พนักงำนเทศบำล และรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล
๔) จัดทำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมใน
ส่วนงำนบริหำรทั่วไป และรำยจ่ำยงบกลำง
๕) ตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณ กำรโอน กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงบประมำณ
ในส่วนของสำนักปลัด ตลอดทั้งเก็บรักษำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน
๖) งำนเอกสำร กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและพนักงำนจ้ำงในส่วนของสำนัก
ปลัด
๗) งำนตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ประจำปี
๘) งำนพัสดุประจำสำนักปลัดเทศบำล
๙) จัดทำฎีกำเงินเดือน ค่ำตอบแทนฯ ค่ำจ้ำงต่ำงๆ
๑๐) ควบคุมงำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ กำรติดต่อและ
อำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ
๑๑) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ย วกับงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมสภำเทศบำล คณะเทศมนตรีฯ
และพนักงำนเทศบำล และรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล
๑๒) งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ
๑๓) งำนจัดทำคำสั่งและประกำศและหนังสือรับรองของสำนักงำน
๑๔) ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรออกเลขหนังสือตลอดจนกำรเก็บรักษำทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือให้เรียบร้อยรัดกุม
๑๕) จัดทำประกำศคุณธรรมจริยธรรมของสมำชิกสภำเทศบำลฯ
๑๖) ช่วยปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กรณีนักทรัพยำกรบุคคลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรได้ ให้นำงสำวชุติกำญจน์ ปัญญำดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน (กรณีที่ได้รับมอบหมำยเท่ำที่จำเป็น)
๑๗) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางบุษบง งอยจั น ทร์ ศ รี ตาแหน่ง เจ้า พนักงานธุร การ เลขที่ตาแหน่ง ๕๒-๒-๐๑๔๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ และงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ
๒) จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินของสำนักปลัดเทศบำล
๓) งำนควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงำนเลี้ยงรับรองกำรประชุม สัมมนำต่ำง ๆ
๔) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรด้ำนสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรประชุมสภำ
๕) งำนสำธำรณกุศลของเทศบำล และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ
๖) งำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรสำคัญของทำงรำชกำร
๗) งานจัดทาทะเบียน…

-๔๗) งำนจัดทำทะเบียนคุมงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่ำง ๆและรับเรื่องร้องทุกข์และ
ร้องเรียน
๘) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีพนักงำนจ้ำงทั่วไปเป็นผู้ช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนดังนี้
๓. นางสาวปนัดดา ศรีนรจันทร์ พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนหน้า one stop
service) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ช่วยงำนธุรกำรทั่วไปของสำนักปลัดเทศบำล
๒) นำส่งหนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรทำงไปรษณีย์
๓) งำนต้อนรับให้บริกำรส่วนหน้ำแก่ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร
๔) ลงทะเบียนจองห้องประชุมสำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุง
๕) แจ้งเรื่องประชุมและประสำนเรื่องประชุมนั้นๆ แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
๖) ช่วยดูแลกำรจัดห้องประชุมสภำ, ห้องประชุมใหญ่เทศบำล
๗) ช่วยงำนเลขำนุกำร/งำนประชุมสภำ และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและถอดรำยงำนกำร
ประชุมสภำ
๘) ช่วยงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงของสำนักปลัดฯ
๙) ปฏิบัติงำนจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรเทศบำลเมืองวังสะพุง
๑๐) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔. นางสาวอรณี นายม พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนหน้า one stop service) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) เสนอแฟ้มเข้ำ-ออก ห้องปลัด รองปลัด และห้องคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง
๒) ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอกของสำนักปลัดเทศบำลและ
สำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุง
๓) คุมเลขทะเบียนหนังสือภำยใน-ภำยนอก สมุดติดคำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆฯลฯ
๔) ช่วยงำนธุรกำรทั่วไปของสำนักปลัดเทศบำล
๕) นำส่งหนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรทำงไปรษณีย์
๖) งำนต้อนรับให้บริกำรส่วนหน้ำแก่ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร
๗) ช่วยงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงของสำนักปลัดฯ
๘) แจ้งเรื่องประชุมและประสำนเรื่องประชุมนั้นๆ แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
๙) ช่วยดูแลกำรจัดห้องประชุมสภำ, ห้องประชุมใหญ่เทศบำล
๑๐) ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ
๑๑) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. นายภูษิต กองสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) รับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลำงสำนักปลัดฯ กข ๗๔๓ เลย และทะเบียน นข ๒๓๕๖ เลย
๒) ดูแลรักษำทำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำงสำนักปลัดฯ กข ๗๔๓ เลย
๓) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕) ส่งหนังสือภำยนอกหน่วยงำนเทศบำลกรณีใช้พำหนะรถยนต์
๖) ตรวจสอบ ลงรำยกำรกำรใช้รถยนต์และเบิกจ่ำยกำรใช้น้ำมัน
๗) สนับสนุนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยต่ำง ๆ
๘) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. นางสงวน มุสิกสูตร...

-๕๖. นางสงวน มุสิกสูตร พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง แม่บ้าน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
๑) รับผิดชอบเปิด-ปิด อำคำรสำนักงำน (หลังเก่ำ)
๒) ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในและบริเวณรอบสำนักงำน
๓) ดูแลรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยห้องทำงำนประธำนสภำฯ นำยกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบำล
๔) ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไปหรือผู้มำติดต่อรำชกำร
๕) ดูแลรักษำ/ตรวจเช็ค/ป้ำยไวนิล/ธงชำติ/ตรำสัญลักษณ์ต่ำงๆ
๖) ดูแลรักษำและจัดทำแผนคุมชุดเครื่องครัวในกำรรับแขกต่ำงๆ ในสำนักงำน พร้อมทั้ง
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
๗) ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ
๘) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๗. นางหนูเร่ง พลซา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
๑) รับผิดชอบเปิด-ปิด อำคำรสำนักงำน(ตึกใหม่)
๒) ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในและบริเวณรอบสำนักงำน
๓) ดูแลรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยห้องทำงำนประธำนสภำฯ นำยกเทศมนตรี
ปลัดเทศบำลฯ ห้องประชุม ๑/ห้องประชุม ๒ เทศบำลเมืองวังสะพุง
๔) ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไปหรือผู้มำติดต่อรำชกำร
๕) ดูแลรักษำ/ตรวจเช็ค/ป้ำยไวนิล/ธงชำติ/ตรำสัญลักษณ์ต่ำงๆ
๖) ดูแลรักษำและจัดทำแผนคุมชุดเครื่องครัวในกำรรับแขกต่ำงๆ ในสำนักงำน พร้อมทั้ง
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
๗) ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ
๘) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
๑. นางกาญจนา ราคาแพง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง
๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
๒) งำนบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ำย และเลื่อนระดับ
๓) งำนกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และกำรคัดเลือก
๔) งำนทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำลและลูกจ้ำง
๕) งำนปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบุคคล
๖) งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
๗) งำนขออนุมัติ ปรับปรุงตำแหน่งและอัตรำกำลัง
๘) งำนพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรม สัมมนำ กำรศึกษำและดูงำนกำรศึกษำต่อ
กำรขอรับทุนกำรศึกษำ
๙) งำนพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำงกำรให้บำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
๑๐) งำนสวัสดิกำรพนักงำน/ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
๑๑) งานการลาพักผ่อน…

-๖๑๑) งำนกำรลำพักผ่อนประจำปี และกำรลำอื่น ๆ
๑๒) งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสยำภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมำลำ ของผู้ทำคุณประโยชน์
๑๓) กำรเสนอขอเข็มเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ
๑๔) จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะเทศมนตรี, พนักงำน, ลูกจ้ำง
๑๕) งำนทะเบียนข้อมูลสิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของนำยกเทศมนตรี พนักงำน
เทศบำลและลูกจ้ำงประจำ
๑๖) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
และมีพนักงำนจ้ำงทั่วไปช่วยปฏิบัติงำน ดังนี้
๒. นางสาววนิดา สุขปื้อ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ช่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของสำนักปลัดเทศบำล
๒) ช่วยปฏิบัติงำนปรับปรุงฐำนข้อมูลสิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของนำยกเทศมนตรี
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ
๓) ช่วยปฏิบัติงำนลงข้อมูลและปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ของพนักงำน
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงเทศบำลเมืองวังสะพุง
๔) ปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนบุคลำกร e-laas
๕) ปรับปรุงข้อมูลบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
๖) จัดทำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงเทศบำลเมืองวังสะพุง
๗) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นางสาวเกศรินทร์ สิงห์ทองลา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง (นักการ ปฏิบัติงานธุรการ)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ช่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของสำนักปลัดเทศบำล
๒) รับผิดชอบเช็คสมุดลงเวลำข้ำรำชกำรและเสนอผลสรุปกำรปฏิบัติงำนทุกๆ วันศุกร์ของ
แต่ละสัปดำห์
๓) รับผิดชอบเช็ควันลำของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง และสรุปวันลำ
ต่ำงๆ ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔) รับผิดชอบ ลงรับหนังสือและส่งหนังสือภำยในและนอกหน่วยงำน
๕) รับผิดชอบจัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบรวมตำมที่กอง/ฝ่ำยต่ำงๆเสนอมำ
๖) รับผิดชอบกำรขอยืมทะเบียนประวัติ หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคล
๗) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑.๓ งานทะเบียนราษฎร
๑. นางศิรินันท์ สุทธิภาพ ตาแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชานาญการ เลขที่
ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร ได้แก่ กำรจัดทำทะเบียนบ้ำน ทะเบียน คนเกิด
ทะเบียนคนตำย รับแจ้งเกิด แจ้งตำย แจ้งย้ำยที่อยู่ ฯลฯ
๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและดำเนินกำรเลือกตั้ง
๓) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นายพิพัฒน์พงษ์ ปิ่นทอง ตาแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
งานตามพระราชบัญญัติ...

-๗๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร ได้แก่ กำรจัดทำทะเบียนบ้ำน ทะเบียน คนเกิด
ทะเบียนคนตำย รับแจ้งเกิด แจ้งตำย แจ้งย้ำยที่อยู่ ฯลฯ
๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและดำเนินกำรเลือกตั้ง
๓) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นางสาวฉัตราภรณ์ บุบภาที ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง
๕๔-๒-๐๑-๔๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร ได้แก่ กำรจัดทำทะเบียนบ้ำน ทะเบียน คนเกิด
ทะเบียนคนตำย รับแจ้งเกิด แจ้งตำย แจ้งย้ำยที่อยู่ ฯลฯ
๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและดำเนินกำรเลือกตั้ง
๓) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ)
๑. นายวัชระ ธนกิจศรีไพบูลย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนรักษำควำมสงบ (เทศกิจ)
๒) ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด หำบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจกำรร้ำนค้ำที่น่ำ
รังเกียจและอำจจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ วำงแผนปฏิบัติงำนจัดทำทะเบียนผู้ค้ำ ชี้แจงประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
๓) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
๔) ศึกษำวิเครำะห์ข่ำวเพื่อเสนอแนะวำงแผนหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมเรียบร้อย
ของเทศบำล
๕) ประสำนกับจังหวัด และอำเภอในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
๖) ควบคุม กำกับตรวจสอบและรับผิดชอบในงำนรักษำควำมสงบที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจที่มำปฏิบัติงำนร่วมกับเทศบำล ในกำรตรวจตรำปรำบปรำมผู้ละเมิด
เทศบัญญัติ ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๗) ควบคุม ดูแลรักษำครุภัณฑ์ของงำนรักษำควำมสงบ
๘) ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของงำนรักษำควำมสงบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙) งำนมวลชนต่ำงๆ
๑๐) มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนขับรถยนต์(รถตู้) ของสำนักปลัดเทศบำล
หมำยเลขทะเบียนรถตู้ หมำยเลขทะเบียน นข ๒๓๕๖ เลย ในกรณีที่นำยภูษิต กองสิงห์
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๑๑) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นายวีระชน ชาภักดี พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด หำบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
๒) ปฏิบัติงำนควบคุมตรวจสอบและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ ข้อบังคับ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๓) งำนประสำนงำนกับจังหวัด/อำเภอ ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
๔) งานมวลชนต่าง ๆ...

-๘๔) งำนมวลชนต่ำง ๆ เช่น กำรช่วยงำนจรำจร ฯลฯ
๕) งำนควบคุมแล กำรให้ยืมวัสดุครุภัณฑ์ของงำนรักษำควำมสงบ
๖) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
และยังมีพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๓. นายสมนึก พรมโท พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ
๔. นายจักรพงษ์ พรหมรส พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ
๕. นายอัสนี ผางสา พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ
๖. นายสมนึก สิงการี พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ
๗. นายเกริกเกียรติ จันทิหล้า พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานเทศกิจ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ช่วยปฏิบัติงำนตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด หำบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจ และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
๒) ช่วยปฏิบัติงำนควบคุมตรวจสอบและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ ข้อบังคับ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๓) ช่วยงำนประสำนงำนกับจังหวัด/อำเภอ ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
๔) ช่วยงำนมวลชนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดจรำจร ฯลฯ
๕) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. พันจ่าโทสุนทร ถือศักดิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร
๒) งำนป้องกันและระงับอัคคีภัย
๓) งำนวิเครำะห์และพิจำรณำทำควำมเห็น สรุป รำยงำน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินกำรด้ำน
กฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอื่น เช่น อุทกภัย
วำตภัย
๔) งำนตรวจสอบ ควบคุมดูแลในกำรจัดเตรียมและอำนวยควำมสะดวกในกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัยต่ำง ๆ
๕) งำนจัดทำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๖) งำนฝึกซ้อมและดำเนินกำรตำมแผน
๗) งำนเกี่ยวกับวิทยุสื่อสำร
๘) งำนฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๙) งำนธุรกำรงำนป้องกันฯ
๑๐) จัดหำ ควบคุมรักษำสมุดเวรยำมต่ำงๆ ของเทศบำล และให้มีกำรบันทึกเวรให้
เรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน
๑๑) ควบคุมดูแลงำนอำคำรสถำนที่ ตลอดจนครุภัณฑ์ในงำนป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๑๒) ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนเทศกิจ
๑๓) ควบคุมกำรเบิก-จ่ำย น้ำมันเชื้อเพลิงของงำนป้องกันฯ
๑๔) งำนป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด
๑๕) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นายธีระพงศ์..

-๙๒. นายธีระพงศ์ ธรรมวงษ์ ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถดับเพลิง มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำงำนป้องกันฯ
๒) ดูแลรักษำและรับผิดชอบงำนธุรกำรงำนป้องกัน
๓) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นายสุมิตร กองสิงห์ ลูกจ้างประจา พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำงำนป้องกันฯ
๓.๒ ดูแลรักษำและรับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์งำนป้องกันให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
๓.๓ เขียนป้ำยประชำสัมพันธ์ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓.๔ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔. นายสรยุทธ แสนลาด พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
๕. นายเฉลิมชัย พรหมมาศ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
๖. นายเศรษฐา สุพรรณ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลาดับที่ ๔-๖ เป็นชุดเวรปฏิบัติการชุดที่ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้ำที่ชุดเวรประจำวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น (๒๔ ชั่วโมง)
๒) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ขับรถบรรทุกน้ำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๓) ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือ-เครื่องใช้ และรถบรรทุกน้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
๔) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๕) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๗. นายธวัช ศิริชัย พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
๘. นายสุดเขต ดวงบุปผา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
๙. นายณัฐพงษ์ คามวัลย์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา (รถบรรทุกน้า)
๑๐.นายประยูร โคตรวงษา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานวิทยุ
ลาดับที่ ๗-๑๐ เป็นชุดเวรปฏิบัติการชุดที่ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้ำที่ชุดเวรประจำวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น (๒๔ ชั่วโมง)
๒) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ขับรถบรรทุกน้ำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๓) ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือ-เครื่องใช้ และรถบรรทุกน้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
๔) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๕) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนถือปฏิบัติตำมคำสั่งโดยเคร่งครัดตำมระเบียบ อย่ำให้เกิดควำม
บกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้ หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนนำยกเทศมนตรีทรำบโดยทันที
กองวิชาการและแผนงาน
๑. นางสุวรรณา นาอุดม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๓ มีหน้าที่ในการบริหารงานกองวิชาการและแผนงาน และ
รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ..

-๑๐(๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ พิจำรณำวำงแผนอัตรำกำลั งพนักงำน / ลูกจ้ำงและงำนในหน้ำที่
ตลอดจนบังคับบัญชำ ติดต่อประสำนงำน วำงระบบงำน รับนโยบำยคณะผู้บริหำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะ
ประเมินและติดตำมผล และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ภำยในกองวิชำกำรและแผนงำน
(๒) ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ กำรปฏิ บั ติ ข องฝ่ ำ ยแผนงำนและงบประมำณ งำนธุ ร กำร
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนประชำสัมพันธ์ งำนจัดทำงบประมำณ งำนนิติกำร งำนท่องเที่ยว งำนบริกำร
และเผยแพร่วิชำกำร งำนจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม งำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม งำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และงำน
จัดตั้งทะเบียนพำณิชย์
(๓) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ในกรณี นำงสุวรรณำ นำอุดม ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้บุคคลดังกล่ำวไปนี้
รักษำรำชกำร
1. นำยนัฐพงศ์ พันสอน
รักษำรำชกำรแทน ลำดับที่ 1
2. นำงสำวนวรัตน์ จันทิหล้ำ
รักษำรำชกำรแทน ลำดับที่ 2
งานธุรการ
๒. นางภัทราวรรณ โสมณี ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง
๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่
อื่นๆ ดังนี้
๒.๑ งานธุรการ
(๑) งำนสำรบรรณของกองวิชำกำรและแผนงำน
(๒) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
(๓) งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและพนักงำนเทศบำล
(๔) งำนจัดทำคำสั่งและประกำศ
(5) จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำลและหน่วยงำนหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ งานการเงินบัญชีและการพัสดุ
(๑) งำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจำกองวิชำกำรและแผนงำน
(๒) งำนลงทะเบียน ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุและลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของกอง
วิชำกำรและแผนงำน
(๓) งำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดหำพัสดุ
(๔) จั ดท ำฎีก ำเบิ ก จ่ ำยเงิน ประเภทเงินเดือน ค่ำ จ้ำง เงิน สวัส ดิกำร ค่ำ ตอบแทนต่ำงๆ
ทุกประเภท
(๕) งำนพัสดุ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน
๒.๓ งานประชาสัมพันธ์
(๑) เผยแพร่ข่ำวสำรของเทศบำล
(๒) เผยแพร่สนับสนุนผลงำน งำนนโยบำยของเทศบำล จังหวัด และรัฐบำล
(๓) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติและท้องถิ่น
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย...

-๑๑(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยรวบรวมควำมคิดเห็นของ
ประชำชนหรือข้อขัดข้องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไข
2.4 งานท่องเที่ยว
(1) งำนประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
(2) งำนวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
(3) ให้บริกำรท่องเที่ยว
(4) อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
๒.๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
(๑) งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร
(๒) งำนติดตำมและประเมินผล
(๓) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(๔) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
3. นางเกตุ มาลา เทพพุทธา พนักงานจ้า งทั่วไป ตาแหน่ง นักการ (ปฏิบัติงานธุ ร การ)
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
3.1 งานธุรการ
(1) ช่วยงำนสำรบรรณของกองวิชำกำรและแผนงำน ช่วยเหลืองำนธุรกำรรับ–ส่งหนังสือ
(2) ช่วยเหลืองำนดูแลรักษำ จัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อ และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
(3) ช่ ว ยเหลื องำน ประสำนงำนเกี่ ยวกั บ กำรประชุม สภำเทศบำล คณะผู้ บ ริห ำร และ
พนักงำนเทศบำล
(4) ช่วยเหลืองำนจัดทำคำสั่งและประกำศ
(5) ช่วยเหลืองำนโอนงบประมำณ กำรเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(6) ช่ ว ยเหลื อ จั ด เตรี ย มเอกสำรที่ ใ ช้ ป ระกอบกำรพิ จ ำรณำวำงแผนของเทศบำลและ
หน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7) ช่วยเหลืองำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของเทศบำล
3.2 งานการเงิน บัญชี และการพัสดุ
(1) ช่วยงำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจำกองวิชำกำรและแผนงำน
(2) ช่วยงำนลงทะเบียน ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของ
กองวิชำกำรและแผนงำน
(3) ช่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดพัสดุ
(4) ช่วยจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินสวัสดิ กำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆ
ทุกประเภท หมวดค่ำวัสดุ หมวดค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์
(5) ช่วยงำนพัสดุ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน
(6) ช่วยงำนจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรม ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT
ชุมชน
๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์…

-๑๒๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์ ทำหน้ำที่
(๑) รับจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจ ที่มีสำนักงำนตั้งอยู่ในเขตท้องที่
ของเทศบำล จดทะเบียนรำยใหม่ ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ คัดสำเนำ
(๒) รำยงำนให้สรรพำกรทรำบภำยใน ๑๕ วัน กรณีจดทะเบียนพำณิชย์รำยใหม่
(๓) นำส่งเงินให้กองคลังกรณีมีกำรรับเงินประจำวัน
(๔) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
4. นางสุวรรณา นาอุดม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป) ระดับกลาง เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๓ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
มีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผนงำนจัดทำงบประมำณ งำนนิติก ำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนท่องเที่ยว งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร
และงำนทะเบียนพำณิชย์ ดังนี้
4.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรรวบรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมำใช้
ในกำรวำงแผนและกำรประเมินผลตำมแผนทุกระดับ
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกิจกำรพิ จำรณำวำงแผนของ
เทศบำลและหน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำรวิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย ของเทศบำลในอนำคต
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดทำและเรียบเรีย งแผนพัฒ นำ กำรก ำหนดเค้ำ โครงของ
แผนพัฒนำระยะปำนกลำงและแผนประจำปี
(๕) ควบคุม ตรวจสอบ กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนในเทศบำล และหน่วยงำนอื่นที่เสนอ
บริกำรสำธำรณูปกำรในเขตเทศบำล และหน่วยงำนใกล้เคียงกับกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติตำมแผนและกำร
ประเมินผลงำนตำมแผน
4.๒ งานจัดทางบประมาณ
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดเตรียมเอกสำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับงำนจัดทำงบประมำณ
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและดำเนินกำร
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ
(๓) ควบคุ ม ตรวจสอบ กำจั ด ท ำร่ ำ งงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ข องเทศบำล และ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
(4) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมำณ และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงทุกกอง
(๔) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
4.๓ งานประชาสัมพันธ์
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ข่ำวสำรของเทศบำล
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่สนับสนุนผลงำน งำนนโยบำยของเทศบำล จังหวั ด และ
รัฐบำล
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ...

-๑๓(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติและท้องถิ่น
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดย
รวบรวมควำมคิดเห็นของประชำชนหรือข้อขัดข้องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไข
4.๔ งานนิติการ
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรตรวจและปรับยกร่ำงระเบียบ ประกำศหรือเทศบัญญัติและ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรให้คำปรึกษำและควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่หน่วยงำนพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง
(๓) ควบคุม ตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง
(๔) ควบคุม ตรวจสอบกำรสืบสวนสอบสวนและทำสำนวนสอบสวนจำกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๕) ควบคุม ตรวจสอบกำรดำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง คดีในศำลปกครองและคดีอื่น ๆ
(๖) ควบคุม ตรวจสอบกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
(๗) ควบคุม ตรวจสอบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบคดี
(8) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
(9) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
(10) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
(๑๑) ควบคุม ตรวจสอบงำนดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
(11) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งทะเบียนพำณิชย์
5. นางสาวนวรัตน์ จันทิหล้า ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ เลขที่
ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้องและ
มีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
5.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑) รวบรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ประเมินผลตำมแผนทุกระดับ
(๒) จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกิจกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำลและหน่วยงำน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๓) วิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย ของเทศบำลในอนำคต
(๔) จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนำ กำรกำหนดเค้ำโครงของแผนพัฒนำระยะปำนกลำง
และแผนประจำปี
(๕) ประสำนงำนกับหน่วยงำนในเทศบำล และหน่วยงำนอื่นที่เสนอบริกำรสำธำรณูปกำร
ในเขตเทศบำล และหน่วยงำนใกล้เคียงกับกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติตำมแผนและกำรประเมินผลงำนตำมแผน
5.๒ งานจัดทางบประมาณ
(๑) จั ดเตรี ย มเอกสำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับงำนจัดทำงบประมำณให้ ห น่ว ยงำนต่ำงๆ
ทรำบและดำเนินกำร
(๒) รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ
(๓) จัดทำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของเทศบำล และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
(4) จัดทาบัญชีโอนเงินงบประมาณ...

-๑๔(4) จัดทำบัญชีโอนเงินงบประมำณ และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงทุกส่วนรำชกำร
(5) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
6. นายนัฐพงศ์ พันสอน ตาแหน่ง นิติกร ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๕๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงาน และมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
6.๑ งานนิติการ
(๑) ตรวจและปรับยกร่ำงระเบียบ ประกำศหรือเทศบัญญัติและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ ค ำปรึ ก ษำและควำมเห็ น ทำงกฎหมำยแก่ ห น่ ว ยงำนพนั ก งำนเทศบำล ลู ก จ้ ำ ง
พนักงำนจ้ำง
(๓) ดำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง
(๔) สืบสวนสอบสวนและทำสำนวนสอบสวนจำกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(๕) ดำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง คดีในศำลปกครองและคดีอื่น ๆ
(๖) กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
(๗) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบคดี
(8) งำนจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
(9) งำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
(10) งำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
(๑๑) งำนดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ทำงรำชกำร
(11) งำนจัดตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์
(12) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๗. นายวงศกร ป้องนารา ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ
หน้ำที่รับผิดชอบงำนของกองวิชำกำรและแผนงำนที่เกี่ยวข้อง และมีหน้ำที่อื่นๆ ดังนี้
7.1 งานประชาสัมพันธ์
(๑) เผยแพร่ข่ำวสำรของเทศบำล
(2) เผยแพร่สนับสนุนผลงำน งำนนโยบำยของเทศบำล จังหวัด และรัฐบำล
(3) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติ และท้องถิ่น
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยรวบรวมควำมคิดเห็นของ
ประชำชน หรือข้อขัดข้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไข
(5) เป็นผู้ช่วยงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของเทศบำล
(6) ช่วยเหลืองำนประชำสัมพันธ์ ถ่ำยวิดีโอ จัดบอร์ด สติ๊กเกอร์
(7) ดูแลเครื่องเสียง ควบคุมเครื่องเสียง ตลอดจนตรวจสอบเสียงตำมสำย
(8) ทำหน้ำที่ขับรถยนต์ พร้อมทั้งดูแลรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้
(9) เบิกจ่ำยน้ำมัน ตลอดจนบันทึกระยะทำงกำรใช้รถยนต์ รถจักรยำนยนต์
(10) ช่วยเหลืองำนธุรกำร รับ – ส่งหนังสือ
7.2 งานการเงิน บัญชี และการพัสดุ
(1) ช่วยงำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจำกองวิชำกำรและแผนงำน
(2) ช่วยงานลงทะเบียน…

-๑๕(2) ช่วยงำนลงทะเบียน ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของ
กองวิชำกำรและแผนงำน
(3) ช่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดพัสดุ
(4) ช่วยจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆ
ทุกประเภท หมวดค่ำวัสดุ หมวดค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์
(5) ช่วยงำนพัสดุ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน
๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์
(๑) รับจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจ ที่มีสำนักงำนตั้งอยู่ในเขตท้องที่
ของเทศบำล จดทะเบียนรำยใหม่ ยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ คัดสำเนำ
(๒) รำยงำนให้สรรพำกรทรำบภำยใน ๑๕ วัน กรณีจดทะเบียนรำยใหม่
(๓) นำส่งเงินให้กองคลังกรณีมีกำรรับเงินประจำวัน
(๔) งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ให้บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำนและอำนำจหน้ำที่ตำมคำสั่ งนี้ ปฏิบัติงำนในตำแหน่งอำนำจ
หน้ำที่ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรืองำน
เร่งด่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติตำมกำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน ให้ระดมกำลังช่วยเหลือปฏิบัติจัดทำ
ภำรกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน อำนวยประโยชน์แก่ทำงรำชกำร หำกมี
เหตุที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆไม่อยู่ หรือมิอำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที

กองคลัง…

-๑๖กองคลัง
มีห น้ำที่ควำมรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย กำรรับ กำรนำส่ ง กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำร
ทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบำเหน็จบำนำญเงินอื่นๆ
งำนเกี่ยวกับกำรจัดทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนทำงบทดลองประจำเดือนประจำปีงำนเกี่ยวกับพัสดุของ
เทศบำลและงำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำยโดยมีบุคลำกรที่รับผิดชอบดังนี้
๑.นางสุณิสา พงศ์สุนนท์ ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตาแหน่งเลขที่ ๕4-๒-๐๔๒๑๐๒-๐๐๑ และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครองบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในกองคลัง
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของงำนธุรกำรกองคลัง
1.3 ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยพัฒนำรำยได้และจัดเก็บรำยได้งำนผลประโยชน์
1.4 ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี
1.5 ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยงำนพัสดุและทรัพย์สิน
1.6 ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑.๗ ควบคุม ระบบ e-LAAS และระบบ E-GP และระบบ e-plan
๑.๘ ตรวจฎีกำ ตำมงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ ทุกกอง
1.๙ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
งานธุรการ
2.นางจิรกุล บัวระภา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ 5๔-๒-๐๔-๔๑๐๑๐๐๒ ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ปฎิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ ร่ำงบันทึก โต้ตอบหนังสือของงำนธุรกำร
2.2 จัดเก็บหนังสือสั่งกำร ระเบียบ คำสั่งต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะค้นหำและตรวจสอบ ได้ทันที
2.3 พิมพ์หนังสือสั่งกำรจำกกรมฯใน intermet เป็นประจำทุกวัน
2.4 ดูแลควบคุมสมุดลงเวลำปฎิบัติงำนลูกจ้ำง กองคลัง
2.5 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ของกองคลัง
2.6 จัดทำตรวจสอบควบคุมภำยในของกองคลัง
2.๗ จัดทำบัญชีกำรโอนลด –โอนเพิ่ม ของกองคลัง
2.๘ จัดทำรำยละเอียดเทศบัญญัติ กองคลัง
2.๙ มีหน้ำที่จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆของแต่ละบุคคลภำยในกองคลัง
2.1๐ มีหน้ำที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดประชุมประจำเดือนของกองคลัง และจดรำยงำน กำร
ประชุม
2.1๑ นำส่งเงินประจำเดือนทุกเดือนโครงกำรออมบุญ อุ่นรัก กองคลัง
๒.๑๒ แผนประจำปีและแผน๓ปี
๒.๑๓ รำยงำนข้อทักท้วงของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย
2.1๔ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ

3.นางอรทัย พลซา...

-๑๗3.นางอรทัย พลซา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ความรับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่

3.1 งำนจัดทำฎีกำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและค่ำสำธำรณูปโภค
3.2 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีนำเงินฝำกธนำคำรประจำทุกวัน
3.3 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี โดยประสำนงำนกับเจ้ำหนี้และ ชำระหนี้เจ้ำหนี้ใน
วันสิ้นเดือน
3.4 จัดทำรำยละเอียดกำรหัก ณ ที่จ่ำย ของแต่ละกองในเทศบำล
3.5 ทำสลิปเงินเดือนของพนักงำนในวันสิ้นเดือน
3.6 จัดทำทะเบียนบัญชีจ่ำยเงินเดือนและรำยกำรหักเงินเดือนพนักงำน ลูกจ้ำง สมำชิก
3.7 จัดทำบัญชีเงินเดือน / ค่ำจ้ำง / ค่ำตอบแทนสมำชิกฯ ส่งธนำคำรออมสินเพื่อเข้ำบัญชีเงินฝำกของ
พนักงำน / ลูกจ้ำง / สมำชิกฯ ประจำเดือน
3.8 มีหน้ำที่นำส่งเงินสหกรณ์พนักงำนเทศบำล เงินฌำปนกิจพนักงำนเทศบำลและ ทำเรื่องเบิกจ่ำยเงิน
ให้กับทำยำทผู้เสียชีวิต
3.9 ตรวจสอบเงินภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.กระจำยอำนำจจำกคลังจังหวัดและเบิกเงินเข้ำบัญชีเทศบำล
ฯ
3.1๐ มีหน้ำที่ช่วยจ่ำยเงินหรือจ่ำยเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3.11 เช็ค Statement ให้ตรงกับสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกธนำคำร
3.1๒ ช่วยเก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ ให้ครบทุกฎีกำที่จ่ำยแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอรับกำรตรวจสอบ
จำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยได้ และเก็บรักษำฎีกำเมื่อสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อย
3.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์
๔.นายชาญเดช พิมใจ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) ๕๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ควบคุม บังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ทุกคนในฐำนะรก.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ ให้
ปฎิบัติงำนด้ำนจัดเก็บรำยได้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
4.2 ตรวจสอบ ควบคุมกำรเร่งรัดลูกหนี้และกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภท ให้บรรลุเป้ำหมำย ที่
ประมำณกำรตั้งรับไว้
4.3 ตรวจสอบ ควบคุม และรับผิดชอบเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ทุกคนให้นำส่งเงินรำยรับทุกประเภทเป็น
ประจำทุกวัน
4.4 ตรวจสอบ รับผิดชอบงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินกำรใช้และกำรปรับข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
4.5 ตรวจสอบ ควบคุม และรับผิดชอบเรื่องกำรจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สิน เช่น กำรจัดให้เช่ำ กำรโอน
สิทธิ์กำรเช่ำ กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆ
4.6 ตรวจสอบ ควบคุมและรับผิดชอบกำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ ของงำนผละประโยชน์ งำนแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินที่ทำงรำชกำรกำหนดให้เทศบำลฯจัดทำ
4.7 เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดิน
4.8 ตรวจสอบ ควบคุมกำรเร่งรัดลูกหนี้และกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภทให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ได้
ประมำณตั้งรับไว้
4.9 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภำษีในเขตเทศบำล
๔.๑๐ ตรวจสอบ...

-๑๘4.10 ตรวจสอบ ควบคุมกำรลงรำยละเอียดกำรชำระเงินใน ผ.ท. 5
4.11 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินกำรใช้และปรับปรุงข้อมูล ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.12 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ ของงำนผลประโยชน์ งำนแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ทำงรำชกำรกำหนดให้เทศบำลฯจัดทำ
4.13 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบใบสำคัญรับเงินประจำวันใบสำคัญสรุป ใบนำส่งเงิน
ให้ถูกต้อง และนำส่งงำนกำรเงินฯ
4.14 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบให้มีกำรเบิกจ่ำยในใบเสร็จรับเงินที่จำนำไปใช้เก็บใน
แต่ล ะวัน โดยจั ดทำสมุดคุมกำรเบิกจ่ ำยในใบเสร็จที่เบิกมำใช้และอยู่ในควำมรับผิ ดชอบจำนวนเท่ำใดและที่
คงเหลือไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้เก็บเล่ม แต่ให้ปรุ เจำะรู เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมำใช้รับเงินได้ ต่อไป
4.15 ควบคุมจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำตลำดสดเทศบำล
4.16 มีหน้ำที่ควบคุมและตรวจสอบให้มีกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงินที่จะนำไปใช้เก็บในแต่ละวันโดย
จัดทำสมุดคุมกำรเบิกจ่ำยในใบเสร็จรับเงินประจำวันไว้ด้วย และเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้มีกำรว่ำมีใบเสร็จที่เบิกมำ
ใช้ และอยู่ในควำมรับผิดชอบจำนวนเท่ำใดและที่คงเหลือไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ ให้ปรุ เจำะรู เพื่อให้เป็นที่
สังเกตมิให้นำมำใช้รับเงินต่อไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 16
๔.๑๗ ประสำนกับนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มำปฎิบัติตำมกฎหมำยภำษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบและไม่ชำระ
ภำษี)โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร
4.1๘ ควบคุมระบบข้อมูลรำยรับในระบบ (e – LAAS)
4.1๙ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๕. นางสาวครองขวัญ จันทิหล้า ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๕
4-๒-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.1 รับผิดชอบกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และ บริษัท ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด สหกรณ์กำรเกษตร กำรประปำ องค์กำรโทรศัพท์ ธนำรักษ์
๕.2 จัดทำทะเบียนคุมรำยตัวผู้ชำระภำษีต่ำงๆ รวมทั้งทะเบียนคุมแปลงที่ดิน (ภ.บ.ท.6)
๕.3 นำส่งรำยได้ที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งสรุปเงินหลังใบเสร็จให้ถูกต้องตรงกับ ใบนำส่ง
๕.4 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้ำงชำระและบัญชีรำยได้เกณฑ์ค้ำงรับภำษีทั้ง 3 ประเภททุกปี
๕.5 จัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภำษี กรณีไม่ชำระภำษีค่ำธรรมเนียมและรำยได้อื่น ภำยในกำหนด
๕.6 จัดทำสัญญำเช่ำกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สิน(ตลำดสด)
๕.๗ ร่ำงบันทึก โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงำนผลประโยชน์
๕.๘ ปฎิบัติงำนแทนหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กรณีที่ลำหรือไปรำชกำร
๕.๙ ลงบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบข้อมูลรำยรับ (e –LAAS)
๕.1๐ รับผิดชอบกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน บำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย
๕.1๑ จัดเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรก่อสร้ำงอำคำร
๕.1๒ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ จัดทำเบียนเงินรำยรับและจัดทำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน
๕.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ

๖ นางสาวศุภนุช...

-๑๙๖. นางสาวศุภนุช โสดวิลัย ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงานเก็บเงิน มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
ดังนี้
๖.1 จัดเก็บค่ำเช่ำแผงล็อคตลำดสด จันทร์ – ศุกร์ และในวันหยุดเสำร์ -อำทิตย์
๖.2 จัดเก็บค่ำกระแสไฟฟ้ำตลำดสดเทศบำล
๖.3 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำสัญญำเช่ำแผงลอยตลำดสดเทศบำล (ตลำดเช้ำ – ตลำด
เย็น)
๖.๔. จัดเก็บค่ำเช่ำแผงและค่ำไฟฟ้ำถนนอำหำร
๖.๕ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๗. นำยเกรียงศักดิ์ ศักดำพิทักษ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ลูกมือช่ำงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๗.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ผท. 1-7 และ
17) ให้เป็นปัจจุบัน
๗.2 จัดทำรำยงำนประจำเดือน – ประจำงวด
๗.3 จัดเก็บและดูแลรักษำทรัพย์สินและเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ
๗.4 ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้ำของทรัพย์สินและรหัสชื่อชำระภำษี (ผท1,2,3,4,5,6,7
และ 17)
๗.5 คัดลอกข้อมูลที่ดินจำกสำนักงำนที่ดินทุกเดือน
๗.6 จัดเก็บและบำรุงรักษำแผนที่ภำษี
๗.7 ตรวจสอบและกำหนดรหัสประจำแปลงที่ดินที่มีกำรแบ่งและรวมแปลงที่ดิน
๗.8 ปรับข้อมูล ผท.1,2,3,4,5,6,11,12,13
๗.9 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีบำรุงท้องที่
๗.10 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
๗.11 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีป้ำย
๗.12 เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จหรือตั๋วเก็บเงิน
๗.13 ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๘. นำยพลวัฒน์ ศรีหำรำช ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป ปฎิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี้
๘.1 สำรวจตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์(ผท. 1-7 และ 17)
ให้เป็นปัจจุบัน
๘.2 จัดทำรำยงำนประจำเดือน – ประจำงวด
๘.3 จัดเก็บและดูแลรักษำทรัพย์สินและเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ
๘.4 ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้ำของทรัพย์สินและรหัสชื่อชำระภำษี (ผท.
1,2,3,4,5,6,7และ 17)
๘.5 คัดลอกข้อมูลที่ดินจำกสำนักงำนที่ดินทุกเดือน
๘.6 จัดเก็บและบำรุงรักษำแผนที่ภำษี
๘.7 ตรวจสอบและกำหนดรหัสประจำแปลงที่ดินที่มีกำรแบ่งและรวมแปลงที่ดิน
๘.8 ปรับข้อมูล ผท.1,2,3,4,5,6,11,12,13
๘.9 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีบำรุงท้องที่
๘.10 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
๘.11 ปรับข้อมูล...

-๒๐๘.11 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีป้ำย
๘.12 ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้- รับแบบยื่นภำษี 3 ประเภท
๘.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
๘.๑๔ เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จและตั๋วในกำรเก็บเงิน
๘.1๕ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๙. นายศรศิริชัย เหตุเกษ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฎิบัติหน้าที่
ราชการชั่วคราว และความรับผิดชอบ ดังนี้
๙.๑ รับผิดชอบเก็บค่ำขยะ จำนวน ๒๐ ชุมชน
๙.๒ เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จค่ำขยะ
๙.๓ รับผิดชอบส่งเงินค่ำขยะทุกวันพร้อมใบเสร็จ ในกรณีที่มีกำรเก็บค่ำขยะและรักษำใบเสร็จรับเงินที่
รับผิดชอบ
๙.๔ ดูแลและรับผิดชอบรถมอเตอร์ไซต์ ทะเบียน กรน ๖๓๒ เลย
๙.๕ ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ชว่ ยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ และลงนำมในตั๋วจัดเก็บเงิน
๙.๖ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๑๐.นางสาวเรณู อะคะนัย ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๐.๑ ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
๑๐.๒ เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จภำษีโรงเรือนและที่ดิน,ภำษีป้ำย,ภำษีบำรุงท้องที่และตั๋วเก็บเงิน
๑๐.๓ ปฎิบัติงำนออกใบเสร็จรับเงินที่เป็นรำยรับทุกประเภท และรักษำใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ
๑๐.๔ ปฎิบัติงำนรับต่อสัญญำเช่ำแท่นตลำดสด
๑๐.๕ ปฎิบัติงำนคำนวณภำษี,ลงระบบ e-LAAS สรุปใบนำส่งรำยรับประจำวัน
๑๐.๖ ปฎิบัติหน้ำที่สรุปใบนำส่งเงิน
๑๐.๗ เก็บเงินค่ำเช่ำเช่ำแผงและค่ำไฟฟ้ำถนนอำหำร
๑๐.๘ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
งานบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
๑๑.นำยชำญเดช พิมใจ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
๕๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑๑.1 มีหน้ำที่ควบคุมบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนกำรเงินและบัญชี ให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
๑๑.2 มีหน้ำที่ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฎิบัติงำนกำรเงินและบัญชีให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเงิน
๑๑.3 ตรวจฎีกำเงินนอกงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสม
๑๑.4 ตรวจสอบเงินฝำกกระแสรำยวันของธนำคำรกรุงไทย และเขียนเช็คธนำคำรกรุงไทย เข้ำฝำกออม
ทรัพย์ของเทศบำลฯ กรณีมีกำรโอนเงินจัดสรรภำษีประเภทต่ำงๆ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๑.5 ควบคุมตรวจสอบกำรยืมเงินงบประมำณ เร่งรัดให้ส่งใช้เงินยืมภำยในกำหนดหำกไม่ ส่งใช้ภำยใน
กำหนดให้งดกำรยืมเงิน
๑๑.6 เก็บสมุดเงินฝาก…

-๒๑๑๑.6 เก็บสมุดเงินฝำกธนำคำร 4 บัญชี
๑๑.๗ ตรวจสอบ กำรจัดทำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลองเป็นรำยเดือน
๑๑.๘ ตรวจสอบ กำรจัดทำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลอง งบ ๔ เดือน
๑๑.๙ ตรวจสอบกำรจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี
๑๑.๑๐ ตรวจสอบกำรจัดทำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ในกรณีที่ส่งใช้เงินยืมงบประมำณ ปรับปรุง
บัญชี(เกี่ยวกับกำรแก้ไขบัญชีที่ผิดพลำด)
๑๑.๑๑ ตรวจสอบกำรจัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประจำทุกเดือนและนำสมุดเงินฝำกธนำคำร
ปรับยอดเงินฝำกในกำรเคลื่อนไหวกับธนำคำรให้เป็นปัจจุบัน(ในช่วงมีดอกเบี้ยเงินฝำก)
๑๑.๑๒ ตรวจสอบกำรจัดทำสถิติกำรคลังทั้งหมด งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆตำมแบบที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค รำยงำนหน่วยรำชกำร
ต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวสถิติกำรคลังต่ำงๆ
๑๑.๑๓ ตรวจสอบกำรจัดทำรำยงำนสถิติกำรคลัง แบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
รำยงำนหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ
๑๑.๑๔ ตรวจสอบกำรลงบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ทุกงบและระบบ e-plan
๑๑.๑๕ ตรวจสอบก่อนกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรืองบประมำณเพิ่มเติมให้ผู้เบิกเงิน
ยื่นแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อหน่วยงำนคลังทุกสำมเดือน
๑๑.๑๖ ตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล
๑๑.๑๗ จัดทำทะเบียนกำรรับจ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ
๑๑.๑๘ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและรำยงำนกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและใบอนุญำตต่ำงๆ
๑๑.๑๙ ตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล
๑๑.๒๐ ตรวจสอบกำรจัดทำกระดำษทำกำรกระทบยอดรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (จ่ำยจำกรำยรับ)
๑๑.๒๑ ตรวจสอบกำรจัดทำกระดำษทำกำรกระทบยอดงบประมำณคงเหลือ
๑๑.๒๒ ตรวจสอบสถำนะกำรเงิ น ประจ ำวั น และตรวจสอบเอกสำรหน้ ำ ฎี ก ำเบิ ก เงิ น รำยจ่ ำ ยตำม
งบประมำณ กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,สำนักปลัด,กองกำรศึกษำ
๑๑.๒๓ ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามคาสั่งต่างๆ
1๒. สิบเอก พนมไพร สุขสมบูรณ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ ๕
4-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1๒.1 กระทบยอดกำรโอนเงินงบประมำณ วิเครำะห์กำรรับ – จ่ำยเงินประจำวัน
1๒.2 ควบคุมงบประมำณเงินนอกงบประมำณ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสม
1๒.3 จัดทำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลองเป็นรำยเดือน
1๒.4 จัดทำรำยงำนงบแสดงรำยรับ – รำยจ่ำย และงบทดลอง งบ 4 เดือน
1๒.5 จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี
๑๒.6 จัดทำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ในกรณีส่งใช้เงินยืมงบประมำณ ปรับปรุงบัญชี (เกี่ยวกับกำรแก้ไข
บัญชีที่ผิดพลำด)
1๒.๗ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประจำทุกเดือนและนำสมุดเงินฝำกธนำคำรปรับยอดเงินฝำก
ในกำรเคลื่อนไหวกับธนำคำรให้เป็นปัจจุบัน(ในช่วงมีดอกเบี้ยเงินฝำก)
1๒.๘ จัดทำสถิติกำรคลังทั้งหมด งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ ตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค รำยงำนหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ
๑๒.๙ จัดทารายงาน…

-๒๒๑๒.๙ จัดทำรำยงำนสถิติกำรคลัง แบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด รำยงำนหน่วย
รำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ
1๒.๑๐ จัดทำภำษีหัก ณ ที่จ่ำยและนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยประจำเดือน
๑๒.๑๑ เก็บสมุดเงินฝำกธนำคำร ๔ บัญชี
1๒.1๒ ลงบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ทุกงบ
1๒.1๓ เป็นผู้รับเงินจำกงำนผลประโยชน์ ตรวจสอบ สรุปใบนำส่งเงินและเอกสำรอื่นที่จัดเก็บให้ตรงกับ
เงินสด เพื่อนำฝำกธนำคำร กรณีที่นำฝำกธนำคำรไม่ทันให้เก็บรักษำไว้ในตู้นิรภัย
1๒.1๔ ตรวจสอบก่อนกำรเบิกเงินตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรืองบประมำณเพิ่มเติมให้เบิกเงิน
ยื่นแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อหน่วยงำนคลังทุกสำมเดือน
๑๒.๑๕ จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล
๑๒.๑๖ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ จัดทำทะเบียนเงินรำยรับและจัดทำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน
๑๒.๑๗ ลงทะเบียนรำยรับและจัดทำมำตรฐำน ๓
1๒.1๘ ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรประกอบฎีกำเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของกองต่ำงๆ
ให้ถูกต้อง ตำมระเบียบฯก่อนเสนอแฟ้มตำมขั้นตอนต่อไป
1๒.1๙ กระทบยอดกำรโอนเงินงบประมำณ วิเครำะห์กำรรับ – จ่ำยเงินประจำวัน
๑๒.๒๐ จัดทำทะเบียนกำรรับจ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ
๑๒.๒๑ จัดทำฎีกำรำยละเอียดหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อนำส่งสรรพำกรพื้นที่สำขำวังสะพุง ประจำเดือน
ภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
๑๒.๒๒ รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพื่อนำเงินฝำกธนำคำร เป็นประจำ
ทุกวัน
๑๒.๒๓ ควบคุมกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและรำยงำนกำรใช้จ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ
1๒.๒๔ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำง
1๓. นางอรทัย พลซา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1๓.1 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ ให้ครบทุกฎีกำที่จ่ำยเงินแล้ว
ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอรับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยหรือเสียหำยได้ และเก็บ
รักษำฎีกำเมื่อสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรียบร้อยแล้ว
1๓.2 จัดทำรำยงำนเช็ค และเขียนเช็คที่จ่ำยเงินตำมฎีกำเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
1๓.3 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้รับเงินจำกงำนผลประโยชน์ ตรวจสอบ สรุปใบนำส่ง
เงินและเอกสำรอื่นที่จัดเก็บให้ตรงกับเงินสด เพื่อนำฝำกธนำคำร กรณีที่นำฝำกธนำคำรไม่ทันให้เก็บรักษำไว้ในตู้
นิรภัย
1๓.4 ลงภำษีประจำเดือนเพื่อหักภำษีประจำเดือนแจ้งกองต่ำงๆเพื่อหักภำษีหน้ำฎีกำ
1๓.5 พิมพ์เอกสำร บันทึก ร่ำงโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีและรำยงำนต่ำงๆ
1๓.6 ตรวจสอบเงินภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.กระจำยอำนำจจำกคลังจังหวัดและเบิกเงินเข้ำบัญชีเทศบำลฯ
1๓.7 จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกรำยกำร ให้มีหลักฐำนกำรจ่ำยเพื่อในกำรตรวจสอบพร้อม
ตรวจสอบลำยเซ็นในฎีกำให้เรียบร้อยทุกฎีกำ นำเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลังตรวจสอบทุกครั้งที่จ่ำยเงิน
เรียบร้อยแล้ว ให้ลงลำยมือชื่อ รับรองควำมถูกต้องในหลักฐำนจ่ำยเงิน
1๓.8 ช่วยนำเงินฝำกธนำคำรประจำทุกวัน
1๓.9 ช่วยจัดทาฎีกา...

-๒๓1๓.9 ช่วยจัดทำฎีกำรำยละเอียดหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อนำส่งสรรพำกรพื้นที่สำขำวังสะพุง ประจำเดือน ภำยใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป
1๓.10 ประสำนงำนกับเจ้ำหนี้และชำระหนี้เจ้ำหนี้ในวันสิ้นเดือน
1๓.11 เก็บรักษำเช็ค และต้นขั้วเช็คไว้ที่ปลอดภัย
๑๓.๑๒ รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพื่อนำเงินฝำกธนำคำร เป็นประจำทุกวัน
1๓.1๓ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๑๔.นางสาวสุพรรษา ไชยสงเมือง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานการเงิน
และบัญชี) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๔.๑ ตั้งฎีกำปฎิบัติหน้ำที่งำนลงระบบ e-LAAS
๑๔.๒ ปฎิบัติหน้ำที่ จัดซื้อ /จัดจ้ำง ระบบ e-LAAS
๑๔.๓ ตัดกำรด์กระดำษทำกำร โอนลด+ โอนเพิ่ม ลงจ่ำย
๑๔.๔ จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล
๑๔.๕ จัดทำกระดำษทำกำรกระทบยอดรำยจ่ำยตำมงบประมำณ(จ่ำยจำกรำยรับ)
๑๔.๖ จัดทำกระดำษทำกำรกระทบยอดรำยจ่ำย(จ่ำยจำกเงินสะสม)
๑๔.๗ จัดทำกระดำษทำกำรกระทบยอดงบประมำณคงเหลือ
๑๔.๘ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ ให้ครบทุกฎีกำที่
จ่ำยเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอรับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยหรือเสียหำยได้
และเก็บรักษำฎีกำเมื่อสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรียบร้อยแล้ว
๑๔.๙ กำร์ด เช็คยอดงบประมำณคงเหลือในหน้ำฎีกำกองต่ำงๆ ปิดรำยจ่ำย ในแต่เดือนให้เสร็จ
๑๔.๑๐ ตรวจสอบงบประมำณคงเหลือเพียงพอที่เบิกจ่ำย
๑๔.๑๑ จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยของเทศบำล
๑๔.๑๒ ปฎิบัติหน้ำที่ ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในระบบ e-LAAS ตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ ฎีกำ
หมวดค่ำใช้สอย,ค่ำวัสดุ,เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำสำธำรณูปโภค
๑๔.๑๓ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
งานพัสดุและทรัพย์สิน
1๕. นางสุณิสา พงศ์สุนนท์ ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตาแหน่งเลขที่ ๕
4-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1๕.1 มีหน้ำที่ควบคุมบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนพัสดุและทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
1๕.2 มีหน้ำที่ ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัสดุให้เป็นไป ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535
1๕.3 มีหน้ำที่ควบคุมในกำรเก็บรักษำสัญญำซื้อ – จ้ำง หรือสัญญำ ข้อผูกพัน ประกำศสอบรำคำ
ประกำศประกวดรำคำ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในงำนพัสดุฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกำรเก็บรักษำสัญญำและประกำศดังกล่ำวอีกทำงหนึ่งด้วย
1๕.4 มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรควบคุมหลักประกันสัญญำให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุฯ
1๕.5 มีหน้ำที่ควบคุมดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ของทุกหน่วยงำน
1๕.7 มีหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนผลพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงของคณะกรรมกำรให้เป็นไป ตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
1๕.8 ควบคุม...

-๒๔1๕.8 ควบคุมระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan
1๕.9 ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
1๖. นางยุพา เศษฐาวง ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๕4-๒-๐๔-๔๒๐๓๐๐๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1๖.1 กำรจัดซื้อและกำรจ้ำงตำมงบประมำณรำยจ่ำย(กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,
สำนักปลัด)
1๖.2 จัดทำรำยงำนทรัพย์สินรับเพิ่มประจำปี ส่งให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
1๖.3 จัดทำงบทรัพย์สินรับเพิ่มประจำปีให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
1๖.๔ ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรอนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้ำง (กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ,
กองคลัง,สำนักปลัด)
1๖.5 บันทึกรำยกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในทะเบียนครุภัณฑ์(กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ,
กองคลัง,สำนักปลัด)
1๖.6 มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำสัญญำซื้อ – จ้ำง หรือสัญญำ ข้อผูกพัน ประกำศสอบ
รำคำ ประกำศประกวดรำคำ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ในงำน
พัสดุฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกำรเก็บรักษำสัญญำและประกำศดังกล่ำวอีก ทำงหนึ่งด้วย
1๖.๗ จัดทำรำยงำนตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมจำหน่ำยทรัพย์สินที่ชำรุดใช้กำรไม่ได้
1๖.๘ ลงระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan
1๖.๙ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ตำมระเบียบฯ
๑๖.๑๐ จัดซื้อ/จัดจ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกอง
1๖.1๑ ลงทะเบี ย นคุ มเลขที่ ใ บอนุ มั ติ จัด ซื้ อ / จั ด จ้ำ ง (ส ำนัก ปลั ด, กองวิ ช ำกำร , กองช่ ำง ,กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม )ลงทะเบียน กำรเบิกจ่ำยวัสดุกอง(สำนักปลัด, กองช่ำง กองสวัสดิกำรสังคม,กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1๖.๑๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆและทะเบียนจ่ำยวัสดุกอง
๑๖.๑๓ จัดเก็บค่ำล๊อคตลำดนัดล๊อตเตอรี่
1๖.๑๔ ลงระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan
1๖.1๕. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
1๗. นางสุมาลี มาลาศรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๕4-๒-๐๔- ๔๒๐๓๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1๗.1 กำรจัดซื้อและกำรจ้ำงตำมงบประมำณรำยจ่ำย(กองกำรศึกษำ,กองสวัสดิกำรสังคม,กองวิชำกำร
และแผนงำน,)
1๗.2 ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรอนุ มัติจัดซื้อ – จัดจ้ำง (กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนงำน,
กองสวัสดิกำรสังคม)
1๗.๓ บันทึกรำยกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในทะเบียนครุภัณฑ์(กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนงำนและ
กองสวัสดิกำรสังคม)
1๗.๔ จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ,หนังสือค้ำประกันสัญญำ,ทำหนังสือตรวจสอบควำมบกพร่อง
ชำรุดตำมระเบียบฯและถอนเงินประกันสัญญำ,หนังสือค้ำประกันสัญญำ
1๗.๕ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรควบคุมหลักประกันสัญญำให้เป็นไปตำมระเบียบฯ
1๗.๖ จัดทำรำยงำนตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมจำหน่ำยทรัพย์สินที่ชำรุดใช้กำรไม่ได้
1๗.๗ ลงระบบจัดซื้อ…

-๒๕1๗.๗ ลงระบบจัดซื้อ / จั ดจ้ ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) และ ระบบe –GP กองกำรศึกษำ
๑๗.๘ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ตำมระเบียบฯ
1๗.๙ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ พร้อมลงเลขรหัสครุภัณฑ์
1๗.1๐ จัดทำทะเบียนอสังหำริมทรัพย์และทะเบียนสังหำริมทรัพย์
1๗.1๑ จัดทำแผนกำรจัดหำพัสดุประจำปี
1๗.๑๒ ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบอนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้ำง ( กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนวิชำกำร,กอง
สวัสดิกำรสังคม)
1๗.๑๓ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำสัญญำซื้อ –จ้ำงหรือสัญญำ ข้อผูกพัน ประกำศสอบรำคำ
ประกำศประกวดรำคำ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในงำนพัสดุฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกำรเก็บรักษำสัญญำและประกำศดังกล่ำวอีกทำง หนึ่งด้วย
๑๗.๑๔ จัดทำและควบคุมพร้อมต่อทะเบียนรถทุกกอง
๑๗.๑๕ รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพื่อนำเงินฝำกธนำคำร เป็น
ประจำทุกวัน
1๗.๑๖ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๑๘. นางสาววิลาวัลย์ สุขสมบูรณ์ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานพัสดุ) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๘.๑ ปฎิบัติงำนลงระบบ(e – LAAS)และ ระบบe –Plan
๑๘.๒ จัดทำจัดซื้อ/จัดจ้ำง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อ/ขอจ้ำง,บันทึกตกลงซื้อ/ตกลง
จ้ำงและใบตรวจรับพัสดุ,เงินตำมงบประมำณและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
๑๘.๓ ปฎิบัตหน้ำที่ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในระบบ(e – LAAS) ตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ ฎีกำหมวด
ค่ำใช้สอย,ค่ำวัสดุ,เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำสำธำรณูปโภค
๑๘.๔ ปฎิบัติงำนระบบe –Plan ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยในระบบให้เป็นปัจจุบัน
๑๘.๕ ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
๑๙. นางสาว อภิญญา เหตุเกษ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน (ปฎิบัติงานพัสดุ) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๙.๑ ปฎิบัติหน้ำที่ลระบบ e –GP ของกรมบัญชีกลำง
๑๙.๒ ปฎิบัตหน้ำที่ ลงระบบจัดซื้อ/จัดจ้ำง ที่วงเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บำท ขึ้นไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนส่งมอบงำนที่เป็น ไปตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ
๑๙.๓ ปฎิบัติหน้ำที่ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในระบบe-LAAS ตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ ฎีกำหมวดค่ำ
ใช้สอย,ค่ำวัสดุ,เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำสำธำรณูปโภค
๑๙.๔ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมคำสั่งต่ำงๆ
ให้ บุ คคลผู้ ที่ได้รั บ มอบหมำยงำนและอำนำจหน้ำที่ตำมคำสั่ งนี้ ปฏิบัติงำนในตำแหน่ง อำนำจหน้ำที่
ให้เป็ นไป ด้ว ยควำมเรียบร้อย สำเร็จวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรือ งำนเร่งด่วน ที่
จำเป็นต้องปฎิบัติตำมให้ กำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน ให้ระดมกำลังช่วยเหลือปฏิบัติจัดทำภำรกิจ
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน

อานวยประโยชน์...

-๒๖อำนวยประโยชน์ แก่ท ำงรำชกำร หำกมีเ หตุที่เจ้ ำหน้ำที่ ผู้ รับผิ ด ชอบงำนนั้นๆ ไม่อยู่ ห รือมิอ ำจปฏิบั ติห น้ำ ที่
ตำมปกติ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที่ คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ถือปฏิบัติตำมคำสั่งนี้
๑. นางสาวชญาณิษฐ์ ตะลี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อานวยการท้องถิ่น(ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับท้องถิ่นระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง
๕๔๒๑๑๒๑๐๕๐๐๒ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆดังนี้
๑.๑ งำนสังคมสงเครำะห์
๑.๒ งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน
๑.๓ งำนพัฒนำชุมชน
๑.๔ งำนพัฒนำสังคม
๑.๕ งำนธุรกำร
๑.๖ งำนชุมชน เขตเทศบำล ๒๐ ชุมชน
๑.๗ กำหนดนโยบำยจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำนแผนอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ
วำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร กำกับควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำ ประสำนงำน ติดตำมประเมินผลและ
แก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของ กองสวัสดิกำรสังคม
๑.๘ รับนโยบำยแผนงำนโครงกำรจำกเทศบำล จังหวัด กรมและกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำ
วำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
๑.๙ ควบคุม ดูแลปกครองบังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงกองสวัสดิกำรสังคม
ให้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งหน้ำที่ควบคุมรับผิดชอบ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพตำมแบบแผนของ
ทำงรำชกำร
๑.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางสาวชญาณิษฐ์ ตะลี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อานวยการท้องถิ่น(ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง ๕๔๒๑๑๒๑๐๕๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑ งำนพัฒนำชุมชน
๑.๑ งำนกลุ่มอำชีพชุมชน
๑.๒ งำนอบรมประธำนคณะกรรมกำรชุมชน
๑.๓ งำนเลือกตั้งประธำนคณะกำรรมกำรชุมชน
๒ งำนสังคมสงเครำะห์
๒.๑ งำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจน
๒.๒ งำนจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
๒.๓ งำนฌำปนกิจสงเครำะห์
๓ งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นางณริศรา ราชาคา ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง
๕๔๒๑๑๓๘๐๑๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๓.๑ งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน
๓.๒ งำนเด็กแรกเกิด
๓.๓ งำนด้ำนสตรีและครอบครัว
๓.๔ งำนศูนย์พัฒนำครอบครัวเทศบำลเมืองวังสะพุง
๓.๕ งำนฌำปนกิจสงเครำะห์
๓.๖ งำนเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน
๓.๗ งานส่งเสริม…

-๒๗๓.๗ งำนส่งเสริมกลุ่มอำชีพชุมชน
๓.๘ งำนหอพัก
๓.๙ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓.๑๐ รก. ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ลำดับที่ ๒ (ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำ
กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ)
๔. นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง ๕๔๒๑๑๓๘๐๑๐๐๑
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๔.๑ งำนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองวังสะพุง
๔.๒ งำนศูนย์บริกำรคนพิกำรเทศบำลเมืองวังสะพุง
๔.๓ งำนสังคมสงเครำะห์
- งำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
- งำนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร
- งำนเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์
- งำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจน
๔.๔ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔.๕ รก. ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ลำดับที่ ๓ (ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำ
กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ)
๔. นางสาวสุจิตรา บุญนอก ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง
๕๔๒๑๑๔๑๐๑๐๐๘ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ งำนด้ำนธุรกำร - สำรบรรณ กำรพิมพ์งำนหนังสือต่ำงๆ
๔.๒ งำนด้ำนกำรจัดทำฎีกำเบิก – จ่ำยเงิน ของกองสวัสดิกำรสังคม
๔.๓ งำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
๔.๔ งำนด้ำนกำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงกอง ฝ่ำยต่ำงๆ
๔.๕ งำนด้ำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล
๔.๖ งำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสวัสดิกำรสังคม
๔.๗ งำนพัสดุย่อยกองสวัสดิกำรสังคม
๔.๘ งำนเกี่ยวกับกำรทำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญและพนักงำนจ้ำงกอง
สวัสดิกำรสังคม
๔.๙ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. นายเปรมอนันต์ พิรียนนท์ ตาแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑ ช่วยงำนพัฒนำชุมชน
๕.๒ ช่วยงำนสังคมสงเครำะห์
- งำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
- งำนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร
- งำนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
- งำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจน
๕.๓ ช่วยงำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน
๕.๔ ช่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๖. นางสาวณัฏฐ์ณภัสชญา...

-๒๘๖. นางสาวณัฏฐ์ณภัสชญา พรมทา ตาแหน่ง นักการ (ปฏิบัติงานธุรการ)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑ ช่วยงำนด้ำนธุรกำร - สำรบรรณ กำรพิมพ์งำนหนังสือต่ำงๆ
๖.๒ ช่วยงำนด้ำนกำรจัดทำฎีกำเบิก – จ่ำยเงิน ของกองสวัสดิกำรสังคม
๖.๓ ช่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
๖.๔ ช่วยงำนด้ำนกำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงกอง ฝ่ำยต่ำงๆ
๖.๕ ช่วยงำนด้ำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล
๖.๖ ช่วยงำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสวัสดิกำรสังคม
๖.๗ ช่วยงำนพัสดุย่อยกองสวัสดิกำรสังคม
๖.๘ ช่วยงำนเกี่ยวกับกำรทำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญและพนักงำนจ้ำงกอง
สวัสดิกำรสังคม
๖.๙ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ให้บุคคลผู้ ที่ได้รับมอบหมำยงำนและอำนำจหน้ำที่ตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติงำนในตำแหน่งอำนำจ
หน้ำที่ ให้เป็ นไปด้วยควำมเรีย บร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรืองำน
เร่งด่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติตำมกำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน ให้ระดมกำลังช่วยเหลือปฏิบัติ จัดทำ
ภำรกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน อำนวยประโยชน์แก่ทำงรำชกำรหำกมี
เหตุที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ ไม่อยู่ หรือมิอำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที
๑. นายสมชาย ภัสสรอังกูร ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ รักษำรำชกำรแทน ผู้อำนวยกำร
กองช่ำง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรช่ำงของเทศบำล และรับผิดชอบงำนของกองช่ำง เทศบำลเมืองวังสะ
พุง
ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑.) กำหนดนโยบำย วำงแผน วินิจฉัย สั่งกำร กำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวกับ
พิจำรณำวำงแผนอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ วำงแผนมอบหมำยงำน สั่งกำร กำกับควบคุมตรวจสอบ
ให้คำแนะนำประสำนงำนติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนกอง
ช่ำง เทศบำลเมืองวังสะพุง ให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.) มีหน้ำที่กำกับควบคุมดูแล ตรวจสอบภำรกิจ และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนฝ่ำย แบบแผน
และก่อสร้ำง ฝ่ำยกำรโยธำ งำนธุรกำร งำนกำรเงินและพัสดุ
๓.) รั บ นโยบำยแผนงำนโครงกำรจำกคณะผู้ บริห ำรเทศบำล อำเภอ จังหวัด กรม และ
กระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกันควบคุมดูแลส่งเสริมกิจกำรด้ำนงำนช่ำงให้สำเร็จ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน
๔.) กำกับควบคุมดูแล ปกครอง บังคับบัญชำพนักงำน และพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป สังกัดกองช่ำง ให้ปฏิ บัติงำนในตำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมตำแหน่งให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๖.) ปฏิบั ติ งำนอื่ น ๆ ที่ ผู้ บั งคั บบัญชำมอบหมำย และรับผิ ดชอบเกี่ยวกับงำนตำมโครงสร้ำ ง
ของกองช่ำง ดังนี้
(๖.๑) ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
(๖.๑.๑) งำนวิศวกรรม
๑. งานออกแบบ...

-๒๙๑. งำนออกแบบคำนวณด้ำนวิศวกรรม
๒. งำนวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๓. งำนให้คำปรึกษำแนะนำและบริกำรเกี่ยวกับงำนวิศวกรรม
๔. งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม
๕. งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม
๖. งำนสำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพื่อคำนวณและกำหนดรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม
๗. งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม
๘. งำนประมำณรำคำก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๙. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๑๐. งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๖.๑.๒) งำนสถำปัตยกรรม
๑. งำนออกแบบ เขียนแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
๒. งำนวำงโครงกำรจัดทำผังและควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๓. งำนให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๔. งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๕. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
๖. งำนออกรำยกำรทำงสถำปัตยกรรม
๗. งำนสำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม
๘. งำนวิเครำะห์ วิจัยทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๙. งำนประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๑๐. งำนให้บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๑๑. งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๖.๑.๓) งำนผังเมือง
๑. งำนตัดทำผังเมืองรวม
๒. งำนจัดทำผังเมืองเฉพำะ
๓. งำนพัฒนำและปรับปรุงชุมชนแออัด
๔. งำนควบคุมแบ่งเขตถนน ทำงสำธำรณะ / ที่ดินสำธำรณประโยชน์
๕. งำนสำรวจรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนผังเมือง
๖. งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงบก ทำงน้ำ
๗. งำนตรวจสอบโครงกำรพัฒนำผังเมือง
๘. งำนให้คำปรึกษำด้ำนผังเมือง
(๖.๑.๔) งำนธุรกำร
๑. งำนสำรบรรณ
๒. งำนดูแลรักษำจัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ
และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
๓. งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้ บริห ำร และพนักงำน
เทศบำล
๔. งำนจัดทำคำสั่งและประกำศ
๕. งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน
๖. งำนสวัสดิกำรของกองหรือฝ่ำย
๗. งานอื่น...

-๓๐๗. งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๖.๒) ฝ่ำยกำรโยธำ
(๖.๒.๑) งำนสำธำรณูปโภค
๑. งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง
๓. งำนซ่อม บำรุงรักษำถนน อำคำร สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่
๕. งำนปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๖. งำนให้คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
๗. งำนควบคุมพัสดุด้ำนโยธำ
๘. งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบำรุงรักษำ
๙. งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๖.๒.๒) งำนสวนสำธำรณะ
๑.งำนจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม
๒. งำนควบคุมดูแล บำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓. งำนดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๔. งำนจัดทำ ดูแลรักษำเรือนเพำะชำและขยำยพันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๕. งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๖. งำนให้คำปรึกษำ แนะนำเผยแพร่ทำงด้ำนภูมิสถำปัตย์
๗. งำนประมำณรำคำด้ำนภูมิสถำปัตย์
๘. งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๖.๒.๓) งำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ
๑. งำนออกแบบและจัดสถำนที่พักทำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดตั้งไฟฟ้ำ งำนพิธี
ต่ำงๆ และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. งำนตรวจสอบ ทดสอบ สร้ ำงส่ ว นประกอบ ดั ดแปลง แก้ไ ข ติด ตั้ ง บำรุง รัก ษำ
เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ
๓. งำนคำนวณรำยกำร ประมำณรำคำ ตรวจสอบกำรใช้ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนด้ำน
ไฟฟ้ำสำธำรณะและอำคำรสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง
๔. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
๕. งำนควบคุมเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
๖. งำนบำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
๗. งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. นางมาลัย บุญเกษ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร (ช่วยรำชกำรกองช่ำง) มี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับ-ส่งเอกสำร
๒. จัดเก็บเอกสำรทำงด้ำนงำนธุรกำร (รับ-ส่ง ทั่วไป)
๓. ร่ำงโต้ตอบหนังสือทั่วไป
๔. ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่ำงๆ
๕. ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงินและดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำนของหน่วยงำน
๖. ดาเนินการ…

-๓๑๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำประเภทต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนแผนงำน
๗. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ดำเนินกำรธุรกำรงำนประชุมของหน่วยงำน
๘. เป็นหน่วยกลำงที่ให้บริกำรกำรพิมพ์และสำเนำเอกสำร
๙. ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
๑๐. จัดทำคำของบประมำณ
๑๑. จัดทำคำขอเสนอญัตติ/ขอเพิ่มงบประมำณ
๑๒. จัดทำคำชี้แจงงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณประจำปี
๑๓. จัดทำงบประมำณประจำปี
๑๔. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
๑๕. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอผู้บังคับบัญชำ
๑๖. จัดทำแผนพัฒนำสำมปี
๑๗. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑๘. จัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑๙. จัดวำงระบบเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล
๒๐. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ กำรเงิน กำรงบประมำณ
ควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำจัดซื้อจัดจ้ำง
๒๑. กำกับดูแล ตรวจสอบงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร รวบรวมข้อมูลสถิติ หลักฐำน เอกสำรงำน
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง งบประมำณรำยจ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป และเงิ น อุ ด หนุ น เฉพำะกิ จ ของรั ฐ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒๒. งำนดู แ ลรั ก ษำจั ด เตรี ย มประสำนงำนและให้ บ ริ ก ำรเรื่ อ งสถำนที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ติ ด ต่ อ
และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
๒๓. งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และพนักงำนเทศบำล
๒๔. งำนจั ด ท ำค ำสั่ ง และประกำศต่ ำ งๆงำนสวั ส ดิ ก ำรต่ ำ งๆ กำรโอนงบประมำณ
กำรเปลี่ ย นแปลง ค ำชี้แ จงงบประมำณรำยจ่ ำ ย งำนบ ำรุ ง ดู แ ลวั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ อุ ปกรณ์ ต่ ำงๆของหน่ ว ยงำน
กองช่ำง
๒๕.งำนเก็บรวบรวม ตรวจสอบแสดงรำยกำรเอกสำรของทำงรำชกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
และร้องเรียน และงำนขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นๆ และประชำชนทั่วไป
๒๖. งำนสวัสดิกำรของกองหรือฝ่ำย
๒๗. งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.นางสาวอังสนา พลซา ตาแหน่ง นักการปฏิบัติงานธุรการ มีความรับผิดชอบดังนี้
๑. รับ-ส่งเอกสำร
๒. จัดเก็บเอกสำรทำงด้ำนงำนธุรกำร (รับ-ส่ง ทั่วไป)
๓. ร่ำงโต้ตอบหนังสือทั่วไป
๔. ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่ำงๆ
๕. ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงินและดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำนของหน่วยงำน
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำประเภทต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนแผนงำน
๗. เป็นหน่วยกลำงที่ให้บริกำรกำรพิมพ์และสำเนำเอกสำร
๘.ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
๙.งานอื่นๆ…

-๓๒๙.งำนอื่ น ๆ ตำมที่ไ ด้รั บ มอบหมำย เช่น ปฏิบั ติง ำนด้ำ นกำรพัส ดุ กำรเงิ น กำรงบประมำณ
ควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำจัดซื้อจัดจ้ำง
๑๐.งำนดู แ ลรั ก ษำจั ด เตรี ย มประสำนงำนและให้ บ ริ ก ำรเรื่ อ งสถำนที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ติ ด ต่ อ
และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
๑๑.งำนเก็บรวบรวม ตรวจสอบแสดงรำยกำรเอกสำรของทำงรำชกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และ
ร้องเรียน และงำนขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นๆ และประชำชนทั่วไป
๑๒.งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ในกรณี นำงมำลัย บุญเกษ ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคลดังกล่ำวต่อไปนี้
รักษำรำชกำรแทน
๑.นำงสำวอังศนำ พลซำ รักษำรำชกำรแทน
๔. นายสมบัติ โสภารักษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร รักษำกำรตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ ำง ท ำหน้ ำที่ ผู้ ช่ว ยผู้ อำนวยกำรกองช่ำ ง ก ำกับควบคุมดู แลงำนด้ำนงำนวิศวกรรม , งำน
สถำปัตยกรรม , งำนผังเมือง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๔.๑) งำนวิศวกรรม
๑.) งำนออกแบบคำนวณด้ำนวิศวกรรม
๒.) งำนวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๓.) งำนให้คำปรึกษำแนะนำและบริกำรเกี่ยวกับงำนวิศวกรร
๔.) งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม
๕.) งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม
๖.) งำนสำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพื่อคำนวณและกำหนดรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม
๗.) งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม
๘.) งำนประมำณรำคำก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๙.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม
๑๐.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๔.๒) งำนสถำปัตยกรรม
๑.) งำนออกแบบ เขียนแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
๒.) งำนวำงโครงกำร จัดทำผัง และควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๓.) งำนให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๔.) งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๕.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม
๖.) งำนออกรำยกำรทำงสถำปัตยกรรม
๗.) งำนสำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม
๘.) งำนวิเครำะห์ วิจัยทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๙.) งำนประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๑๐.) งำนให้บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
๑๑.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๓) งำนสวนสำธำรณะ
๑.) งำนจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
๒.) งำนควบคุมดูแล บำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓.) งำนดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๔.) งานจัดทา…

-๓๓๔.) งำนจัดทำ ดูแลรักษำเรือนเพำะชำและขยำยพันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๕.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๖.) งำนให้คำปรึกษำ แนะนำเผยแพร่ทำงด้ำนภูมิสถำปัตย์
๗.) งำนประมำณรำคำด้ำนภูมิสถำปัตย์
๘.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณี นำยสมบั ติ โสภำรั กษ์ ลำ ไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติร ำชกำรได้ใ ห้ บุค คล
ดังกล่ำวต่อไปรักษำรำชกำรแทน
๑. นำยสมชำย ภัสสรอังกูร
ลำดับที่ ๑
๒. นำยภูสิทธิ รำคำแพง
ลำดับที่ ๒
๕. นายสมชาย ภัสสรอังกูร ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ (นักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น) ทำ
หน้ ำ ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยกำรกองช่ ำ ง มี ห น้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ งำนสำธำรณู ป โภค งำนสวนสำธำรณะ
งำนสถำนที่และงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(๕.๑) งำนสำธำรณูปโภค
๑.) งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.) งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง
๓.) งำนซ่อม บำรุงรักษำถนน อำคำร สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.) งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่
๕.) งำนปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๖.) งำนให้คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
๗.) งำนควบคุมพัสดุด้ำนโยธำ
๘.) งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบำรุงรักษำ
๙.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
(๕.๒) งำนผังเมือง
๑.) งำนตัดทำผังเมืองรวม
๒.) งำนจัดทำผังเมืองเฉพำะ
๓.) งำนพัฒนำและปรับปรุงชุมชนแออัด
๔.) งำนควบคุมแบ่งเขตถนน ทำงสำธำรณะ / ที่ดินสำธำรณประโยชน์
๕.) งำนสำรวจรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนผังเมือง
๖.) งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงบก ทำงน้ำ
๗.) งำนตรวจสอบโครงกำรพัฒนำผังเมือง
๘.) งำนให้คำปรึกษำด้ำนผังเมือง
ในกรณี นำยสมชำย ภัสสรอังกูร ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล
ดังกล่ำวต่อไปนี้รักษำรำชกำรแทน
๑. นำยสมบัติ โสภำรักษ์
ลำดับที่ ๑
๒.นำยภูสิทธิ รำคำแพง
ลำดับที่ ๒
๖. นายภูสิทธิ ราคาแพง ตำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๖.๑) งำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ
๑.) งำนออกแบบและจัดสถำนที่พักทำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดตั้งไฟฟ้ำ งำนพิธี
ต่ำงๆ และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.) งานตรวจสอบ...

-๓๔๒.) งำนตรวจสอบ ทดสอบ สร้ำงส่ ว นประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง บำรุงรักษำ
เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ
๓.) งำนคำนวณรำยกำร ประมำณรำคำ ตรวจสอบกำรใช้ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนด้ำน
ไฟฟ้ำสำธำรณะและอำคำรสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง
๔.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
๕.) งำนควบคุมเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
๖.) งำนบำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
๗.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณี นำยภู สิ ทธิ รำคำแพง ลำ ไม่ อยู่ หรือ ไม่ส ำมำรถปฏิ บัติร ำชกำรได้ให้ บุคคล
ดังกล่ำวต่อไปนี้ รักษำรำชกำรแทน
๑. นำยสมชำย ภัสสรอังกูร
ลำดับที่ ๑
๒.นำยสมบัติ โสภำรักษ์
ลำดับที่ ๒
๗. นายวราเทพ บุญนอก ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (พนักงำนขับเครื่องจักรขนำด
กลำง) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ
๒.) งำนบำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
4.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. นายทรงพล สอนสุภาพ ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้ช่วยช่ำงโยธำ) มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. นายจิรศักดิ์ จันทิหล้า ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้ ช่วยช่ำงก่อสร้ำง) มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
2.) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโครงกำรก่อสร้ำง
3.) ดูแลรักษำรถจักรยำนยนต์ หมำยเลขทะเบียน กพฉ 139 เลย
4.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. นายสมยศ พาตน ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ
๒.) งำนบำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. นายวสันต์ พุ่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ
๒.) งำนบำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
๑๒. นายพิจิตร พวงมีศรี...

-๓๕๑๒. นายพิจิตร พวงมีศรี ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
๒.) ดูแลเก็บรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำโรงงำน
๓.) ปฏิบัติงำนซ่อมบำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. นายอดิศักดิ์ สารโพคา ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิ บั ติ ง ำนสวนสำธำรณะ จั ด สถำนที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เช่ น สวนสำธำรณะ สวนสั ต ว์
สวนหย่อม ฯลฯ
๒.) งำนดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. นายธนญชัย งอยจันทร์ศรี พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทรวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์ กลืนกระโทก พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน
๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. นำยเอกชัย ศรีจันทวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิ บั ติ ง ำนสวนสำธำรณะ จั ด สถำนที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เช่ น สวนสำธำรณะ สวนสั ต ว์
สวนหย่อม ฯลฯ
๒.) งำนดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๘. นำยวินัย มังคะโล พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.) ปฏิ บั ติ ง ำนสวนสำธำรณะ จั ด สถำนที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เช่ น สวนสำธำรณะ สวนสั ต ว์
สวนหย่อม ฯลฯ
๒.) งำนดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ
๔.) งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. นางสุภาภรณ์ คาดี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ( นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุข ในด้านต่างๆ ดังนี้
งานในหน้าที่ผู้อานวยการ…

-๓๖งานในหน้าที่ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ กำหนดนโยบำย วำงแผน วินิจฉัย สั่งกำร กำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำร
พิจ ำรณำวำงแผนอั ต รำก ำลั งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ กำรงบประมำณ วำงแผนมอบหมำยงำน สั่ ง กำร ก ำกั บ ควบคุ มดู แ ล
ตรวจสอบ ให้คำแนะนำประสำนงำนติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนกองสำธำรณสุข เทศบำลเมืองวังสะพุง ให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.๒ มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบภำรกิจ และรับผิดชอบงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำน
สำธำรณสุข เช่น งำนธุรกำร ควบคุมงำนสัตวแพทย์ งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม งำนป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย งำนรักษำควำมสะอำด งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
เมืองวังสะพุง
๑.๓ รับนโยบำยจำกคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง นโยบำยระดับอำเภอ จังหวัด และกระทรวงต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง มำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน และงำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
๑.๔ กำกับ ควบคุม ดูแล ปกครอง บังคับบัญชำ พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร สังกัดกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพตำมแผนของทำงรำชกำร
๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางสุภาภรณ์ คาดี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
๒.๑ ควบคุมงำนธุรกำร
- งำนแผนงำนและโครงกำร
- งำนงบประมำณ ( กำรเงินและบัญชี )
๒.๒ ควบคุมงำนสัตวแพทย์
- ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
- กำรตรวจคุณภำพเนื้อสัตว์
- กำรชันสูตรโรคสัตว์
- กำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรโรงฆ่ำสัตว์
- กำรควบคุมและป้องกันโรคสัตว์สู่คน
- ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
- ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี
- กำรควบกำเนิดสุนัขและแมว
- กำรตรวจสุขภำพสัตว์
- กำรป้องกันรักษำโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์
๒.๓ ควบคุมฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
- งำนแผนงำนสำธำรณสุข
- งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
- งำนรักษำควำมสะอำด
- งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
- งำนเผยแพร่และฝึกอบรม
๒.๔ ควบคุมฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ…

-๓๗- งำนส่งเสริมสุขภำพ
- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๒.๕ งำนส่งเสริมสุขภำพ
- งำนสำธำรณสุขมูลฐำน
- งำนอนำมัยแม่และเด็กและงำนวำงแผนครอบครัว
- งำนโภชนำกำร
- งำนอนำมัยโรงเรียน
- งำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ
- งำนสุขภำพจิต
- งำนทันตสำธำรณสุข
- งำนกำรแพทย์แผนไทย
๒.๖ รับผิดชอบงำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งำนป้องกันและสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- งำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
- งำนป้องกันกำรติดยำและสิ่งเสพติด
- งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๗ งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลเมืองวังสะพุง
๒.๘ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. นายสุรชัย กุลสา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชานาญงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ รับผิดชอบงำนรักษำควำมสะอำด
- งำนกวำดล้ำงทำควำมสะอำด
- งำนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
- งำนขนถ่ำยขยะมูลฝอย
- งำนขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล
- งำนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง งำนรักษำควำมสะอำด
- งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ รับผิดชอบงำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
- งำนควบคุมด้ำนสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม
- งำนสุขำภิบำลอำหำร เช่น กำรตรวจแนะนำร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร เป็นต้น
- งำนป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคำญและมลภำวะ
- งำนสุขำภิบำลโรงงำน สถำนีจำหน่ำยน้ำมันและอื่นๆ
- งำนอำชีวอนำมัย
- งำนฌำปนกิจ
- งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
๒.๓ งำนเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต กำรออก/ต่อใบอนุญำตตำมที่เทศบัญญัติกำหนด
๒.๔ งำนควบคุมกำรรับ – กำรส่งเงิน ค่ำธรรมเนียมค่ำใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ ตำมที่
เทศบัญญัติกำหนดเพื่อนำส่งกองคลัง
๒.๕ งานควบคุม…

-๓๘๒.๕ งำนควบคุมกำรประกอบกำรค้ำประเภทต่ำง ๆ
๒.๖ งำนอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. นางสาวกฤติมา กุลสา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา ( ช่วย
ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฯ
๓.๑ งำนด้ำนธุรกำร-สำรบรรณ ลงรับ – เกษียนหนังสือ กำรพิมพ์ร่ำงโต้ตอบหนังสือทั่วไป
๓.๒ งำนด้ำนกำรจัดทำฎีกำเบิก – จ่ำยเงินตำมงบประมำณ
๓.๓ งำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมเทศบัญญัติงบประมำณกองสำธำรณสุขฯ
๓.๔ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและทรัพย์สิน กำรเงิน งบประมำณ ควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บ
พัสดุครุภัณฑ์
๓.๕ งำนด้ำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล
๓.๖ งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๗ งำนจัดทำขอเสนอญัตติ/ขอเพิ่มงบประมำณ
๓.๘ งำนกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๓.๙ งำนจัดทำคำสั่งและประกำศต่ำงๆ งำนสวัสดิกำรต่ำงๆของกองสำธำรณสุขฯ
๓.๑๐ งำนจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๑๑ ช่วยงำนด้ำนกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓.๑๒ ช่วยงำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
๓.๑๓ ช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์
๓.๑๔ ช่วยงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
๓.๑๕ ช่วยงำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด
๓.๑๖ ช่วยเหลืองำนด้ำนขอใบอนุญำต กำรต่อใบอนุญำตตำมที่เทศบัญญัติกำหนด
๓.๑๗ ช่วยเหลืองำนด้ำนกำรรับ-ส่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ
๓.๑๘ งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ
๓.๑๙ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
๔. นางสาวจิรสุดา จิตต์ชื่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนสังกัดกองสวัสดิการสังคม (ช่วยปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ งำนด้ำนกำรจัดทำฎีกำเบิก – จ่ำยเงินเดือนพนักงำน พนักงำนจ้ำงกองสำธำรณสุขฯ
๔.๒ จัดทำฎีกำเบิก-จ่ำยหมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๔.๓ งำนดูแลควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ถูกคุมประพฤติและบริกำรสังคม
๔.๔ งำนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกองสำธำรณสุขฯ
๔.๕ ช่วยงำนด้ำนรักษำควำมสะอำด
๔.๖ ช่วยงำนดูแลควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ถูกคุมประพฤติและบริกำรสังคม
๔.๗ งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (งานรักษาความสะอาด - เก็บขนขยะมูลฝอย
และดูดโคลนเลนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

เก็บขนขยะมูลฝอย…

-๓๙- เก็บขนขยะมูลฝอยตำมเส้นทำงที่ได้รับมอบหมำย ภำยในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- กวำด ดูดฝุ่น และดูดโคลนเลนตำมถนนและชุมชนต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- งำนอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
รถขยะอัดท้าย ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๐ – ๘๕๙๑ เลย
๕.๑. นำยธนำกร ศรจันทร์
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ขับรถขยะ
๕.๒. นำยสุวรรณ ปัญญำดี
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ประจำรถขยะ
เขตควำมรับผิดชอบ ถนนมลิวรรณสำยเก่ำ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- ชุมชนนำหลัก ๑
ชุมชนนำหลัก ๒
- ชุมชนศรีบุญเรือง ๑ ชุมชนศรีบุญเรือง ๒
รถขยะอัดท้าย ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๔๙๖ เลย
๕.๓. นำยวินิจ ศรีสุข
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ มีหน้ำที่ขับรถขยะ
๕.๔ นำยต้อย เสนำบุตร
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ประจำรถขยะ
เขตควำมรับผิดชอบ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- ชุมชนวัดจอมมณี ๑ ชุมชนร่วมใจพัฒนำ
- ชุมชนวัดจอมมณี ๒ ชุมชนบุ่งผักก้ำม
- ชุมชนบุ่งผักก้ำมสำมัคคี
รถขยะเบอร์ ๓ หมายเลขทะเบียน ๘๐ – ๙๕๖๙ เลย
๕.๕ นำยสุริยำ แสนบุดดำ
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ขับรถขยะ
๕.๗ นำยเหลี่ยง ศรีอินทร์
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ประจำรถขยะ
เขตควำมรับผิดชอบ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- ชุมชนบ้ำนบุ่งไสล่ ๑ ชุมชนบ้ำนน้อยนำ
- ชุมชนบ้ำนบุ่งไสล่ ๒ บ้ำนบุ่งม่วง
รถขยะเบอร์ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๐๔๙๑ เลย
๕.๗. นำยมำนะชัย ชำนนท์
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ขับรถขยะ
๕.๘. นำยพรมมี บุญป้อง
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มีหน้ำที่ประจำรถขยะ
เขตควำมรับผิดชอบ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- ถนนประชำเสรี
- ถนนภูมิวิถี (ตลำดสด-หน้ำวัง)
- ถนนศรีสงครำม
- ตลำดสด ( แยกทรำยขำว)
- เก็บขนขยะในตลำดเทศบำลเมืองวังสะพุง เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทุกวัน
รถขยะเบอร์ ๕ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๙๐๘๖ เลย
๕.๙. นำยสมพงษ์ หล่ำยจำก
ตำแหน่ง
คนงำนทั่วไป
มีหน้ำทีข่ ับรถขยะ
๕.๑๐. นำยสมสกุล บัวระภำ
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
มี ห น้ ำ ที่ ป ระจ ำรถ
ขยะ
เขตควำมรับผิดชอบ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- ลำนน้ำพุหน้ำอำเภอวังสะพุง
- หน้ำโรงเรียนชุมชน ถึง ทิมทิม
- ชุมชนหนองเงิน
- ตลำดสดเทศบำลเมืองวังสะพุง
- โรงเรียนเทศบำลในสังกัดเทศบำลฯ
- บิ๊กซี
รถยนต์กวาดฝุ่น…

-๔๐รถยนต์กวาดฝุ่น - ดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๙๔ เลย
๕.๑๑. นำยสุเนต แสนพรมมำ ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ มีหน้ำที่ขับรถยนต์กวำดฝุ่น
/ดูดโคลนเลน ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
๖. พนักงานจ้างทั่วไป (งานรักษาความสะอาด – เก็บกวาดทาความสะอาดถนนและตลาด
สด) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- เก็บกวำดเศษขยะและทำควำมสะอำดถนนสำยต่ำงๆ และตลำดสดในเขตเทศบำล
- งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ถนนศรีสงคราม
๖.๑. นำงนรำรัตน์ พุ่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกวังสะพุงซุ้มประตูเมืองถึงร้ำนติ๊กบูติก.
๖.๒. นำงฉวีวรรณ คำมวัลย์
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่ร้ำนติ๊กบูติกถึงสี่แยกข้ำงสถำนีตำรวจภูธรวังสะพุง
ถนนภูมิวิถี
๖.๓ นำยกองสินธิ์ ชำนนท์
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้ำบริษัทยำมำฮ่ำจำกัด สำขำวังสะพุงถึงทำงแยก
วังสะพุง-ทรำยขำว
๖.๔ นำงดวงใจ มูลม่อม
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้ำสถำนีตำรวจภูธรวังสะพุงถึงหน้ำธนำคำรออมสิน
สำขำวังสะพุง
๖.๕. นำงหนูเหลี่ยม มังคะโล ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่หน้ำธนำคำรออมสิน สำขำวังสะพุงถึงหน้ำร้ำนวังไข่ค้ำไม้
๖.๖. นำงสำวคำผอง บัวระภำ ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่หน้ำร้ำนวังไข่ค้ำไม้ถึงหน้ำปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ถนนสายอื่นๆ
๖.๗. นำงศุข กลืนกระโทก
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดถนนตั้งแต่จำกแยกหน้ำศำลเจ้ำปู่ - ย่ำ ถึงสำมแยกนำหลักเลี้ยวขวำจนสุด
แม่น้ำเลย
ตลาดสด
๖.๘. นำงสฤทธิ์ สร้อยตำ
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
๖.๙. นำงสุนิสำ ปรำบคำ
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
รับผิดชอบ กวำดตลำดเช้ำเทศบำลเมืองวังสะพุง
ชุดเฉพาะกิจ (เคลื่อนที่เร็ว)
๑. นำยสุเนต แสนพรมมำ
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๒. นำยปริเยศน์ อุ้มบุญ
ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงทั่วไป สังกัด กองช่ำง
(ช่วยปฏิบัติรำชกำรกองสำธำรณสุขฯ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ...

-๔๑มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งำนรักษำควำมสะอำดในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง
- งำนล้ำงทำควำมสะอำดตลำดสดเทศบำลทุกวันพฤหัสบดี
- ช่วยงำนป้องกันและควบคุมโรค
- ช่วยงำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
- กำรรับฝำกขยะรีไซเคิลเทศบำลเมืองวังสะพุงทุกวันพุธ
- เก็บขยะตกค้ำงตำมชุมชน
- ตัดหญ้ำภำยในพื้นที่เทศบำลเมืองวังสะพุง
- เก็บกิ่งไม้ภำยในพื้นที่เทศบำลเมืองวังสะพุง
- งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. นางสาววิภารัตน์ โสมณี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ ๕๔-๒-๐๘-๒๑๐๑-๐๐๔ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองการศึกษา มี
หน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล และรับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะพุง
ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
งานในหน้าที่ผู้อานวยการกองการศึกษา
๑.๑ กำหนดนโยบำย จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองกำรศึกษำ งำนวำงแผนงำน
โครงกำร กำรวินิ จ ฉัย สั่ งกำร กำรกำหนดจุดมุ่ งหมำยในกำรปฏิ บัติงำนที่เกี่ ยวกับ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วำงแผนงำนอัตรำกำลัง งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ กำกับควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำประสำนงำน
ติดตำมประเมินผลงำน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะ
พุงให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑.๒ มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบภำรกิจ และรับผิดชอบกำรบริหำรงำน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หน่วยศึกษำนิเทศก์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน โปรแกรมบูรณำกำรกีฬำในสังกัด
เทศบำลเมืองวังสะพุง
๑.๓ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำ นิเทศติดตำม กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับนโยบำยวำงแผน
งำนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเทศบำล งำนกลุ่มวิชำกำรเทศบำล งำนกลุ่มวิชำกำรสถำนศึกษำในสังกัด งำนสถิติ
กำรศึกษำ งำนตรวจเยี่ยมโรงเรียน งำนฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร ตลอดจนกำรนิเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแก่ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง
๑.๔ รับนโยบำยจำกคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง นโยบำยระดับอำเภอ จังหวัด
กรมและกระทรวงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ควบคุม ดูแล ส่งเสริมกำรศึกษำเทศบำล
งำนกิจกรรมเด็กเยำวชน กำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย งำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนและเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ กำกับ ควบคุม ดูแล ปกครอง บังคับบัญชำ พนักงำนครูเทศบำล และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร
สังกัด
กองกำรศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๑ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่ โรงเรียน
เทศบำลวังสะพุง 3 อนุบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง ให้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมศักยภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ...

-๔๒๑.๖ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนตำม
โครงสร้ำงภำยในของกองกำรศึกษำ ดังนี้

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
(๑) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
(๒) งำนกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(๓) งำนโรงเรียน
(๔) งำนกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
(๑) งำนกีฬำและนันทนำกำร
(๒) งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน
(๓) งำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(๑) งานธุรการ

(๒) งำนแผนงำนและโครงกำร
(๓) งานงบประมาณ(การเงินและบัญชี)

หน่วยศึกษานิเทศก์
(๑) งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา

(๒) งำนวิเครำะห์ข้อมูลและวัดผล ประเมินผลกำรศึกษำ
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
(๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๒) ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
(๓) ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

(๔) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
(๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๒) ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
(๓) ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

(๔) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
(๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๒) ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
(๓) ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

(๔) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง
(๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๒) ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
(๓) ฝ่ายบริหาร...

-๔๓(๓) ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

(๔) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
๒. นางสาววิภารัตน์ โสมณี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ ๕๔-๒-๐๘-๒๑๐๑-๐๐๔ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนฯ กำกับดูแล บังคับบัญชำใน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป รักษำรำชแทนผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ กรณีผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล และรับผิดชอบงำนของกอง
กำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะพุง ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
(๑) งานธุรการ
(๒) งำนแผนงำนและโครงกำร
(๓) งานงบประมาณ(การเงินและบัญชี)
(4) งานพัสดุและทรัพย์สินกองการศึกษา
๓. สิบเอกปิยะราช สุขปื้อ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่
๕๔-๒-๐๘-๔๑๐๑-๐๐7 ปฏิบัติหน้ำที่ งานธุรการ รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมี
รำยละเอียดหน้ำที่ ประกอบด้วย
๓.๑ งำนสำรบรรณของกองกำรศึกษำ
๓.๒ งำนดูแลรักษำ จัดเตรียม ประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ
๓.๓ งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะผู้บริหำรและพนักงำน
เทศบำล พนักงำนครูและบุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง
๓.๔ งำนตรวจสอบแสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรสำคัญของทำงรำชกำร
๓.๕ งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลเมืองวังสะพุงและหน่วยงำนต่ำงๆที่ขอควำมร่วมมือ
๓.6 งำนติดต่อประสำนงำนกับชุมชน ชมรม ส่วนรำชกำรหน่วยงำนเอกชน
๓.๗ งำนพัสดุและทรัพย์สินของทำงรำชกำรและสถำนศึกษำในสังกัดและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จำเป็น
๓.8 งำนจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยงบประมำณ หมวดค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ
3.9 งำนจัดทำคำสั่ง ประกำศ ระเบียบต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ
3.10 งำนสวัสดิกำรต่ำงๆ และกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและอำนวยควำมสะดวกประชำชน
3.11 งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง วัสดุต่ำงๆ ตำมแผนงำน/โครงกำร กองกำรศึกษำ
3.12 งำนจัดซื้อ /จัดจ้ำง งำนปรับปรุง ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ กองกำรศึกษำ
3.13 งำนทำเอกสำรจัดซื้อ/จ้ำงเหมำบริกำร กองกำรศึกษำ
3.14 จัดทำเอกสำรงำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง โครงกำรต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ
3.15 จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณกองกำรศึกษำ ทุกประเภท
๓.916 ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

โดยมี นางสาววนิดา...

-๔๔-

โดยมี นางสาววนิดา พลซา ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วยงานธุรการ และ
รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอียดหน้ำที่ ประกอบด้วย
1. ช่วยงำนสำรบรรณในระบบอิเลคทรอนิคส์ ของกองกำรศึกษำ
2. ช่วยจัดพิมพ์ งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง งำนจ้ำงเหมำบริกำร
3. ช่วยจัดพิมพ์บันทึกอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน
4. ช่วยจัดทำเอกสำร งำนจัดซือ้ -จัดจ้ำง โครงกำรต่ำงๆ
5. จัดส่งฎีกำต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ
6. ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
และ นายประสงค์ บุญหนัก ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำวกองกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรต่ำงๆ
2. รับผิดชอบขับรถยนต์ของกองกำรศึกษำ หมำยเลขทะเบียน นข 1419 เลย และ รถหกล้อ
หมำยเลขทะเบียน 40-0131 เลย พร้อมทั้งดูแลรถยนต์ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้
3. เบิกจ่ำยน้ำมัน ตลอดจนบันทึกระยะทำงกำรใช้รถยนต์
4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
4. นางสาววิภาวดี รามศิริ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ ๕๔-๒-๐๘-๓๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ หัวหน้างาน
งบประมาณ รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอียดหน้ำที่ ประกอบด้วย.4.๑ งานแผนงานและโครงการ
4.๑.๑ งำนรวบรวมวิเครำะห์ ให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมำใช้ในกำรวำงแผน
และกำรประเมินผล จำกแผนทุกระดับ
4.๑.๒ งำนวิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย ของกองกำรศึกษำและโรงเรียน
เทศบำลวังสะพุง ๑ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 3 อนุบำล ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง และบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ
4.๑.๓ กำรจัดทำและเรียบเรียงข้อมูลแผนพัฒนำ กำรกำหนดเค้ำโครงของแผนพัฒนำ
ระยะปำนกลำง และแผนประจำปีของหน่วยงำนกองกำรศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๑ โรงเรียนเทศบำล
วังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 3 อนุบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง
4.๑.๔ กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนโรงเรียนและหน่วยอื่นที่เสนอบริกำร
สำธำรณูปกำร
ในเขตเทศบำล
4.๑.๕ กำรจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกองศึกษำ สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง (โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ)
4.๑.๖ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ของกองกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมือง
วังสะพุง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ
4.๑.๗ งานจัดเตรียมเอกสาร…

-๔๕4.๑.๗ งำนจัดเตรียมเอกสำรแนวทำงปฏิบัติงำนประจำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและ
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
4.๑.๘ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณของกองกำรศึกษำและหน่วยงำน ที่
เกี่ยวข้อง
4.๑.๙ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
4.๒ งำนงบประมำณ(กำรเงินและบัญชี)
4.๒.๑ จัดทำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ทุกประเภทของ
พนักงำน พนักงำนครูเทศบำลและพนักงำนจ้ำงในสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง
4.๒.๒ ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณของกองกำรศึกษำ โรงเรียนเทศบำล และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กและงำนโครงกำรต่ำง ๆ หน่วยงำน กองกำรศึกษำ
4.๒.๓ งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ และจัดทำฎีกำเบิก -จ่ำยเงินงบประมำณตำมโครงกำร
สนั บ สนุ น ค่ ำใช้ จ่ ำยบริ ห ำรสถำนศึกษำ4.๒.๔ จัดท ำฎีก ำเบิ ก -จ่ำ ยเงิ นสวั ส ดิกำร ค่ ำเช่ ำบ้ำ น ค่ำ ช่ว ยเหลื อ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนครูโรงเรียนในสังกัด
4.๒.๕ งำนจัดทำฎีกำเบิก-จ่ำยงบประมำณ หมวดเงินอุดหนุนชมรม/ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
4.๒.๖ งำนติดต่อประสำนงำนกับชุมชนตำมแผนงำนโครงกำรฯ งำนศำสนำวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
4.๒.๗ จัดทำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินค่ำวิทยำกรตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ
ต่ำงประเทศ
4.๒.๘ งำนจัดทำบัญชีเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมำณ กำรโอนลดโอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
4.๒.๙ งำนเบิก-จ่ำยงบประมำณด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนครูเทศบำลในสังกัด
4.๒.๑๐ งำนเบิก-จ่ำย งบประมำณ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน
4.2.1๑ จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนครู
โรงเรียนในสังกัด
4.๒.๑๒ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
4.2.13 รก.ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ลำดับที่ 2 (ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำ
กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ)
5. นางสาวจารุวรรณ นิระมิตร ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่ง
เลขที่ ๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๒ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย รับผิดชอบงำนภำรกิจของหน่วยงำนกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอียด
หน้ำที่ ดังนี้
5.๑ งานการเจ้าหน้าที่…

-๔๖5.๑ งานการเจ้าหน้าที่
5.๑.๑ งำนวำงแผนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรกำหนดตำแหน่ง ของพนักงำนครู
เทศบำลบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง ของหน่วยงำนกองกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดเทศบำล
เมืองวังสะพุง
5.๑.๒ งำนเลื่อนระดับตำแหน่ง ปรับวุฒิ เปลี่ยนแปลงวุฒิ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ทะเบียนประวัติพนักงำนครูเทศบำล
5.๑.๓ งำนกำรสอบแข่งขัน กำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง
กำรโอนย้ำย ฯลฯ
5.๑.๔ งำนรำยงำนกำรจัดอัตรำกำลังพนักงำนครูเทศบำลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จท.๑- ๔ )
5.๑.๕ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของพนักงำนครูเทศบำล พนักงำนจ้ำง
5.๑.๖ กำรพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรลำศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดู
งำนและกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่
5.๑.๗ กำรดำเนินกำรทำงวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
5.๑.๘ กำรวำงแผนวิเครำะห์อัตรำกำลัง กำรสรรหำ จัดสรรอัตรำกำลังพนักงำนครู
เทศบำล
5.๑.๙ งำนกำรจัดทำแผนพัฒนำสนับสนุนระบบข้อมูลพนักงำนครูเทศบำลบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนจำกรัฐ ให้สอดคล้องกับ บัญชีถือจ่ำยเงินเดือน(จ.
๑๘)
5.๑.๑๐ กำรให้คำแนะนำชี้แจง ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับอัตรำกำลังพนักงำนครูเทศบำล
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.๑.๑๑ งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมำลำและผู้ทำ
คุณประโยชน์
5.๑.๑๒ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
5.๒ งำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
5.๒.๑ งำนกำรสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรศึกษำนอกโรงเรียน
5.๒.๒ งำนส่งเสริมกำรเรียนด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ผู้เรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
5.๒.๓ งำนเกี่ยวกับกำรศึกษำผู้ใหญ่ และวิทยำลัยชุมชน กำรศึกษำที่นอกเหนือจำก
กำรศึกษำภำคบังคับ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนในชุมชนและทั่วไป
5.๒.4 งำนกำรรณรงค์เพื่อกำรรู้หนังสือ เผยแพร่ข่ำวสำรเอกสำรต่ำงๆ แก่ประชำชน
ทั่วไป
5.๒.5 งำนกำรแนะแนวอำชีพและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แก่เด็ก เยำวชนและประชำชน
ทั่วไป
5.2.6 กำรบริหำรจัดกำรงำนกิจกำรนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
5.๒.7 ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ…

-๔๗5.๒.7 ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
6. นายวัฒนกรณ์ บุญศร ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๓ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียน หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัยและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบภำรกิจของหน่วยงำนกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอียดหน้ำที่ ดังนี้
6.๑ งำนโรงเรียน
6.๑.๑ กำหนดแผนงำนส่งเสริม งำนกำกับ ควบคุม ดูแลสถำนศึกษำในสังกัด เทศบำล
เมืองวังสะพุง
6.๑.๒ งำนตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมือง
วังสะพุง
6.๑.๓ งำนกำรพิจำรณำจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน กำรรับถ่ำยโอนสถำนศึกษำตำม
ระเบียบกฎหมำย
6.๑.๔ งำนดูแล จัดเตรียม และให้บริกำรวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อกำรเรียนกำรสอน
แก่สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง
6.๑.๕ งำนจัดตั้งและส่งเสริมสมำคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่ำง ๆ ตลอดจนจัดตั้ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดและกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำง
ๆ ของสถำนศึกษำ
6.๑.๖ งำนติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.๑.๗ งำนเผยแพร่ข่ำวสำร เอกสำร กฎ ระเบียบ และนโยบำยของทำงรำชกำร
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง
6.๑.๘ งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง
6.๑.๙ งำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับชุมชนในท้องถิ่น
6.๑.๑๐ งำนปลูกฝังวินัยและถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชำติแก่เด็กนักเรียนสังกัด
6.๑.๑๑ งำนปลูกฝังประชำธิปไตยให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
6.๑.๑๒ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำยนอกสถำนศึกษำ
6.๑.๑๓ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
6.1.14 รก.ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ลำดับที่ 1 (ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำกิจ ลำป่วย
และลำพักผ่อนประจำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ)
6.๒ งำนกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
6.๒.๑ กำหนดแผนงำนส่งเสริม งำนกำกับควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
6.๒.๒ งานตรวจสอบ...

-๔๘6.๒.๒ งำนตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
6.๒.๓ งำนจัดเตรียม และให้บริกำรวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อกำรเรียนกำรสอนแก่
สถำนศึกษำระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
6.๒.๔ งำนส่งเสริมจัดตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
6.๒.๕ งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยแก่เด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
6.๒.๖ งำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กับชุมชน
6.๒.๗ งำนปลูกฝังวินัยและถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชำติแก่เด็กนักเรียน
6.๒.๘ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
7. สิบเอกธีรพล ทองดี ตาแหน่ง นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๖-๐๐๑ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ หัวหน้างานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
7.๑ งำนกีฬำและนันทนำกำร
7.๑.๑ กำหนดแผนและกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำของหน่วยงำน ส่งเสริมกำรออกกำลัง
กำยเพื่อสุขภำพของประชำชน พนักงำนเทศบำล เด็กเยำวชนและประชำชนทั่วไป
7.๑.๒ งำนกำรจัดฝึกอบรมด้ำนกำรกีฬำแก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป
7.๑.๓ กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬำประเภทต่ำง ของชุมชนและทั่วไป
7.๑.๔ งำนกำรดูแล บำรุงรักษำสนำมกีฬำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ
7.๑.๕ งำนกำรขออนุญำตใช้สนำมกีฬำอุปกรณ์กีฬำ และอำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรด้ำนกีฬำ
7.๑.๖ งำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ เด็กนักเรียน เยำวชน และประชำชน
7.๑.๗ งำนติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.๑.๘ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
7.๑.๙ งำนตำมโครงกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมกีฬำ โรงเรียนในสังกัด
เทศบำลเมืองวังสะพุง
7.๑.๑๐ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
7.๒ งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน
7.๒.๑ งำนพัฒนำเยำวชนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ
7.๒.๒ งำนจัดตั้งศูนย์เยำวชนเทศบำลเมืองวังสะพุง
งานควบคุม...

-๔๙7.๒.๓ งำนควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตำมผลกิจกรรมเยำวชน
7.๒.๔ งำนส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่เทศบำลเมืองวังสะพุง
7.๒.๕ งำนชุมนุมเด็กเยำวชน เช่นกำรอยู่ค่ำยพักแรม ค่ำยเยำวชน ฯลฯ
7.๒.๖ งำนติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.๒.๗ งำนส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลเมืองวังสะพุง
7.๒.๘ งำนจัดกิจกรรมเยำวชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมเชิงบวกทุกประเภท
7.๒.๙ ปฏิบัติงำนพิเศษอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
7.๓ งำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
7.๓.๑ กำหนดแผนงำนเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงกำรงำนประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งำนส่งเสริมวัฒนธรรม งำนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นทุกโครงกำร
7.๓.๒
นโยบำยของรัฐบำล
7.๓.๓
7.๓.๔
ประชำชนในท้องถิ่น
7.๓.๕
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
7.๓.๖

กำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประเทศชำติ ตำม
กำรประชำสัมพันธ์งำนด้ำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ของเด็กเยำวชน และ
งำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

8. นางเอื้อการย์ ธนะสูตร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะชานาญการ
พิ เ ศษ โรงเรี ย นเทศบาลวั ง สะพุ ง ๑ เลขที่ ต าแหน่ ง 54-2-08-5-5-00284 ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ผู้ อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำร
วำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยที่มี นายครรชิต
จั น ทรบุปผา ต าแหน่ง รองผู้ อานวยการสถานศึก ษา อั น ดับ คศ.๓ วิท ยฐานะชานาญการพิ เ ศษ เลขที่
ตาแหน่ง 54-2-08-5-5-00286 ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
8.๑ บั งคั บ บั ญชำพนั กงำนครู และบุ คลำกรในสถำนศึ กษำมี อ ำนำจหน้ ำที่ บริ หำรกิ จกำรของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ

8.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา…

-๕๐8.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ
8.๓ จัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล
8.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม
อัธยำศัย
8.๕ จัดทำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
8.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน
8.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
8.๘ จัดทำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
8.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและ
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน
8.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
8.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป
8.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
9. นายปวัฒิพงษ์ สุขปี้อ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เลขที่ตาแหน่ง 54-2-08-5-5-00317 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ
กำรบริห ำรงำนบุค คล กำรบริห ำรงำนทั่ว ไป ควำมสัม พัน ธ์กับ ชุม ชนและ งำนอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ ได้รั บ
มอบหมำย โดยที่มี นางประภัสสร ล้วนอานวยโชค ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๒ วิทย
ฐานะชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 54-2-08-5-5-00318 ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
9.๑ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
9.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ
9.๓ จัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล
9.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม
อัธยำศัย
9.๕ จัดทาระบบประกันคุณภาพ…

-๕๑9.๕ จัดทำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
9.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน
9.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
9.๘ จัดทำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
9.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและ
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน
9.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
9.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป
9.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๑0. นายสุรเศรษฐ์ พิมพ์สุทธิกุล ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ เลขที่ตาแหน่ง 54-2-08-5-5-00285 ปฏิบัติหน้ำที่
รักษำกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๓ อนุบำล บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำ
กรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม กำกับ ดูแล
เกี่ยวกับกำรบริห ำรงำนวิช ำกำร งบประมำณ กำรบริห ำรงำนบุคคล กำรบริห ำรงำนทั่ว ไป ควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนและงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้
๑0.๑ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
๑0.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ
๑0.๓ จัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล
๑0.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม
อัธยำศัย
๑0.๕ จัดทำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
๑0.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน
๑0.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
๑0.๘ จัดทำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ๑0.๙ ส่งเสริมสนับสนุน…
๑๐.๙ ส่งเสริมสนับสนุน

-๕๒๑๐.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๑๐.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและ
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน
๑๐.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
๑๐.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป
๑๐.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วโวหาร ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตาแหน่ง ๕๔-๒๐๘-๖-๖-๐๐๔๑๔ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก รวมถึงกำรดำเนินงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร ได้แก่ งำนบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม งำนวิชำกำรและกิจกรรม
ตำมหลักสูตร งำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกชุมชน งำนธุรกำร กำรเงินและพัสดุ และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑๑.๑ รับผิดชอบดูแลบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รวมถึงกำรดำเนินงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย แผนงำน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๑๑.๒ วำงแผนกำรศึกษำ ประเมินและจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เช่น จัดทำแผนงำนโครงกำร และงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์เด็กเล็กทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
๑๑.๓ จัดทำและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกรบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและกำรวัดผลประเมินผล
๑๑.๔ จัดทำภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนบุคลำกรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
๑๑.๕ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำผู้เรียนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
๑๑.๖ ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์เด็ก
เล็ก
๑๑.๗ เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกิจกำรทั่วไป และประสำนเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย
๑๑.๘ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ วันที่ ๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นำงรัชฎำภรณ์ สิงหกำ)
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

