
 
 
 
          

ค ำสั่งเทศบำลเมืองวังสะพุง 
ที ่๑๑๕ /๒๕๖๓ 

เรื่อง    กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง  
เทศบำลเมืองวังสะพุง  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒)  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓                                     

…………………………….……………….. 
    ตำมค ำสั่ ง เทศบำล เมื องวั งสะพุ ง  ที่  ๖/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๖   มกรำคม  ๒๕๖๓                  
เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง  
แก้ไขเพ่ิมเติม  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  

            เนื่องจำก ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ ผู้รักษำรำชกำรแทน
กองกำรศึกษำจำกเดิม  นำงสำววิภำรัตน์  โสมณี  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น)   ต ำแหน่งเลขที่    ๕๔-๒-๐๘-๒๑๐๑-๐๐๔  รักษาราชการแทน   ผู้อ านวยการกองการศึกษา         
มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล  และรับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะพุง  
ดังนั้นเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงเทศบำล  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย         
และเป็นปัจจุบัน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๕  และประกอบกับมำตรำ  ๒๓  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และควำมในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
เลย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  ลงวันที่  ๓  ธันวำคม  ๒๕๔๕  หมวด ๑๓ 
วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล  จึงขอยกเลิกค ำสั่งที่ ๖/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๖  มกรำคม  
๒๕๖๓ และใช้ค ำสั่งนี้แทน ในกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

         
๑.นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์  ต าแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง  ต าแหน่งเลขท่ี ๕๔-๒-๐๔-

๒๑๐๒-๐๐๑  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของ
เทศบำล  และรับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะพุง  ในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

งานในหน้าที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
                           ๑.๑  ก ำหนดนโยบำย จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองกำรศึกษำ งำนวำงแผนงำน
โครงกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
วำงแผนงำนอัตรำก ำลัง งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ ก ำกับควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำประสำนงำน
ติดตำมประเมินผลงำน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะ
พุงให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                 ๑.๒ มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล  ตรวจสอบภำรกิจ  และรับผิดชอบกำรบริหำรงำน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล  ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม         
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  หน่วยศึกษำนิเทศก์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน  โปรแกรมบูรณำกำรกีฬำในสังกัด
เทศบำลเมืองวังสะพุง  
                   ๑.๓ ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำ นิเทศติดตำม กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับนโยบำยวำงแผน
งำนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเทศบำล งำนกลุ่มวิชำกำรเทศบำล  งำนกลุ่มวิชำกำรสถำนศึกษำในสังกัด งำนสถิติ
กำรศึกษำ   งำนตรวจเยี่ยมโรงเรียน งำนฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร  ตลอดจนกำรนิเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแก่ครู      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 

๑.๔  รับนโยบาย… 



-๒- 
 

                       ๑.๔  รับนโยบำยจำกคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง นโยบำยระดับอ ำเภอ จังหวัด 
กรมและกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  มำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ควบคุม ดูแล ส่งเสริมกำรศึกษำเทศบำล  
งำนกิจกรรมเด็กเยำวชน กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส ำเร็จ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนและเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                    ๑.๕  ก ำกับ ควบคุม ดูแล ปกครอง บังคับบัญชำ พนักงำนครูเทศบำล และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนเทศบำลสำมัญ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
สังกัด       กองกำรศึกษำ  โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๑ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบำลวังสะพุง 3 อนุบำล   และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง ให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมศักยภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร 

 
๑.๖  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนตำม 

โครงสร้ำงภำยในของกองกำรศึกษำ ดังนี้ 
ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 

(๑) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
(๒)  งำนกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

(๓) งำนโรงเรยีน 

(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 
โรงเรียนเทศบาล… 
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โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล   
(๑)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

(๒)  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
(๓)  ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ     

(๔)  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง   

(๑)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

(๒)  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
(๓)  ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ     

(๔)  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๗  มกรำคม  ๒๕๖๓   บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

   (นำงรัชฎำภรณ์  สิงหก ำ) 
   ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 

              นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
 


