
 
 
 
          

ค ำสั่งเทศบำลเมืองวังสะพุง 
ที่  ๖ /๒๕๖๓ 

เรื่อง    กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง  
แก้ไขเพ่ิมเติม  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

…………………………….……………….. 
    ตำมค ำสั่งเทศบำลเมืองวังสะพุง ที่  ๖๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่   ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒            
เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลเมืองวังสะพุง  
แก้ไขเพ่ิมเติม  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น  

            ด้วย  ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ  และรับพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ใหม่เข้ำมำปฏิบัติงำนในเทศบำลเมืองวังสะพุงเป็นจ ำนวนมำก  ดังนั้นเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และเป็นปัจจุบัน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๕  
และประกอบกับมำตรำ  ๒๓  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และควำม
ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเลย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล  ลงวันที่  ๓  ธันวำคม  ๒๕๔๕  หมวด ๑๓ วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล  จึงขอ
ยกเลิกค ำสั่งที่ ๖๖๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และใช้ค ำสั่งนี้แทน ในกำรก ำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

                นางรัชฎาภรณ์  สิงหก า  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  เลขที่
ต าแหน่ง 54-2-00-1101-001  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดได้แก่ 

  1.1 ส ำนักปลัดเทศบำล 
  1.2 กองวิชำกำรและแผนงำน 
  1.3 กองช่ำง 
  1.4 กองคลัง 
  1.5 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.6 กองกำรศึกษำ 
  1.7 กองสวัสดิกำรสังคม 

ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดไว้เป็น

หน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำร    ของส่วน 
รำชกำรในเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 

๑. นางสุขใจ  แก้วใสย์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  อ านวยการท้องถิ่น  (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

๑. ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของพนักงำนและพนักงำนจ้ำงของ 
      ส ำนักปลัด ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๒. ตรวจสอบการจัดท ารายงาน... 
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            ๒. ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมก ำหนดเวลำ และเป็นไป 
                           ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
            ๓. ควบคุมตรวจสอบงำนธุรกำร รวมทั้งงำนประชุมสภำเทศบำล, คณะผู้บริหำร และ 
                           พนักงำนเทศบำล ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
            ๔. ควบคุมตรวจสอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
            ๕. ควบคุมตรวจสอบงำนทะเบียนรำษฎรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่ง 
                           กำรที่เก่ียวข้อง 
            ๖. ควบคุมตรวจสอบงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือ 
                           สั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
            ๗. ควบคุมตรวจสอบงำนเทศกิจให้ถูกต้องตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
            ๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

-  ในกรณีที่นำงสุขใจ  แก้วใสย์  ลำ  ไม่อยู่  หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล 
ดังกล่ำวไปนี้รักษำรำชกำรแทน 

        ๑)  นำงสุภำวิตำ  ยำแพง  รักษำรำชกำรแทนล ำดับที่  ๑ 
        ๒)  นำงกำญจนำ  รำคำแพง  รักษำรำชกำรแทนล ำดับที่  ๒ 
        ๓)  นำงศิรินันท์  สุทธิภำพ  รักษำรำชกำรแทนล ำดับที่  ๓ 
โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักปลัดเทศบำล ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
มีหน้ำที่ควบคุมและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของหน่วยงำนบริหำรทั่วไปในด้ำน       

งำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนรำษฎร งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนเทศกิจ  
และงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในฝ่ำย ดังนี้  
                    ๒ .)  นางสุภาวิตา  ยาแพง  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่น  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.  ช่วยควบคุมและก ำกับกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณของเทศบำล 
๒.  ช่วยควบคุมและก ำกับดูแลงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมคณะผู้บริหำร และพนักงำน
เทศบำลรวมถึงกำรเตรียมกำร ประสำนงำน และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ 
๓. ช่วยควบคุมและก ำกับดูแลงำนรำชพิธี งำนรัฐพิธี งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลและ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ  
๔. ช่วยควบคุมและก ำกับดูแลงำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเก่ียวกับเอกสำรส ำคัญของทำง 

รำชกำร 
๕. ช่วยควบคุมและก ำกับดูแลงำนรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์  กำร 

ติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ 
๖. ช่วยก ำกับกำรดูแลงำนกำรเจ้ำหน้ำที่. 
๗. ช่วยก ำกับดูแลงำนงบประมำณ งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุในส ำนักปลัด 
๘. ก ำกับดูแลงำนกิจกำรสภำ    มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
    ๘.๑ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำเทศบำลเมืองวังสะพุงในกำรเตรียมกำร  ประสำนงำน และกำร 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
    ๘.๒ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำเทศบำลเมืองวังสะพุงในกำรจัดเก็บเอกสำร และหลักฐำนกำร 

ประชุมสภำเทศบำล 
๙.งานอ่ืนๆ… 
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๙.งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ๑.๑  งานธุรการ 
  ๑.  นางสาวชุติกาญจน์  ปัญญาดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 
๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑) ปฏิบัติงำนด้ำนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนพัสดุ  กำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง กำรบ ำรุงรักษำ  จัดหำ จัดท ำทะเบียน 

ควบคุมกำรเบิกจ่ำย พัสดุ  ครุภัณฑ์  จัดท ำปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยในส่วนของส ำนัก
ปลัดเทศบำล 
  ๓)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมสภำเทศบำล  คณะเทศมนตรี  และ 

 พนักงำนเทศบำล  และรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล 
  ๔) จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมใน 
                          ส่วนงำนบริหำรทั่วไป  และรำยจ่ำยงบกลำง 

 ๕)  ตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณ กำรโอน กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงบประมำณ
ในส่วนของส ำนักปลัด  ตลอดทั้งเก็บรักษำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  ๖)  งำนเอกสำร กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและพนักงำนจ้ำงในส่วนของส ำนัก
ปลัด 

๗)  งำนตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ประจ ำปี 
  ๘)  งำนพัสดุประจ ำส ำนักปลัดเทศบำล 

๙)  จัดท ำฎีกำเงินเดือน  ค่ำตอบแทนฯ  ค่ำจ้ำงต่ำงๆ 
๑๐) ควบคุมงำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์  กำรติดต่อและ

อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ  
  ๑๑)  ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรและงำนประชุมสภำเทศบำล  คณะเทศมนตรีฯ  
และพนักงำนเทศบำล  และรักษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล    

๑๒)  งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ 
๑๓)  งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศและหนังสือรับรองของส ำนักงำน 
๑๔)  ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรออกเลขหนังสือตลอดจนกำรเก็บรักษำทะเบียนรับ-ส่ง 

หนังสือให้เรียบร้อยรัดกุม 
๑๕)  จัดท ำประกำศคุณธรรมจริยธรรมของสมำชิกสภำเทศบำลฯ  
๑๖) ช่วยปฏิบัติงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กรณีนักทรัพยำกรบุคคลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ 

รำชกำรได้  ให้นำงสำวชุติกำญจน์  ปัญญำดี  ปฏิบัติหน้ำที่แทน (กรณีท่ีได้รับมอบหมำยเท่ำท่ีจ ำเป็น) 
๑๗)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๒.  นางบุษบง  งอยจันทร์ศรี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-๒-๐๑-

๔๑๐๑-๐๐๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร  งำนสำรบรรณ  และงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ 

  ๒)  จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินของส ำนักปลัดเทศบำล 
  ๓)  งำนควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงำนเลี้ยงรับรองกำรประชุม  สัมมนำต่ำง ๆ 
  ๔)  งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรด้ำนสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรประชุมสภำ 
  ๕)  งำนสำธำรณกุศลของเทศบำล และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ 
  ๖)  งำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
 

๗)  งานจัดท าทะเบียน… 
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  ๗)  งำนจัดท ำทะเบียนคุมงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่ำง ๆและรับเรื่องร้องทุกข์และ 
     ร้องเรียน 
๘) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีพนักงำนจ้ำงทั่วไปเป็นผู้ช่วยในกำร 

ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 ๓.  นางสาวปนัดดา  ศรีนรจันทร์   พนักงานจ้างท่ัวไป (ปฏิบัติงานส่วนหน้า one stop   

service)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑)  ช่วยงำนธุรกำรทั่วไปของส ำนักปลัดเทศบำล 
  ๒)  น ำส่งหนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรทำงไปรษณีย์ 
  ๓)  งำนต้อนรับให้บริกำรส่วนหน้ำแก่ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร 
  ๔)  ลงทะเบียนจองห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุง 
  ๕)  แจ้งเรื่องประชุมและประสำนเรื่องประชุมนั้นๆ แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๖)  ช่วยดูแลกำรจัดห้องประชุมสภำ, ห้องประชุมใหญ่เทศบำล   
  ๗)  ช่วยงำนเลขำนุกำร/งำนประชุมสภำ  และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและถอดรำยงำนกำร
ประชุมสภำ  
  ๘)  ช่วยงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงของส ำนักปลัดฯ 
  ๙)  ปฏิบัติงำนจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรเทศบำลเมืองวังสะพุง  
  ๑๐)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๔.  นางสาวอรณี  นายม พนักงานจ้างท่ัวไป (ปฏิบัติงานส่วนหน้า one stop  service)  มี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

   ๑)  เสนอแฟ้มเข้ำ-ออก ห้องปลัด  รองปลัด  และห้องคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง  
  ๒)  ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสอืรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอกของส ำนักปลัดเทศบำลและ
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังสะพุง    
  ๓)  คุมเลขทะเบียนหนังสือภำยใน-ภำยนอก สมุดติดค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆฯลฯ 
  ๔)  ช่วยงำนธุรกำรทั่วไปของส ำนักปลัดเทศบำล 
  ๕)  น ำส่งหนังสือ/เอกสำรทำงรำชกำรทำงไปรษณีย์ 
  ๖)  งำนต้อนรับให้บริกำรส่วนหน้ำแก่ประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร 
  ๗)  ช่วยงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงของส ำนักปลัดฯ 
  ๘)  แจ้งเรื่องประชุมและประสำนเรื่องประชุมนั้นๆ แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๙)  ช่วยดูแลกำรจัดห้องประชุมสภำ, ห้องประชุมใหญ่เทศบำล   

๑๐)  ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ 
  ๑๑)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๕. นายภูษิต  กองสิงห์   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑)  รับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลำงส ำนักปลัดฯ  กข ๗๔๓  เลย และทะเบียน นข ๒๓๕๖ เลย 
๒)   ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำงส ำนักปลัดฯ  กข ๗๔๓  เลย  
๓)   งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ๕)  ส่งหนังสือภำยนอกหน่วยงำนเทศบำลกรณีใช้พำหนะรถยนต์ 
  ๖)  ตรวจสอบ  ลงรำยกำรกำรใช้รถยนต์และเบิกจ่ำยกำรใช้น้ ำมัน 
  ๗)  สนับสนุนกำรใช้รถยนต์ของหน่วยต่ำง ๆ 

๘)  งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๖.  นางสงวน  มุสิกสูตร... 
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๖.  นางสงวน  มุสิกสูตร  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง แม่บ้าน มีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบดังนี้ 
  ๑)   รับผิดชอบเปิด-ปิด อำคำรส ำนักงำน (หลังเก่ำ) 
  ๒)  ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในและบริเวณรอบส ำนักงำน 
  ๓)  ดูแลรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยห้องท ำงำนประธำนสภำฯ  นำยกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบำล     
  ๔)  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไปหรือผู้มำติดต่อรำชกำร 
  ๕)  ดูแลรักษำ/ตรวจเช็ค/ป้ำยไวนิล/ธงชำติ/ตรำสัญลักษณ์ต่ำงๆ 
  ๖)  ดูแลรักษำและจัดท ำแผนคุมชุดเครื่องครัวในกำรรับแขกต่ำงๆ  ในส ำนักงำน  พร้อมทั้ง 
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

๗)  ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ 
      ๘)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๗. นางหนูเร่ง   พลซา  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ภารโรง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 
  ๑)   รับผิดชอบเปิด-ปิด อำคำรส ำนักงำน(ตึกใหม่) 
  ๒)  ดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในและบริเวณรอบส ำนักงำน 
  ๓)  ดูแลรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยห้องท ำงำนประธำนสภำฯ นำยกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำลฯ ห้องประชุม ๑/ห้องประชุม ๒ เทศบำลเมืองวังสะพุง 

๔)  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไปหรือผู้มำติดต่อรำชกำร 
๕)  ดูแลรักษำ/ตรวจเช็ค/ป้ำยไวนิล/ธงชำติ/ตรำสัญลักษณ์ต่ำงๆ 

  ๖) ดูแลรักษำและจัดท ำแผนคุมชุดเครื่องครัวในกำรรับแขกต่ำงๆ  ในส ำนักงำน  พร้อมทั้ง 
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

๗)  ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ 
      ๘)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.  นางกาญจนา  ราคาแพง  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขท่ีต าแหน่ง  

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)  งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
๗)  งำนขออนุมัติ  ปรับปรุงต ำแหน่งและอัตรำก ำลัง 
๘)  งำนพัฒนำบุคลำกร  เช่น  กำรฝึกอบรม  สัมมนำ  กำรศึกษำและดูงำนกำรศึกษำต่อ   

กำรขอรับทุนกำรศึกษำ 
๙)  งำนพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำงกำรให้บ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
๑๐) งำนสวัสดิกำรพนักงำน/ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง 

๑๑) งานการลาพักผ่อน… 
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๑๑) งำนกำรลำพักผ่อนประจ ำปี  และกำรลำอ่ืน ๆ 
 ๑๒)  งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสยำภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมำลำ  ของผู้ท ำคุณประโยชน์ 

๑๓)   กำรเสนอขอเข็มเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 
๑๔)  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะเทศมนตรี,  พนักงำน,  ลูกจ้ำง 
๑๕)  งำนทะเบียนข้อมูลสิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของนำยกเทศมนตรี  พนักงำน 

เทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำ   
๑๖) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
และมีพนักงำนจ้ำงทั่วไปช่วยปฏิบัติงำน ดังนี้ 
๒.  นางสาววนิดา  สุขปื้อ   พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  คนงาน  (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่) มี 

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑)  ช่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักปลัดเทศบำล 

  ๒)  ช่วยปฏิบัติงำนปรับปรุงฐำนข้อมูลสิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของนำยกเทศมนตรี 
ข้ำรำชกำร  และลูกจ้ำงประจ ำ 

๓)  ช่วยปฏิบัติงำนลงข้อมูลและปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ  ของพนักงำน 
ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงเทศบำลเมืองวังสะพุง  
  ๔)  ปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนบุคลำกร   e-laas    
  ๕)  ปรับปรุงข้อมูลบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
  ๖)  จัดท ำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงเทศบำลเมืองวังสะพุง 
  ๗)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๓.  นางสาวเกศรินทร์  สิงห์ทองลา พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง (นักการ ปฏิบัติงานธุรการ)   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑)  ช่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักปลัดเทศบำล 
  ๒)  รับผิดชอบเช็คสมุดลงเวลำข้ำรำชกำรและเสนอผลสรุปกำรปฏิบัติงำนทุกๆ วันศุกร์ของ 
แต่ละสัปดำห์  

๓)  รับผิดชอบเช็ควันลำของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง และสรุปวันลำ 
ต่ำงๆ  ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๔)  รับผิดชอบ ลงรับหนังสือและส่งหนังสือภำยในและนอกหน่วยงำน 
  ๕)  รับผิดชอบจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบรวมตำมที่กอง/ฝ่ำยต่ำงๆเสนอมำ 
  ๖)  รับผิดชอบกำรขอยืมทะเบียนประวัติ หรือหนังสือรับรองเก่ียวกับบุคคล 

๗)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

๑.๓  งานทะเบียนราษฎร 
  ๑.  นางศิรินันท์  สุทธิภาพ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ  เลขท่ี
ต าแหน่ง  ๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร  ได้แก่  กำรจัดท ำทะเบียนบ้ำน  ทะเบียน คนเกิด
ทะเบียนคนตำย  รับแจ้งเกิด  แจ้งตำย  แจ้งย้ำยที่อยู่  ฯลฯ 

๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
๓) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๒. นายพิพัฒน์พงษ์  ปิ่นทอง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ   

เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๒-๐๑-๓๑๐๔-๐๐๒  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
งานตามพระราชบัญญัติ... 
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๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร  ได้แก่  กำรจัดท ำทะเบียนบ้ำน  ทะเบียน คนเกิด 
ทะเบียนคนตำย  รับแจ้งเกิด  แจ้งตำย  แจ้งย้ำยที่อยู่  ฯลฯ 

๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
๓) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๓.  นางสาวฉัตราภรณ์  บุบภาที  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน  เลขท่ีต าแหน่ง   

๕๔-๒-๐๑-๔๑๐๒-๐๐๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร  ได้แก่  กำรจัดท ำทะเบียนบ้ำน  ทะเบียน คนเกิด
ทะเบียนคนตำย  รับแจ้งเกิด  แจ้งตำย  แจ้งย้ำยที่อยู่  ฯลฯ 

๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
๓) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

๑.๔  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  (เทศกิจ) 
๑. นายวัชระ  ธนกิจศรีไพบูลย์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ  มีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติงำนรักษำควำมสงบ (เทศกิจ) 

๒) ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด  หำบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจกำรร้ำนค้ำท่ีน่ำ  
รังเกียจและอำจจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  วำงแผนปฏิบัติงำนจัดท ำทะเบียนผู้ค้ำ  ชี้แจงประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

๓) ควบคุม  ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมำยที่ 
เกี่ยวข้อง 

๔) ศึกษำวิเครำะห์ข่ำวเพื่อเสนอแนะวำงแผนหรือโครงกำรที่เก่ียวข้องกับควำมเรียบร้อย 
ของเทศบำล 

๕)  ประสำนกับจังหวัด  และอ ำเภอในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 
๖)  ควบคุม  ก ำกับตรวจสอบและรับผิดชอบในงำนรักษำควำมสงบที่เกี่ยวกับกำร 

ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่มำปฏิบัติงำนร่วมกับเทศบำล  ในกำรตรวจตรำปรำบปรำมผู้ละเมิด   
เทศบัญญัติ  ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๗)   ควบคุม  ดูแลรักษำครุภัณฑ์ของงำนรักษำควำมสงบ 
๘)   ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของงำนรักษำควำมสงบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๙)   งำนมวลชนต่ำงๆ 
๑๐)  มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนขับรถยนต์(รถตู้) ของส ำนักปลัดเทศบำล  
         หมำยเลขทะเบียนรถตู้ หมำยเลขทะเบียน นข ๒๓๕๖ เลย ในกรณีที่นำยภูษิต  กองสิงห์ 
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

  ๑๑)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๒.  นายวีระชน  ชาภักดี  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ มีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบ  ดังนี้  
๑)  ปฏิบัติงำนตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด  หำบเร่  แผงลอย  รวมทั้ง 

กิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจ  และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
  ๒)  ปฏิบัติงำนควบคุมตรวจสอบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ   
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๓)  งำนประสำนงำนกับจังหวัด/อ ำเภอ  ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 
๔)  งานมวลชนต่าง ๆ... 

 



-๘- 
 

๔)  งำนมวลชนต่ำง ๆ  เช่น  กำรช่วยงำนจรำจร  ฯลฯ 
๕)  งำนควบคุมแล กำรให้ยืมวัสดุครุภัณฑ์ของงำนรักษำควำมสงบ 
๖)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
และยังมีพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
๓.  นายสมนึก   พรมโท  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ   
๔.  นายจักรพงษ์   พรหมรส  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ 
๕.  นายอัสนี  ผางสา  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ 
๖.  นายสมนึก   สิงการี  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ   
๗.  นายเกริกเกียรติ  จันทิหล้า  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑)   ช่วยปฏิบัติงำนตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด  หำบเร่  แผงลอย  รวมทั้ง 

                              กิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจ  และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
  ๒)  ช่วยปฏิบัติงำนควบคุมตรวจสอบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ      
                              และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
  ๓)  ช่วยงำนประสำนงำนกับจังหวัด/อ ำเภอ  ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 

๔)  ช่วยงำนมวลชนต่ำง ๆ  เช่น  กำรจัดจรำจร  ฯลฯ 
๕)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  พันจ่าโทสุนทร  ถือศักดิ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง ๕๔-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑)  งำนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร 
๒)  งำนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  ๓)  งำนวิเครำะห์และพิจำรณำท ำควำมเห็น สรุป  รำยงำน เสนอแนะ  รวมทั้งด ำเนินกำรด้ำน
กฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย    
วำตภัย 

๔) งำนตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในกำรจัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัยต่ำง ๆ     

๕) งำนจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๖) งำนฝึกซ้อมและด ำเนินกำรตำมแผน 
๗) งำนเกี่ยวกับวิทยุสื่อสำร 
๘) งำนฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๙) งำนธุรกำรงำนป้องกันฯ 
๑๐) จัดหำ  ควบคุมรักษำสมุดเวรยำมต่ำงๆ ของเทศบำล และให้มีกำรบันทึกเวรให้ 

เรียบร้อยเป็นประจ ำทุกวัน 
  ๑๑) ควบคุมดูแลงำนอำคำรสถำนที่  ตลอดจนครุภัณฑ์ในงำนป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

๑๒) ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนเทศกิจ 
๑๓) ควบคุมกำรเบิก-จ่ำย น้ ำมันเชื้อเพลิงของงำนป้องกันฯ 
๑๔) งำนป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด 
๑๕) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒.  นายธีระพงศ.์. 
 

               



-๙- 
 

๒.  นายธีระพงศ์  ธรรมวงษ์  ลูกจ้างประจ า  พนักงานขับรถดับเพลิง  มีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ    ดังนี้   

๑)  ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำงำนป้องกันฯ 
๒)  ดูแลรักษำและรับผิดชอบงำนธุรกำรงำนป้องกัน 
๓)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   ๓.  นายสุมิตร  กองสิงห์  ลูกจ้างประจ า  พนักงานดับเพลิง  มีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑  ปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำงำนป้องกันฯ 
๓.๒  ดูแลรักษำและรับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์งำนป้องกันให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
๓.๓  เขียนป้ำยประชำสัมพันธ์ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๓.๔  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
๔.  นายสรยุทธ  แสนลาด  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง   
๕. นายเฉลิมชัย  พรหมมาศ   พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง   
๖. นายเศรษฐา  สุพรรณ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
ล าดับที่ ๔-๖ เป็นชุดเวรปฏิบัติการชุดที่ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ชุดเวรประจ ำวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น (๒๔ ชั่วโมง) 
๒)  ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ขับรถบรรทุกน้ ำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๓)  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือ-เครื่องใช้  และรถบรรทุกน้ ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
๔) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๗.  นายธวัช  ศิริชัย   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง   
๘. นายสุดเขต  ดวงบุปผา  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  
๙. นายณัฐพงษ์  คามวัลย์   พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักร      

ขนาดเบา  (รถบรรทุกน้ า) 
๑๐.นายประยูร  โคตรวงษา  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานวิทยุ  
 ล าดับที่ ๗-๑๐ เป็นชุดเวรปฏิบัติการชุดที่ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ชุดเวรประจ ำวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น (๒๔ ชั่วโมง) 
๒)  ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ขับรถบรรทุกน้ ำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๓)  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือ-เครื่องใช้  และรถบรรทุกน้ ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
๔) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๕)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนถือปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัดตำมระเบียบ อย่ำให้เกิดควำม
บกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้  หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนนำยกเทศมนตรีทรำบโดยทันที 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

๑. นางสุวรรณา  นาอุดม   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๓ มีหน้าที่ในการบริหารงานกองวิชาการและแผนงาน และ
รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
(๑) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ.. 

 

 



-๑๐- 
 

  (๑) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  พิจำรณำวำงแผนอัตรำก ำลังพนักงำน / ลูกจ้ำงและงำนในหน้ำที่  
ตลอดจนบังคับบัญชำ ติดต่อประสำนงำน  วำงระบบงำน รับนโยบำยคณะผู้บริหำรให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ 
ประเมินและติดตำมผล และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ภำยในกองวิชำกำรและแผนงำน 
  (๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กำรปฏิบัติของฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ งำนธุรกำร          
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนประชำสัมพันธ์ งำนจัดท ำงบประมำณ   งำนนิติกำร  งำนท่องเที่ยว งำนบริกำร
และเผยแพร่วิชำกำร  งำนจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม  งำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม  งำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร    และงำน
จัดตั้งทะเบียนพำณิชย์ 
  (๓) งำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
  ในกรณี นำงสุวรรณำ  นำอุดม ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้บุคคลดังกล่ำวไปนี้
รักษำรำชกำร 
  1. นำยนัฐพงศ์  พันสอน    รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 1 
  2. นำงสำวนวรัตน์  จันทิหล้ำ  รักษำรำชกำรแทน ล ำดับที่ 2 

         งานธุรการ  
๒. นางภัทราวรรณ   โสมณี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  

๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่
อ่ืนๆ  ดังนี้ 

๒.๑  งานธุรการ 
(๑) งำนสำรบรรณของกองวิชำกำรและแผนงำน 
(๒) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ

อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ 
(๓) งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและพนักงำนเทศบำล 
(๔) งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศ 
(5) จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำลและหน่วยงำนหรือ     

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒  งานการเงินบัญชีและการพัสดุ 
(๑) งำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำกองวิชำกำรและแผนงำน 
(๒) งำนลงทะเบียน  ควบคุม  ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุและลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของกอง

วิชำกำรและแผนงำน 
(๓) งำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดหำพัสดุ 
(๔) จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินประเภทเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆ            

ทุกประเภท 
(๕) งำนพัสดุ  เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ  จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ

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  เพ่ือให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร  พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไข 
  2.4 งานท่องเที่ยว 
       (1) งำนประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 
       (2) งำนวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
       (3) ให้บริกำรท่องเที่ยว 
       (4) อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
      (๑) งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร 
      (๒) งำนติดตำมและประเมินผล 
      (๓) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      (๔) งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  3. นางเกตุมาลา  เทพพุทธา พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง นักการ (ปฏิบัติงานธุรการ) 
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่อ่ืนๆ ดังนี้  

  3.1 งานธุรการ 
       (1) ช่วยงำนสำรบรรณของกองวิชำกำรและแผนงำน ช่วยเหลืองำนธุรกำรรับ–ส่งหนังสือ 
       (2) ช่วยเหลืองำนดูแลรักษำ จัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อ และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ 
       (3) ช่วยเหลืองำน ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และ
พนักงำนเทศบำล 
       (4) ช่วยเหลืองำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศ 
       (5) ช่วยเหลืองำนโอนงบประมำณ กำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่งชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
       (6) ช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำลและ
หน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
       (7) ช่วยเหลืองำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของเทศบำล  

  3.2 งานการเงิน บัญชี และการพัสดุ 
       (1) ช่วยงำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำกองวิชำกำรและแผนงำน 
       (2) ช่วยงำนลงทะเบียน ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของ
กองวิชำกำรและแผนงำน 
       (3) ช่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดพัสดุ 
       (4) ช่วยจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินประเภทเงินเดือน  ค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆ 
ทุกประเภท หมวดค่ำวัสดุ หมวดค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
       (5) ช่วยงำนพัสดุ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน 
       (6) ช่วยงำนจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรม ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT 
ชุมชน   
 

๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์… 



-๑๒- 
 

  ๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์ ท ำหน้ำที ่
       (๑) รับจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจ ที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในเขตท้องที่
ของเทศบำล จดทะเบียนรำยใหม่ ยกเลิกทะเบียน  เปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่  คัดส ำเนำ 
       (๒) รำยงำนให้สรรพำกรทรำบภำยใน ๑๕  วัน กรณีจดทะเบียนพำณิชย์รำยใหม่  
       (๓) น ำส่งเงินให้กองคลังกรณีมีกำรรับเงินประจ ำวัน   
       (๔) งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  4.  นางสุวรรณา  นาอุดม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป)  ระดับกลาง เลขที่ต าแหน่ง  ๕๔-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๓  รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบ บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผนงำนจัดท ำงบประมำณ งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ์  งำนท่องเที่ยว  งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร 
และงำนทะเบียนพำณิชย์ ดังนี้ 

  4.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       (๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรรวบรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จ ำเป็นต้องน ำมำใช้
ในกำรวำงแผนและกำรประเมินผลตำมแผนทุกระดับ 
       (๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกิจกำรพิจำรณำวำงแผนของ
เทศบำลและหน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
       (๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำรวิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย  ของเทศบำลในอนำคต 
       (๔) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดท ำและเรียบเรียงแผนพัฒนำ  กำรก ำหนดเค้ำโครงของ
แผนพัฒนำระยะปำนกลำงและแผนประจ ำปี 
       (๕) ควบคุม ตรวจสอบ กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนในเทศบำล  และหน่วยงำนอ่ืนที่เสนอ
บริกำรสำธำรณูปกำรในเขตเทศบำล และหน่วยงำนใกล้เคียงกับกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติตำมแผนและกำร
ประเมินผลงำนตำมแผน 

  4.๒  งานจัดท างบประมาณ 
       (๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดเตรียมเอกสำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับงำนจัดท ำงบประมำณ
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและด ำเนินกำร 
       (๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ 
       (๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำล และ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
       (4) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดท ำบัญชีโอนเงินงบประมำณ และเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงทุกกอง 
       (๔) งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  4.๓ งานประชาสัมพันธ์ 
       (๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ข่ำวสำรของเทศบำล 
       (๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่สนับสนุนผลงำน  งำนนโยบำยของเทศบำล  จังหวัด  และ
รัฐบำล 
        

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ... 
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     (๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติและท้องถิ่น 
       (๔) ควบคุม ตรวจสอบ กำรศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  วำงแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  โดย
รวบรวมควำมคิดเห็นของประชำชนหรือข้อขัดข้องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่  เพ่ือให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร  
พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไข 

  4.๔   งานนิติการ 
       (๑) ควบคุม ตรวจสอบ กำรตรวจและปรับยกร่ำงระเบียบ  ประกำศหรือเทศบัญญัติและ
ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 
       (๒) ควบคุม ตรวจสอบ กำรให้ค ำปรึกษำและควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่หน่วยงำนพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำง     พนักงำนจ้ำง 
       (๓) ควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 
       (๔) ควบคุม ตรวจสอบกำรสืบสวนสอบสวนและท ำส ำนวนสอบสวนจำกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
       (๕) ควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินคดีอำญำ  คดีแพ่ง  คดีในศำลปกครองและคดีอ่ืน ๆ 
       (๖) ควบคุม ตรวจสอบกำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 
       (๗) ควบคุม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเปรียบเทียบคดี 
       (8) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม 
       (9) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม 
       (10) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
       (๑๑) ควบคุม ตรวจสอบงำนด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  
       (11) ควบคุม ตรวจสอบงำนจัดตั้งทะเบียนพำณิชย์  

  5. นางสาวนวรัตน์  จันทิหล้า  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  เลขที่
ต าแหน่ง  ๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้องและ        
มีหน้าที่อ่ืนๆ  ดังนี้            

  5.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       (๑) รวบรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จ ำเป็นต้องน ำมำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ประเมินผลตำมแผนทุกระดบั 
        (๒) จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกิจกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำลและหน่วยงำน  
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
       (๓) วิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย  ของเทศบำลในอนำคต 
       (๔) จัดท ำและเรียบเรียงแผนพัฒนำ  กำรก ำหนดเค้ำโครงของแผนพัฒนำระยะปำนกลำง
และแผนประจ ำปี 
       (๕) ประสำนงำนกับหน่วยงำนในเทศบำล  และหน่วยงำนอื่นที่เสนอบริกำรสำธำรณูปกำร  

ในเขตเทศบำล และหน่วยงำนใกล้เคียงกับกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติตำมแผนและกำรประเมินผลงำนตำมแผน 

5.๒  งานจัดท างบประมาณ 
       (๑) จัดเตรียมเอกสำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับงำนจัดท ำงบประมำณให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทรำบและด ำเนินกำร 
       (๒) รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ 
       (๓) จัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำล และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

(4) จัดท าบัญชีโอนเงินงบประมาณ... 



-๑๔- 
 

       (4) จัดท ำบัญชีโอนเงินงบประมำณ และเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงทุกส่วนรำชกำร  
       (5) งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  6. นายนัฐพงศ์   พันสอน ต าแหน่ง  นิติกร  ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง ๕๔-๒-๐๗-๓๑๐๕-
๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานของกองวิชาการและแผนงาน และมีหน้าที่อ่ืนๆ  ดังนี้ 

  6.๑ งานนิติการ 
       (๑) ตรวจและปรับยกร่ำงระเบียบ  ประกำศหรือเทศบัญญัติและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
        (๒) ให้ค ำปรึกษำและควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่หน่วยงำนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
พนักงำนจ้ำง 
       (๓) ด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 
       (๔) สืบสวนสอบสวนและท ำส ำนวนสอบสวนจำกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
       (๕) ด ำเนินคดีอำญำ  คดีแพ่ง  คดีในศำลปกครองและคดีอ่ืน ๆ 

(๖) กำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 
(๗) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเปรียบเทียบคดี 
(8) งำนจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม 
(9) งำนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม 
(10) งำนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
(๑๑) งำนด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต

ทำงรำชกำร 
(11) งำนจัดตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์ 
(12) งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

๗. นายวงศกร  ป้องนารา ต าแหน่ง  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 เพ่ือให้เทศบำลและฝ่ำยบริหำร พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไข 
       (5) เป็นผู้ช่วยงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของเทศบำล 
       (6) ช่วยเหลืองำนประชำสัมพันธ์ ถ่ำยวิดีโอ จัดบอร์ด สติ๊กเกอร์ 
       (7) ดูแลเครื่องเสียง ควบคุมเครื่องเสียง ตลอดจนตรวจสอบเสียงตำมสำย 
       (8) ท ำหน้ำที่ขับรถยนต์ พร้อมทั้งดูแลรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้  

 (9) เบิกจ่ำยน้ ำมัน  ตลอดจนบันทึกระยะทำงกำรใช้รถยนต์  รถจักรยำนยนต์ 
(10) ช่วยเหลืองำนธุรกำร  รับ – ส่งหนังสือ   

  7.2 งานการเงิน บัญชี และการพัสดุ 
           (1) ช่วยงำนตรวจสอบควบคุมยอดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำกองวิชำกำรและแผนงำน 
 

(2) ช่วยงานลงทะเบียน… 
 



-๑๕- 
 

       (2) ช่วยงำนลงทะเบียน ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และลงบัญชีกำรเบิกจ่ำยในส่วนของ
กองวิชำกำรและแผนงำน 
       (3) ช่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำไตรมำส และแผนงำนกำรจัดพัสดุ 
       (4) ช่วยจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินประเภทเงินเดือน  ค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆ 
ทุกประเภท หมวดค่ำวัสดุ หมวดค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
       (5) ช่วยงำนพัสดุ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ จัดหำ เบิกจ่ำย ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของกองวิชำกำรและแผนงำน 
      ๓.๓ งานทะเบียนพาณิชย์  
        (๑) รับจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจ  ที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในเขตท้องที่
ของเทศบำล    จดทะเบียนรำยใหม่  ยกเลิกทะเบียน  เปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่  คัดส ำเนำ   
        (๒) รำยงำนให้สรรพำกรทรำบภำยใน ๑๕  วัน กรณีจดทะเบียนรำยใหม่   
        (๓) น ำส่งเงินให้กองคลังกรณีมีกำรรับเงินประจ ำวัน   

 (๔) งำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

ให้บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำนและอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่ งนี้ ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอ ำนำจ
หน้ำที่  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรืองำน
เร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน  ให้ระดมก ำลังช่วยเหลือปฏิบัติจัดท ำ
ภำรกิจให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย  รวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ   

และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน อ ำนวยประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  หำกมี
เหตุที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆไม่อยู่ หรือมิอำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ  ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง… 
 



-๑๖- 
กองคลัง     

  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย  กำรรับ กำรน ำส่ง กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำร
ทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญเงินอ่ืนๆ 
งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงิน
รำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือนประจ ำปีงำนเกี่ยวกับพัสดุของ
เทศบำลและงำนอ่ืนๆ         ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำยโดยมีบุคลำกรที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์  ต าแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง  ต าแหน่งเลขท่ี ๕4-๒-๐๔-
๒๑๐๒-๐๐๑ 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 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

งานธุรการ 

2.นางจิรกุล  บัวระภา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 5๔-๒-๐๔-๔๑๐๑-

๐๐๒ ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ปฎิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ  ร่ำงบันทึก โต้ตอบหนังสือของงำนธุรกำร 
2.2 จัดเก็บหนังสือสั่งกำร ระเบียบ ค ำสั่งต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะค้นหำและตรวจสอบ  ได้ทันท ี
2.3 พิมพ์หนังสือสั่งกำรจำกกรมฯใน intermet เป็นประจ ำทุกวัน 
2.4 ดูแลควบคุมสมุดลงเวลำปฎิบัติงำนลูกจ้ำง กองคลัง 
2.5 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ของกองคลัง 
2.6 จัดท ำตรวจสอบควบคุมภำยในของกองคลัง  
2.๗ จัดท ำบัญชีกำรโอนลด –โอนเพิ่ม ของกองคลัง 
2.๘ จัดท ำรำยละเอียดเทศบัญญัติ กองคลัง 
2.๙ มีหน้ำที่จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆของแต่ละบุคคลภำยในกองคลัง 
2.1๐ มีหน้ำที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดประชุมประจ ำเดือนของกองคลัง และจดรำยงำน   กำร

ประชุม 
2.1๑ น ำส่งเงินประจ ำเดือนทุกเดือนโครงกำรออมบุญ อุ่นรัก กองคลัง 
๒.๑๒ แผนประจ ำปีและแผน๓ปี 
๒.๑๓ รำยงำนข้อทักท้วงของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 
2.1๔ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ  

 

 

3.นางอรทัย  พลซา... 
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3.นางอรทัย  พลซา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี           มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1 งำนจัดท ำฎีกำเงินเดือน  ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและค่ำสำธำรณูปโภค 
3.2 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีน ำเงินฝำกธนำคำรประจ ำทุกวัน 
3.3 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี โดยประสำนงำนกับเจ้ำหนี้และ ช ำระหนี้เจ้ำหนี้ใน

วันสิ้นเดือน 
3.4 จัดท ำรำยละเอียดกำรหัก ณ ที่จ่ำย ของแต่ละกองในเทศบำล 
3.5 ท ำสลิปเงินเดือนของพนักงำนในวันสิ้นเดือน 
3.6 จัดท ำทะเบียนบัญชีจ่ำยเงินเดือนและรำยกำรหักเงินเดือนพนักงำน ลูกจ้ำง สมำชิก 
3.7 จัดท ำบัญชีเงินเดือน / ค่ำจ้ำง / ค่ำตอบแทนสมำชิกฯ ส่งธนำคำรออมสินเพื่อเข้ำบัญชีเงินฝำกของ

พนักงำน / ลูกจ้ำง / สมำชิกฯ ประจ ำเดือน 
3.8 มีหน้ำที่น ำส่งเงินสหกรณ์พนักงำนเทศบำล เงินฌำปนกิจพนักงำนเทศบำลและ ท ำเรื่องเบิกจ่ำยเงิน

ให้กับทำยำทผู้เสียชีวิต 
3.9 ตรวจสอบเงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจจำกคลังจังหวัดและเบิกเงินเข้ำบัญชีเทศบำล

ฯ 
3.1๐ มีหน้ำที่ช่วยจ่ำยเงินหรอืจ่ำยเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
3.11 เช็ค Statement ให้ตรงกับสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกธนำคำร 
3.1๒ ชว่ยเก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ ให้ครบทุกฎีกำที่จ่ำยแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอรับกำรตรวจสอบ

จำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยได้ และเก็บรักษำฎีกำเมื่อส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อย 
3.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 
งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์ 

๔.นายชาญเดช  พิมใจ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับ
ต้น)  ๕๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

4.1  ควบคุม บังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ทุกคนในฐำนะรก.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้   ให้
ปฎิบัติงำนด้ำนจัดเก็บรำยได้ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

4.2 ตรวจสอบ ควบคุมกำรเร่งรัดลูกหนี้และกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภท  ให้บรรลุเป้ำหมำย     ที่
ประมำณกำรตั้งรับไว้ 

4.3 ตรวจสอบ ควบคุม และรับผิดชอบเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ทุกคนให้น ำส่งเงินรำยรับทุกประเภทเป็น
ประจ ำทุกวัน 
          4.4 ตรวจสอบ รับผดิชอบงำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินกำรใช้และกำรปรับข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

4.5  ตรวจสอบ ควบคุม และรับผิดชอบเรื่องกำรจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สิน เช่น กำรจัดให้เช่ำ กำรโอน
สิทธิ์กำรเช่ำ กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆ 

4.6 ตรวจสอบ ควบคุมและรับผิดชอบกำรจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ของงำนผละประโยชน์  งำนแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพย์สินที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้เทศบำลฯจัดท ำ 

4.7 เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดิน 
4.8 ตรวจสอบ ควบคุมกำรเร่งรัดลูกหนี้และกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภทให้บรรลุเป้ำหมำย       ที่ได้

ประมำณตั้งรับไว้ 
4.9 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ช ำระภำษีในเขตเทศบำล 

๔.๑๐ ตรวจสอบ... 
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4.10 ตรวจสอบ ควบคุมกำรลงรำยละเอียดกำรช ำระเงินใน ผ.ท. 5 
4.11 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินกำรใช้และปรับปรุงข้อมูล   ให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.12 ตรวจสอบ ควบคุมกำรจัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ของงำนผลประโยชน์ งำนแผนที่ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้เทศบำลฯจัดท ำ 
4.13 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบใบส ำคัญรับเงินประจ ำวันใบส ำคัญสรุป  ใบน ำส่งเงิน

ให้ถูกต้อง และน ำส่งงำนกำรเงินฯ 
4.14 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบให้มีกำรเบิกจ่ำยในใบเสร็จรับเงินที่จ ำน ำไปใช้เก็บใน

แต่ละวัน โดยจัดท ำสมุดคุมกำรเบิกจ่ำยในใบเสร็จที่เบิกมำใช้และอยู่ในควำมรับผิดชอบจ ำนวนเท่ำใดและที่
คงเหลือไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้เก็บเล่ม แต่ให้ปรุ เจำะรู เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้น ำมำใช้รับเงินได้ ต่อไป 

4.15 ควบคุมจัดท ำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำตลำดสดเทศบำล 
4.16 มีหน้ำที่ควบคุมและตรวจสอบให้มีกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงินที่จะน ำไปใช้เก็บในแต่ละวันโดย 

จัดท ำสมุดคุมกำรเบิกจ่ำยในใบเสร็จรับเงินประจ ำวันไว้ด้วย และเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้มีกำรว่ำมีใบเสร็จที่เบิกมำ
ใช้ และอยู่ในควำมรับผิดชอบจ ำนวนเท่ำใดและที่คงเหลือไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ ให้ปรุ เจำะรู เพ่ือให้เป็นที่
สังเกตมิให้น ำมำใช้รับเงินต่อไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 16 

๔.๑๗ ประสำนกับนิติกร เพื่อด ำเนินคดีแก่ผู้ไม่มำปฎิบัติตำมกฎหมำยภำษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบและไม่ช ำระ
ภำษี)โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร 

4.1๘ ควบคุมระบบข้อมูลรำยรับในระบบ (e – LAAS) 
4.1๙ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๕. นางสาวครองขวัญ  จันทิหล้า ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ   ต าแหน่งเลขที่ ๕
4-๒-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๕.1 รับผิดชอบกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และ บริษัท  ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตร กำรประปำ องค์กำรโทรศัพท์ ธนำรักษ์ 

๕.2 จัดท ำทะเบียนคุมรำยตัวผู้ช ำระภำษีต่ำงๆ รวมทั้งทะเบียนคุมแปลงที่ดิน (ภ.บ.ท.6) 
๕.3 น ำส่งรำยได้ท่ีจัดเก็บได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งสรุปเงินหลังใบเสร็จให้ถูกต้องตรงกับ ใบน ำส่ง 
๕.4 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้ำงช ำระและบัญชีรำยได้เกณฑ์ค้ำงรับภำษีท้ัง 3 ประเภททุกปี 
๕.5 จัดท ำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภำษี กรณีไม่ช ำระภำษีค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืน ภำยในก ำหนด 
๕.6 จัดท ำสัญญำเช่ำกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สิน(ตลำดสด) 
๕.๗ ร่ำงบันทึก โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงำนผลประโยชน์ 
๕.๘  ปฎิบัติงำนแทนหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กรณีท่ีลำหรือไปรำชกำร 
๕.๙ ลงบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบข้อมูลรำยรับ (e –LAAS) 
๕.1๐ รับผิดชอบกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน บ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย 
๕.1๑ จัดเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรก่อสร้ำงอำคำร 
๕.1๒ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  จัดท ำเบียนเงินรำยรับและจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน 
๕.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 
 
 
 

 ๖ นางสาวศุภนุช... 
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๖. นางสาวศุภนุช  โสดวิลัย  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานเก็บเงิน มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

๖.1 จัดเก็บค่ำเช่ำแผงล็อคตลำดสด จันทร์ – ศุกร์ และในวันหยุดเสำร์  -อำทิตย์ 
๖.2 จัดเก็บค่ำกระแสไฟฟ้ำตลำดสดเทศบำล 
๖.3  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำสัญญำเช่ำแผงลอยตลำดสดเทศบำล (ตลำดเช้ำ – ตลำด

เย็น) 
๖.๔. จัดเก็บค่ำเช่ำแผงและค่ำไฟฟ้ำถนนอำหำร 
๖.๕ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ  

๗. นำยเกรียงศักดิ์  ศักดำพิทักษ์  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ลูกมือช่ำงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๗.1 ส ำรวจตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน  (ผท. 1-7 และ 
17) ให้เป็นปัจจุบัน 

๗.2 จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน – ประจ ำงวด 
๗.3 จัดเก็บและดูแลรักษำทรัพย์สินและเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ 
๗.4 ตรวจสอบรหัสประจ ำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้ำของทรัพย์สินและรหัสชื่อช ำระภำษี (ผท1,2,3,4,5,6,7 

และ 17) 
๗.5 คัดลอกข้อมูลที่ดินจำกส ำนักงำนท่ีดินทุกเดือน 
๗.6 จัดเก็บและบ ำรุงรักษำแผนที่ภำษี 
๗.7 ตรวจสอบและก ำหนดรหัสประจ ำแปลงที่ดินที่มีกำรแบ่งและรวมแปลงที่ดิน 
๗.8 ปรับข้อมูล ผท.1,2,3,4,5,6,11,12,13 
๗.9 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
๗.10 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
๗.11 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีป้ำย 
๗.12 เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จหรือตั๋วเก็บเงิน 
๗.13 ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๘. นำยพลวัฒน์  ศรีหำรำช  ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป ปฎิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

๘.1 ส ำรวจตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์(ผท. 1-7 และ 17) 
ให้เป็นปัจจุบัน 

๘.2 จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน – ประจ ำงวด 
๘.3 จัดเก็บและดูแลรักษำทรัพย์สินและเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ 
๘.4 ตรวจสอบรหัสประจ ำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้ำของทรัพย์สินและรหัสชื่อช ำระภำษี  (ผท.

1,2,3,4,5,6,7และ 17) 
๘.5 คัดลอกข้อมูลที่ดินจำกส ำนักงำนท่ีดินทุกเดือน 
๘.6 จัดเก็บและบ ำรุงรักษำแผนที่ภำษี 
๘.7 ตรวจสอบและก ำหนดรหัสประจ ำแปลงที่ดินที่มีกำรแบ่งและรวมแปลงที่ดิน 
๘.8 ปรับข้อมูล ผท.1,2,3,4,5,6,11,12,13 
๘.9 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
๘.10 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

๘.11 ปรับข้อมูล... 
 



-๒๐- 
 

๘.11 ปรับข้อมูลในแผนที่ภำษีป้ำย 
๘.12 ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้- รับแบบยื่นภำษี 3 ประเภท 
๘.1๓ ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
๘.๑๔  เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จและตั๋วในกำรเก็บเงิน 
๘.1๕ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๙. นายศรศิริชัย  เหตุเกษ ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฎิบัติหน้าที่
ราชการชั่วคราว และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๙.๑ รับผิดชอบเก็บค่ำขยะ จ ำนวน ๒๐ ชุมชน  
๙.๒ เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จค่ำขยะ 
๙.๓ รับผิดชอบส่งเงินค่ำขยะทุกวันพร้อมใบเสร็จ ในกรณีท่ีมีกำรเก็บค่ำขยะและรักษำใบเสร็จรับเงินที่

รับผิดชอบ 
๙.๔  ดูแลและรับผิดชอบรถมอเตอร์ไซต์ ทะเบียน กรน ๖๓๒ เลย 
๙.๕  ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ และลงนำมในตั๋วจัดเก็บเงิน 
๙.๖  ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๑๐.นางสาวเรณู  อะคะนัย ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๐.๑ ปฎิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
๑๐.๒ เป็นผู้รับผิดชอบลงนำมในใบเสร็จภำษีโรงเรือนและที่ดิน,ภำษีป้ำย,ภำษีบ ำรุงท้องที่และตั๋วเก็บเงิน 
๑๐.๓ ปฎิบัติงำนออกใบเสร็จรับเงินที่เป็นรำยรับทุกประเภท และรักษำใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบ  
๑๐.๔ ปฎิบัติงำนรับต่อสัญญำเช่ำแท่นตลำดสด  
๑๐.๕ ปฎิบัติงำนค ำนวณภำษี,ลงระบบ e-LAAS สรุปใบน ำส่งรำยรับประจ ำวัน                
๑๐.๖ ปฎิบัติหน้ำที่สรุปใบน ำส่งเงิน 
๑๐.๗ เก็บเงินค่ำเช่ำเช่ำแผงและค่ำไฟฟ้ำถนนอำหำร 
๑๐.๘ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

 
          งานบริหารงานคลัง  

งานการเงินและบัญชี 
๑๑.นำยชำญเดช  พิมใจ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง  ระดับต้น)  

๕๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑๑.1 มีหน้ำที่ควบคุมบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนกำรเงินและบัญชี ให้เป็นไปตำมระเบียบ 

กฎหมำยข้อบังคับ ค ำสั่งหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้ 
๑๑.2 มีหน้ำที่ควบคุม ตรวจสอบ กำรปฎิบัติงำนกำรเงินและบัญชีให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเงิน 
๑๑.3 ตรวจฎีกำเงินนอกงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสม 
๑๑.4 ตรวจสอบเงินฝำกกระแสรำยวันของธนำคำรกรุงไทย และเขียนเช็คธนำคำรกรุงไทย เข้ำฝำกออม

ทรัพย์ของเทศบำลฯ กรณีมีกำรโอนเงินจัดสรรภำษีประเภทต่ำงๆ เงินอุดหนุนทั่วไป 
          ๑๑.5 ควบคุมตรวจสอบกำรยืมเงินงบประมำณ เร่งรัดให้ส่งใช้เงินยืมภำยในก ำหนดหำกไม่ ส่งใช้ภำยใน
ก ำหนดให้งดกำรยืมเงิน 

๑๑.6 เก็บสมุดเงินฝาก… 
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๑๑.6 เก็บสมุดเงินฝำกธนำคำร  4 บัญชี 
๑๑.๗ ตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลองเป็นรำยเดือน 
๑๑.๘ ตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลอง งบ ๔ เดือน 
๑๑.๙ ตรวจสอบกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 
๑๑.๑๐ ตรวจสอบกำรจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ในกรณีที่ส่งใช้เงินยืมงบประมำณ ปรับปรุง   

บัญชี(เก่ียวกับกำรแก้ไขบัญชีที่ผิดพลำด) 
๑๑.๑๑ ตรวจสอบกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประจ ำทุกเดือนและน ำสมุดเงินฝำกธนำคำร

ปรับยอดเงินฝำกในกำรเคลื่อนไหวกับธนำคำรให้เป็นปัจจุบัน(ในช่วงมีดอกเบี้ยเงินฝำก) 
๑๑.๑๒ ตรวจสอบกำรจัดท ำสถิติกำรคลังทั้งหมด งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆตำมแบบที่กรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค รำยงำนหน่วยรำชกำร
ต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวสถิติกำรคลังต่ำงๆ 

๑๑.๑๓ ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนสถิติกำรคลัง แบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
รำยงำนหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ 

๑๑.๑๔ ตรวจสอบกำรลงบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ทุกงบและระบบ e-plan 
๑๑.๑๕ ตรวจสอบก่อนกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณเพ่ิมเติมให้ผู้เบิกเงิน

ยื่นแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อหน่วยงำนคลังทุกสำมเดือน 
๑๑.๑๖ ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล 
๑๑.๑๗ จัดท ำทะเบียนกำรรับจ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ 
๑๑.๑๘ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและรำยงำนกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและใบอนุญำตต่ำงๆ 
๑๑.๑๙ ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล 
๑๑.๒๐ ตรวจสอบกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (จ่ำยจำกรำยรับ) 
๑๑.๒๑ ตรวจสอบกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดงบประมำณคงเหลือ 
๑๑.๒๒ ตรวจสอบสถำนะกำรเงินประจ ำวันและตรวจสอบเอกสำรหน้ำฎีกำเบิกเงินรำยจ่ำยตำม  

งบประมำณ กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,ส ำนักปลัด,กองกำรศึกษำ 
๑๑.๒๓ ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนๆเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายและตามค าสั่งต่างๆ 

1๒.  สิบเอก พนมไพร  สุขสมบูรณ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน  ต าแหน่งเลขที่ ๕
4-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1๒.1 กระทบยอดกำรโอนเงินงบประมำณ วิเครำะห์กำรรับ – จ่ำยเงินประจ ำวัน 
1๒.2 ควบคุมงบประมำณเงินนอกงบประมำณ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสม 
1๒.3 จัดท ำรำยงำนงบแสดงรำยรับ –รำยจ่ำย และงบทดลองเป็นรำยเดือน 
1๒.4 จัดท ำรำยงำนงบแสดงรำยรับ – รำยจ่ำย และงบทดลอง  งบ 4 เดือน 
1๒.5 จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 
๑๒.6 จัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ในกรณีส่งใช้เงินยืมงบประมำณ ปรับปรุงบัญชี (เกี่ยวกับกำรแก้ไข

บัญชีที่ผิดพลำด) 
          1๒.๗ จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรประจ ำทุกเดือนและน ำสมุดเงินฝำกธนำคำรปรับยอดเงินฝำก
ในกำรเคลื่อนไหวกับธนำคำรให้เป็นปัจจุบัน(ในช่วงมีดอกเบี้ยเงินฝำก) 

1๒.๘ จัดท ำสถิติกำรคลังทั้งหมด งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค รำยงำนหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ 

 
๑๒.๙ จัดท ารายงาน… 
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            ๑๒.๙ จัดท ำรำยงำนสถิติกำรคลัง แบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด รำยงำนหน่วย
รำชกำรต่ำงๆ ที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรคลังต่ำงๆ 
          1๒.๑๐ จัดท ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำยและน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยประจ ำเดือน 
          ๑๒.๑๑ เก็บสมุดเงินฝำกธนำคำร ๔ บัญชี 
           1๒.1๒ ลงบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ทุกงบ 

             1๒.1๓ เป็นผู้รับเงินจำกงำนผลประโยชน์ ตรวจสอบ สรุปใบน ำส่งเงินและเอกสำรอ่ืนที่จัดเก็บให้ตรงกับ
เงินสด เพ่ือน ำฝำกธนำคำร กรณีท่ีน ำฝำกธนำคำรไม่ทันให้เก็บรักษำไว้ในตู้นิรภัย 

              1๒.1๔ ตรวจสอบก่อนกำรเบิกเงินตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณเพ่ิมเติมให้เบิกเงิน
ยื่นแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อหน่วยงำนคลังทุกสำมเดือน 

            ๑๒.๑๕ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล 
            ๑๒.๑๖ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ จัดท ำทะเบียนเงินรำยรับและจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน 
            ๑๒.๑๗ ลงทะเบียนรำยรับและจัดท ำมำตรฐำน ๓ 
            1๒.1๘ ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรประกอบฎีกำเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของกองต่ำงๆ

ให้ถูกต้อง ตำมระเบียบฯก่อนเสนอแฟ้มตำมขั้นตอนต่อไป 
            1๒.1๙ กระทบยอดกำรโอนเงินงบประมำณ วิเครำะห์กำรรับ – จ่ำยเงินประจ ำวัน 
            ๑๒.๒๐ จัดท ำทะเบียนกำรรับจ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ 
            ๑๒.๒๑ จัดท ำฎีกำรำยละเอียดหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพ่ือน ำส่งสรรพำกรพ้ืนที่สำขำวังสะพุง ประจ ำเดือน 

ภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
               ๑๒.๒๒  รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพ่ือน ำเงินฝำกธนำคำร เป็นประจ ำ

ทุกวัน 
            ๑๒.๒๓ ควบคุมกำรใช้จ่ำยใบเสร็จและรำยงำนกำรใช้จ่ำยใบเสร็จรับเงินและใบอนุญำตต่ำงๆ 
            1๒.๒๔ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำง 

1๓. นางอรทัย  พลซา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1๓.1  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ ให้ครบทุกฎีกำที่จ่ำยเงินแล้ว
ไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอรับกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยหรือเสียหำยได้ และเก็บ
รักษำฎีกำเม่ือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรียบร้อยแล้ว  
1๓.2 จัดท ำรำยงำนเช็ค และเขียนเช็คท่ีจ่ำยเงินตำมฎีกำเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท 
1๓.3 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้รับเงินจำกงำนผลประโยชน์ ตรวจสอบ สรุปใบน ำส่ง
เงินและเอกสำรอ่ืนที่จัดเก็บให้ตรงกับเงินสด เพ่ือน ำฝำกธนำคำร กรณีที่น ำฝำกธนำคำรไม่ทันให้เก็บรักษำไว้ในตู้
นิรภัย 
1๓.4 ลงภำษีประจ ำเดือนเพื่อหักภำษีประจ ำเดือนแจ้งกองต่ำงๆเพ่ือหักภำษีหน้ำฎีกำ 
1๓.5 พิมพ์เอกสำร บันทึก ร่ำงโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีและรำยงำนต่ำงๆ 
1๓.6 ตรวจสอบเงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจจำกคลังจังหวัดและเบิกเงินเข้ำบัญชีเทศบำลฯ 
1๓.7 จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกรำยกำร ให้มีหลักฐำนกำรจ่ำยเพ่ือในกำรตรวจสอบพร้อม
ตรวจสอบลำยเซ็นในฎีกำให้เรียบร้อยทุกฎีกำ น ำเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลังตรวจสอบทุกครั้งที่จ่ำยเงิน
เรียบร้อยแล้ว ให้ลงลำยมือชื่อ รับรองควำมถูกต้องในหลักฐำนจ่ำยเงิน 
1๓.8 ชว่ยน ำเงินฝำกธนำคำรประจ ำทุกวัน 
 

1๓.9 ชว่ยจัดท าฎีกา... 
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1๓.9 ชว่ยจัดท ำฎีกำรำยละเอียดหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อน ำส่งสรรพำกรพื้นที่สำขำวังสะพุง ประจ ำเดือน ภำยใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
1๓.10 ประสำนงำนกับเจ้ำหนี้และช ำระหนี้เจ้ำหนี้ในวันสิ้นเดือน 
1๓.11 เก็บรักษำเช็ค และต้นขั้วเช็คไว้ที่ปลอดภัย 
๑๓.๑๒ รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพ่ือน ำเงินฝำกธนำคำร     เป็นประจ ำทุกวัน 
1๓.1๓ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๑๔.นางสาวสุพรรษา  ไชยสงเมือง ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานการเงิน
และบัญชี) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๔.๑ ตั้งฎีกำปฎิบัติหน้ำที่งำนลงระบบ e-LAAS  
๑๔.๒ ปฎิบัติหน้ำที่ จัดซื้อ /จัดจ้ำง ระบบ e-LAAS 
๑๔.๓ ตัดกำรด์กระดำษท ำกำร  โอนลด+ โอนเพิ่ม ลงจ่ำย 
๑๔.๔ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยเงินของเทศบำล 
๑๔.๕ จัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจ่ำยตำมงบประมำณ(จ่ำยจำกรำยรับ) 
๑๔.๖ จัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจ่ำย(จ่ำยจำกเงินสะสม) 
๑๔.๗ จัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดงบประมำณคงเหลือ 
๑๔.๘ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เก็บรักษำเอกสำรฎีกำต่ำงๆ  ให้ครบทุกฎีกำที่

จ่ำยเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอรับกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินอย่ำให้สูญหำยหรือเสียหำยได้ 
และเก็บรักษำฎีกำเมื่อส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๙  กำร์ด เช็คยอดงบประมำณคงเหลือในหน้ำฎีกำกองต่ำงๆ ปิดรำยจ่ำย ในแต่เดือนให้เสร็จ 
๑๔.๑๐ ตรวจสอบงบประมำณคงเหลือเพียงพอที่เบิกจ่ำย 
๑๔.๑๑ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองคลังและแผนกำรใช้จ่ำยของเทศบำล 
๑๔.๑๒ ปฎิบัติหน้ำที่ ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในระบบ e-LAAS ตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ    ฎีกำ

หมวดค่ำใช้สอย,ค่ำวัสดุ,เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำสำธำรณูปโภค 
๑๔.๑๓ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 
 

       งานพัสดุและทรัพย์สิน 
1๕. นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์ ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง      ต าแหน่งเลขที่    ๕

4-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1๕.1 มีหน้ำที่ควบคุมบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในงำนพัสดุและทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องก ำหนดไว้ 
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 มีหน้ำที่ควบคุมด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ของทุกหน่วยงำน 
1๕.7 มีหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนผลพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงของคณะกรรมกำรให้เป็นไป  ตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
1๕.8 ควบคุม... 
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1๕.8 ควบคุมระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan 
1๕.9  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

1๖. นางยุพา  เศษฐาวง ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี ๕4-๒-๐๔-๔๒๐๓-
๐๐๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1๖.1 กำรจัดซื้อและกำรจ้ำงตำมงบประมำณรำยจ่ำย(กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลัง,
ส ำนักปลัด) 

1๖.2 จัดท ำรำยงำนทรัพย์สินรับเพิ่มประจ ำปี ส่งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
1๖.3 จัดท ำงบทรัพย์สินรับเพ่ิมประจ ำปีให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
1๖.๔ ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรอนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้ำง (กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ,

กองคลัง,ส ำนักปลัด) 
1๖.5 บันทึกรำยกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในทะเบียนครุภัณฑ์(กองช่ำง,กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ,

กองคลัง,ส ำนักปลัด) 
1๖.6  มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำสัญญำซื้อ – จ้ำง หรือสัญญำ  ข้อผูกพัน    ประกำศสอบ

รำคำ ประกำศประกวดรำคำ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน          ของเจ้ำหน้ำที่ในงำน
พัสดุฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกำรเก็บรักษำสัญญำและประกำศดังกล่ำวอีก     ทำงหนึ่งด้วย 

1๖.๗  จัดท ำรำยงำนตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ช ำรุดใช้กำรไม่ได้ 
1๖.๘ ลงระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan                

1๖.๙ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ตำมระเบียบฯ 
๑๖.๑๐ จัดซื้อ/จัดจ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกอง 
1๖.1๑ ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบอนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้ำง (ส ำนักปลัด, กองวิชำกำร , กองช่ำง   ,กอง

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม )ลงทะเบียน กำรเบิกจ่ำยวัสดุกอง(ส ำนักปลัด, กองช่ำง  กองสวัสดิกำรสังคม,กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1๖.๑๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆและทะเบียนจ่ำยวัสดุกอง 
๑๖.๑๓ จัดเก็บค่ำล๊อคตลำดนัดล๊อตเตอรี่ 

 1๖.๑๔ ลงระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) ระบบe –GP ระบบ e-plan      
1๖.1๕. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

1๗. นางสุมาลี  มาลาศรี ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๕4-๒-๐๔- ๔๒๐๓-
๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1๗.1 กำรจัดซื้อและกำรจ้ำงตำมงบประมำณรำยจ่ำย(กองกำรศึกษำ,กองสวัสดิกำรสังคม,กองวิชำกำร
และแผนงำน,) 

1๗.2 ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรอนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้ำง (กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนงำน,
กองสวัสดิกำรสังคม) 

1๗.๓ บันทึกรำยกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในทะเบียนครุภัณฑ์(กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนงำนและ
กองสวัสดิกำรสังคม) 

1๗.๔ จัดท ำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ,หนังสือค้ ำประกันสัญญำ,ท ำหนังสือตรวจสอบควำมบกพร่อง
ช ำรุดตำมระเบียบฯและถอนเงินประกันสัญญำ,หนังสือค้ ำประกันสัญญำ 

1๗.๕  มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรควบคุมหลักประกันสัญญำให้เป็นไปตำมระเบียบฯ     
1๗.๖ จัดท ำรำยงำนตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ช ำรุดใช้กำรไม่ได้ 

1๗.๗ ลงระบบจัดซื้อ… 
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1๗.๗ ลงระบบจัดซื้อ / จัดจ้ำง ด้วยระบบ (e – LAAS) และ ระบบe –GP กองกำรศึกษำ                             
๑๗.๘ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ตำมระเบียบฯ 
1๗.๙ จัดท ำรหัสครุภัณฑ์ พร้อมลงเลขรหัสครุภัณฑ์ 
1๗.1๐ จัดท ำทะเบียนอสังหำริมทรัพย์และทะเบียนสังหำริมทรัพย์ 
1๗.1๑ จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
1๗.๑๒ ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบอนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้ำง ( กองกำรศึกษำ,กองวิชำกำรและแผนวิชำกำร,กอง

สวัสดิกำรสังคม) 
1๗.๑๓ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำสัญญำซื้อ–จ้ำงหรือสัญญำ ข้อผูกพัน ประกำศสอบรำคำ 

ประกำศประกวดรำคำ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในงำนพัสดุฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกำรเก็บรักษำสัญญำและประกำศดังกล่ำวอีกทำง    หนึ่งด้วย  

๑๗.๑๔ จัดท ำและควบคุมพร้อมต่อทะเบียนรถทุกกอง  
๑๗.๑๕ รับ –ส่งและตรวจสอบกำรรับเงินของเทศบำลเมืองวังสะพุง เพ่ือน ำเงินฝำกธนำคำร     เป็น

ประจ ำทุกวัน 
1๗.๑๖ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๑๘. นางสาววิลาวัลย์  สุขสมบูรณ์ ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง นักการ(ปฎิบัติงานพัสดุ) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๘.๑ ปฎิบัติงำนลงระบบ(e – LAAS)และ ระบบe –Plan 
๑๘.๒ จัดท ำจัดซื้อ/จัดจ้ำง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ/ขอจ้ำง,บันทึกตกลงซื้อ/ตกลง

จ้ำงและใบตรวจรับพัสดุ,เงินตำมงบประมำณและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
๑๘.๓ ปฎิบัตหน้ำที่ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในระบบ(e – LAAS) ตำมงบประมำณและนอกงบประมำณ ฎีกำหมวด

ค่ำใช้สอย,ค่ำวัสดุ,เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำสำธำรณูปโภค 
๑๘.๔ ปฎิบัติงำนระบบe –Plan ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยในระบบให้เป็นปัจจุบัน 
๑๘.๕ ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

๑๙. นางสาว อภิญญา  เหตุเกษ  ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง 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 
๑๙.๔ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและตำมค ำสั่งต่ำงๆ 

          ให้บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำนและอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่        
ให้เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรือ งำนเร่งด่วน ที่
จ ำเป็นต้องปฎิบัติตำมให้ ก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน ให้ระดมก ำลังช่วยเหลือปฏิบัติจัดท ำภำรกิจ
ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 

อ านวยประโยชน์... 
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 อ ำนวยประโยชน์แก่ทำงรำชกำร หำกมีเหตุที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ ไม่อยู่หรือมิอำจปฏิบัติหน้ำที่
ตำมปกติ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที่ ค ำสั่งใดท่ีขัดแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งนี้ 
 

๑. นางสาวชญาณิษฐ์    ตะลี  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  อ านวยการท้องถิ่น(ระดับต้น)      
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับท้องถิ่นระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง     
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 ก ำหนดนโยบำยจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำนแผนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ 
วำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ก ำกับควบคุมตรวจสอบให้ค ำแนะน ำ ประสำนงำน ติดตำมประเมินผลและ
แก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของ กองสวัสดิกำรสังคม 
  ๑.๘ รับนโยบำยแผนงำนโครงกำรจำกเทศบำล จังหวัด กรมและกระทรวงต่ำงๆ   ที่เกี่ยวข้องมำ
วำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  
  ๑.๙ ควบคุม ดูแลปกครองบังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงกองสวัสดิกำรสังคม
ให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควบคุมรับผิดชอบ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   มีประสิทธิภำพตำมแบบแผนของ
ทำงรำชกำร  
  ๑.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒. นางสาวชญาณิษฐ์    ตะลี  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  อ านวยการท้องถิ่น(ระดับต้น)                         
เลขที่ต าแหน่ง  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 งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๓. นางณริศรา   ราชาค า  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขท่ีต าแหน่ง 
๕๔๒๑๑๓๘๐๑๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๓.๑ งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
  ๓.๒ งำนเด็กแรกเกิด 
  ๓.๓ งำนด้ำนสตรีและครอบครัว 
  ๓.๔ งำนศูนย์พัฒนำครอบครัวเทศบำลเมืองวังสะพุง 
  ๓.๕ งำนฌำปนกิจสงเครำะห์ 
  ๓.๖ งำนเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุมชน 

๓.๗ งานส่งเสริม… 
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  ๓.๗ งำนส่งเสริมกลุ่มอำชีพชุมชน 
  ๓.๘ งำนหอพัก 
  ๓.๙ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๓.๑๐ รก. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ล ำดับที่ ๒ (ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำ
กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจ ำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ) 

๔. นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขท่ีต าแหน่ง ๕๔๒๑๑๓๘๐๑๐๐๑ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๔.๑ งำนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองวังสะพุง 
  ๔.๒ งำนศูนย์บริกำรคนพิกำรเทศบำลเมืองวังสะพุง    
  ๔.๓ งำนสังคมสงเครำะห์ 
   - งำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
   - งำนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
   - งำนเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ 
   - งำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจน 
  ๔.๔ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๔.๕ รก. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ล ำดับที่ ๓ (ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกองไปรำชกำร   ลำ
กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจ ำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ) 

๔. นางสาวสุจิตรา บุญนอก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 
๕๔๒๑๑๔๑๐๑๐๐๘ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ งำนด้ำนธุรกำร - สำรบรรณ กำรพิมพ์งำนหนังสือต่ำงๆ 
  ๔.๒ งำนด้ำนกำรจัดท ำฎีกำเบิก – จ่ำยเงิน ของกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๔.๓ งำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
  ๔.๔ งำนด้ำนกำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงกอง ฝ่ำยต่ำงๆ 
  ๔.๕ งำนด้ำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล 
  ๔.๖ งำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๔.๗ งำนพัสดุย่อยกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๔.๘ งำนเกี่ยวกับกำรท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญและพนักงำนจ้ำงกอง
สวัสดิกำรสังคม 
  ๔.๙ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๕. นายเปรมอนันต์    พิรียนนท์  ต าแหน่ง   คนงาน (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๕.๑ ชว่ยงำนพัฒนำชุมชน 
  ๕.๒ ชว่ยงำนสังคมสงเครำะห์ 
   - งำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
   - งำนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร   
   - งำนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
   - งำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ ผู้ยำกจน 
  ๕.๓ ชว่ยงำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน  
  ๕.๔ ชว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๖. นางสาวณัฏฐ์ณภัสชญา... 
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๖. นางสาวณัฏฐ์ณภัสชญา  พรมทา ต าแหน่ง   นักการ (ปฏิบัติงานธุรการ) 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
  ๖.๑ ชว่ยงำนด้ำนธุรกำร - สำรบรรณ กำรพิมพ์งำนหนังสือต่ำงๆ 
  ๖.๒ ชว่ยงำนด้ำนกำรจัดท ำฎีกำเบิก – จ่ำยเงิน ของกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๖.๓ ชว่ยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
  ๖.๔ ชว่ยงำนด้ำนกำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงกอง ฝ่ำยต่ำงๆ 
  ๖.๕ ชว่ยงำนด้ำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล 
  ๖.๖ ชว่ยงำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๖.๗ ชว่ยงำนพัสดุย่อยกองสวัสดิกำรสังคม 
  ๖.๘ ชว่ยงำนเกี่ยวกับกำรท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำมัญและพนักงำนจ้ำงกอง
สวัสดิกำรสังคม 
  ๖.๙ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ให้บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำนและอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอ ำนำจ
หน้ำที่  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกมีงำนกรณีพิเศษหรืองำน
เร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำรหรือหน่วยงำน  ให้ระดมก ำลังช่วยเหลือปฏิบัติ  จัดท ำ
ภำรกิจให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ 
  และยึดถือกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำน อ ำนวยประโยชน์แก่ทำงรำชกำรหำกมี
เหตุที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ ไม่อยู่ หรือมิอำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทันที 

 ๑. นายสมชาย   ภัสสรอังกูร  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำร
กองช่ำง   มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรช่ำงของเทศบำล และรับผิดชอบงำนของกองช่ำง เทศบำลเมืองวังสะ
พุง             ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 ๑.) ก ำหนดนโยบำย วำงแผน วินิจฉัย สั่งกำร ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำน  ที่เกี่ยวกับ
พิจำรณำวำงแผนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ กำรงบประมำณ วำงแผนมอบหมำยงำน สั่งกำร ก ำกับควบคุมตรวจสอบ  
ให้ค ำแนะน ำประสำนงำนติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนกอง
ช่ำง เทศบำลเมืองวังสะพุง ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๒.) มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมดูแล ตรวจสอบภำรกิจ และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนฝ่ำย แบบแผน
และก่อสร้ำง  ฝ่ำยกำรโยธำ งำนธุรกำร  งำนกำรเงินและพัสดุ 

 ๓.) รับนโยบำยแผนงำนโครงกำรจำกคณะผู้บริหำรเทศบำล  อ ำเภอ  จังหวัด  กรม  และ
กระทรวงต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องมำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกันควบคุมดูแลส่งเสริมกิจกำรด้ำนงำนช่ำงให้ส ำเร็จ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน 

 ๔.) ก ำกับควบคุมดูแล ปกครอง บังคับบัญชำพนักงำน และพนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป สังกัดกองช่ำง ให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๖.) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนตำมโครงสร้ำง              
ของกองช่ำง ดังนี้ 

 (๖.๑) ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
 (๖.๑.๑) งำนวิศวกรรม 

 ๑. งานออกแบบ... 
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  ๑. งำนออกแบบค ำนวณด้ำนวิศวกรรม 
  ๒. งำนวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
  ๓. งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำรเก่ียวกับงำนวิศวกรรม 
  ๔. งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม 

   ๕. งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม 
   ๖. งำนส ำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพื่อค ำนวณและก ำหนดรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม 
   ๗. งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๘. งำนประมำณรำคำก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๙. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๑๐. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  (๖.๑.๒) งำนสถำปัตยกรรม 
   ๑. งำนออกแบบ เขียนแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
   ๒. งำนวำงโครงกำรจัดท ำผังและควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๓. งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๔. งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๕. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
   ๖. งำนออกรำยกำรทำงสถำปัตยกรรม 
   ๗. งำนส ำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม 
   ๘. งำนวิเครำะห์ วิจัยทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๙. งำนประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๑๐. งำนให้บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๑๑. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  (๖.๑.๓) งำนผังเมือง 
   ๑. งำนตัดท ำผังเมืองรวม 
   ๒. งำนจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 
   ๓. งำนพัฒนำและปรับปรุงชุมชนแออัด 
   ๔. งำนควบคุมแบ่งเขตถนน ทำงสำธำรณะ / ที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
   ๕. งำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนผังเมือง 
   ๖. งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงบก ทำงน้ ำ 
   ๗. งำนตรวจสอบโครงกำรพัฒนำผังเมือง 
   ๘. งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนผังเมือง 
  (๖.๑.๔) งำนธุรกำร 
   ๑. งำนสำรบรรณ 
                      ๒. งำนดูแลรักษำจัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ
และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ 
                       ๓. งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และพนักงำน
เทศบำล 
                      ๔. งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศ 
                      ๕. งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน 
                      ๖. งำนสวัสดิกำรของกองหรือฝ่ำย 

๗. งานอ่ืน... 
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                      ๗. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  (๖.๒) ฝ่ำยกำรโยธำ 
  (๖.๒.๑) งำนสำธำรณูปโภค 
   ๑. งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
    ๓. งำนซ่อม บ ำรุงรักษำถนน อำคำร สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๔. งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่ 
    ๕. งำนปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
    ๖. งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง 
    ๗. งำนควบคุมพัสดุด้ำนโยธำ 
    ๘. งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
    ๙. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  (๖.๒.๒) งำนสวนสำธำรณะ 
   ๑.งำนจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม  
                      ๒. งำนควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                         ๓. งำนดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
                         ๔. งำนจัดท ำ ดูแลรักษำเรือนเพำะช ำและขยำยพันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
                        ๕. งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
                         ๖. งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเผยแพร่ทำงด้ำนภูมิสถำปัตย์ 
                         ๗. งำนประมำณรำคำด้ำนภูมิสถำปัตย์ 
                         ๘. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  (๖.๒.๓) งำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๑. งำนออกแบบและจัดสถำนที่พักท ำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดตั้งไฟฟ้ำ งำนพิธี
ต่ำงๆ และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                         ๒. งำนตรวจสอบ ทดสอบ สร้ำงส่วนประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง บ ำรุงรักษำ
เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ 
                         ๓. งำนค ำนวณรำยกำร ประมำณรำคำ ตรวจสอบกำรใช้ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนด้ำน
ไฟฟ้ำสำธำรณะและอำคำรสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง 
                         ๔. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
                         ๕. งำนควบคุมเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
                         ๖. งำนบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
                         ๗. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒. นางมาลัย  บุญเกษ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร (ช่วยรำชกำรกองช่ำง) มี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
                     ๑. รับ-ส่งเอกสำร 
  ๒. จัดเก็บเอกสำรทำงด้ำนงำนธุรกำร (รับ-ส่ง ทั่วไป) 
  ๓. ร่ำงโต้ตอบหนังสือท่ัวไป 
  ๔. ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่ำงๆ 
  ๕. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงินและดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำนของหน่วยงำน 
 

๖. ด าเนินการ… 



-๓๑- 
 

  ๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำประเภทต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนแผนงำน 
  ๗. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ด ำเนินกำรธุรกำรงำนประชุมของหน่วยงำน  
  ๘. เป็นหน่วยกลำงที่ให้บริกำรกำรพิมพ์และส ำเนำเอกสำร 
  ๙. ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก  
  ๑๐. จัดท ำค ำของบประมำณ 
  ๑๑. จัดท ำค ำขอเสนอญัตติ/ขอเพ่ิมงบประมำณ 
  ๑๒. จัดท ำค ำชี้แจงงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปี 
  ๑๓. จัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
  ๑๔. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
  ๑๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอผู้บังคับบัญชำ 
  ๑๖. จัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  ๑๗. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ๑๘. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ๑๙. จัดวำงระบบเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล 
  ๒๐. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ  กำรเงิน กำรงบประมำณ 
ควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดท ำจัดซื้อจัดจ้ำง   
           ๒๑. ก ำกับดูแล ตรวจสอบงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร รวบรวมข้อมูลสถิติ หลักฐำน เอกสำรงำน
จัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจของรัฐ                
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
                     ๒๒. งำนดูแลรักษำจัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ               
และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ 
                    ๒๓. งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และพนักงำนเทศบำล 
                    ๒๔ .  งำนจัดท ำค ำสั่ งและประกำศต่ ำงๆงำนสวัสดิกำรต่ ำ งๆ กำรโอนงบประมำณ                        
กำรเปลี่ยนแปลง  ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย งำนบ ำรุงดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่ำงๆของหน่วยงำน               
กองช่ำง 
                     ๒๕.งำนเก็บรวบรวม ตรวจสอบแสดงรำยกำรเอกสำรของทำงรำชกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
และร้องเรียน และงำนขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นๆ และประชำชนทั่วไป 
                     ๒๖. งำนสวัสดิกำรของกองหรือฝ่ำย 
                     ๒๗. งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
              ๔.นางสาวอังสนา  พลซา  ต าแหน่ง นักการปฏิบัติงานธุรการ  มีความรับผิดชอบดังนี้ 
                   ๑. รับ-ส่งเอกสำร 
  ๒. จัดเก็บเอกสำรทำงด้ำนงำนธุรกำร (รับ-ส่ง ทั่วไป) 
  ๓. ร่ำงโต้ตอบหนังสือท่ัวไป 
  ๔. ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่ำงๆ 
  ๕. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงินและดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำนของหน่วยงำน 
  ๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำประเภทต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนแผนงำน 
                   ๗. เป็นหน่วยกลำงที่ให้บริกำรกำรพิมพ์และส ำเนำเอกสำร 
                   ๘.ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
 

 
๙.งานอ่ืนๆ… 



-๓๒- 
 

                   ๙.งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ  กำรเงิน กำรงบประมำณ 
ควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดท ำจัดซื้อจัดจ้ำง   
                  ๑๐.งำนดูแลรักษำจัดเตรียมประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่  วัสดุ อุปกรณ์ติดต่อ               
และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ 
                  ๑๑.งำนเก็บรวบรวม ตรวจสอบแสดงรำยกำรเอกสำรของทำงรำชกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และ
ร้องเรียน และงำนขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นๆ และประชำชนทั่วไป 
                  ๑๒.งำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
                  ในกรณี นำงมำลัย  บุญเกษ ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคลดังกล่ำวต่อไปนี้
รักษำรำชกำรแทน 
                  ๑.นำงสำวอังศนำ พลซำ    รักษำรำชกำรแทน 
                   ๔. นายสมบัติ  โสภารักษ์  ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร รักษำกำรต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำง ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ก ำกับควบคุมดูแลงำนด้ำนงำนวิศวกรรม , งำน
สถำปัตยกรรม , งำนผังเมือง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  (๔.๑) งำนวิศวกรรม  
   ๑.) งำนออกแบบค ำนวณด้ำนวิศวกรรม 
   ๒.) งำนวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๓.) งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำรเก่ียวกับงำนวิศวกรร 
   ๔.) งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรด้ำนวิศวกรรม 
   ๕.) งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม 
   ๖.) งำนส ำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพื่อค ำนวณและก ำหนดรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรม 
   ๗.) งำนศึกษำวิเครำะห์วิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๘.) งำนประมำณรำคำก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๙.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงด้ำนวิศวกรรม 
   ๑๐.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  (๔.๒) งำนสถำปัตยกรรม 
   ๑.) งำนออกแบบ เขียนแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
   ๒.) งำนวำงโครงกำร จัดท ำผัง และควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๓.) งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๔.) งำนตรวจสอบแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๕.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
   ๖.) งำนออกรำยกำรทำงสถำปัตยกรรม 
   ๗.) งำนส ำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม 
   ๘.) งำนวิเครำะห์ วิจัยทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๙.) งำนประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๑๐.) งำนให้บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
   ๑๑.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๔.๓) งำนสวนสำธำรณะ 
   ๑.) งำนจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ 
                      ๒.) งำนควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                         ๓.) งำนดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 

๔.) งานจัดท า… 



-๓๓- 
 

                         ๔.) งำนจัดท ำ ดูแลรักษำเรือนเพำะช ำและขยำยพันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
                        ๕.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเก่ียวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
                         ๖.) งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเผยแพร่ทำงด้ำนภูมิสถำปัตย์ 
                         ๗.) งำนประมำณรำคำด้ำนภูมิสถำปัตย์ 
                         ๘.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
                           ในกรณี  นำยสมบัติ  โสภำรักษ์ ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล
ดังกล่ำวต่อไปรักษำรำชกำรแทน 
                            ๑. นำยสมชำย   ภัสสรอังกูร                        ล ำดับที่ ๑ 
                            ๒. นำยภูสิทธิ    รำคำแพง                          ล ำดับที่ ๒ 
  ๕. นายสมชาย  ภัสสรอังกูร  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ (นักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น)  ท ำ
หน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  งำนสำธำรณูปโภค  งำนสวนสำธำรณะ                
งำนสถำนที่และงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  (๕.๑) งำนสำธำรณูปโภค 
   ๑.) งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.) งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
    ๓.) งำนซ่อม บ ำรุงรักษำถนน อำคำร สะพำน ทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.) งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่ 
    ๕.) งำนปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
    ๖.) งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 
    ๗.) งำนควบคุมพัสดุด้ำนโยธำ 
    ๘.) งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
    ๙.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  (๕.๒) งำนผังเมือง 
   ๑.) งำนตัดท ำผังเมืองรวม 
   ๒.) งำนจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 
   ๓.) งำนพัฒนำและปรับปรุงชุมชนแออัด 
   ๔.) งำนควบคุมแบ่งเขตถนน ทำงสำธำรณะ / ที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
   ๕.) งำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนผังเมือง 
   ๖.) งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงบก ทำงน้ ำ 
   ๗.) งำนตรวจสอบโครงกำรพัฒนำผังเมือง 
   ๘.) งำนให้ค ำปรึกษำด้ำนผังเมือง 
                             ในกรณี  นำยสมชำย  ภัสสรอังกูร ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล
ดังกล่ำวต่อไปนี้รักษำรำชกำรแทน 
                            ๑. นำยสมบัติ   โสภำรักษ์             ล ำดับที่ ๑ 
                            ๒.นำยภูสิทธิ   รำคำแพง              ล ำดับที่ ๒ 
  ๖. นายภูสิทธิ  ราคาแพง  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
  (๖.๑) งำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๑.) งำนออกแบบและจัดสถำนที่พักท ำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ ติดตั้งไฟฟ้ำ งำนพิธี
ต่ำงๆ และงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

๒.) งานตรวจสอบ... 



-๓๔- 
 

                         ๒.) งำนตรวจสอบ ทดสอบ สร้ำงส่วนประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง บ ำรุงรักษำ
เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ 
                         ๓.) งำนค ำนวณรำยกำร ประมำณรำคำ ตรวจสอบกำรใช้ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนด้ำน
ไฟฟ้ำสำธำรณะและอำคำรสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง 
                         ๔.) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
                         ๕.) งำนควบคุมเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
                         ๖.) งำนบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
                         ๗.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
                            ในกรณี นำยภูสิทธิ  รำคำแพง  ลำ ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้บุคคล
ดังกล่ำวต่อไปนี้ รักษำรำชกำรแทน 
                          ๑. นำยสมชำย   ภัสสรอังกูร       ล ำดับที่ ๑ 
                          ๒.นำยสมบัติ     โสภำรักษ์         ล ำดับที่ ๒  
  ๗. นายวราเทพ  บุญนอก  ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (พนักงำนขับเครื่องจักรขนำด
กลำง) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 
  ๒.) งำนบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   4.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   
                   ๘. นายทรงพล  สอนสุภาพ  ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้ช่วยช่ำงโยธำ) มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  ๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๙. นายจิรศักดิ์  จันทิหล้า  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้ช่วยช่ำงก่อสร้ำง)  มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  2.) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโครงกำรก่อสร้ำง 
  3.) ดูแลรักษำรถจักรยำนยนต์ หมำยเลขทะเบียน กพฉ 139 เลย 
  4.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๐. นายสมยศ  พาตน  ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 
  ๒.) งำนบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๑. นายวสันต์  พุ่มโพธิ์ทอง  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะ 
  ๒.) งำนบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๓.) งำนเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับงำนสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

๑๒. นายพิจิตร  พวงมีศรี... 
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  ๑๒. นายพิจิตร  พวงมีศรี  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  ๒.) ดูแลเก็บรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำโรงงำน 
  ๓.) ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  ๑๓. นายอดิศักดิ์  สารโพคา  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ จัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ 
สวนหย่อม ฯลฯ 
  ๒.) งำนดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเก่ียวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   
          ๑๔. นายธนญชัย  งอยจันทร์ศรี พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  ๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๕. นายอภิสิทธิ์   ศรีจันทรวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  ๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๖. นายพงษ์ศักดิ์   กลืนกระโทก  พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.) ปฏิบัติงำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของงำนเคหะและชุมชน 
  ๒.) ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
                    ๑๗. นำยเอกชัย    ศรีจันทวงศ์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   ๑.) ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ จัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ 
สวนหย่อม ฯลฯ 
  ๒.) งำนดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเก่ียวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
                   ๑๘. นำยวินัย   มังคะโล พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   ๑.) ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ จัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ 
สวนหย่อม ฯลฯ 
  ๒.) งำนดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๓.) งำนประดับ ตกแต่งสถำนที่อำคำรเก่ียวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ 
  ๔.) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๑. นางสุภาภรณ์   ค าดี   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ( นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุข ในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

 
  งานในหน้าที่ผู้อ านวยการ… 
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งานในหน้าที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑  ก ำหนดนโยบำย  วำงแผน วินิจฉัย  สั่งกำร  ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำร

พิจำรณำวำงแผนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่  กำรงบประมำณ  วำงแผนมอบหมำยงำน สั่งกำร  ก ำกับควบคุ มดูแล  
ตรวจสอบ  ให้ค ำแนะน ำประสำนงำนติดตำมประเมินผล  และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนกองสำธำรณสุข เทศบำลเมืองวังสะพุง  ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑.๒  มีหน้ำที่ควบคุม  ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบภำรกิจ  และรับผิดชอบงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำน
สำธำรณสุข   เช่น  งำนธุรกำร   ควบคุมงำนสัตวแพทย์  งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  งำนป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย  งำนรักษำควำมสะอำด  งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
เมืองวังสะพุง 

๑.๓  รับนโยบำยจำกคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองวังสะพุง นโยบำยระดับอ ำเภอ  จังหวัด และกระทรวงต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง  มำวำงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน และงำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส ำเร็จเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

๑.๔ ก ำกับ  ควบคุม  ดูแล ปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
พนักงำนจ้ำงทั่วไป  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  สังกัดกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย            
มีประสิทธิภำพตำมแผนของทำงรำชกำร 

 ๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒.  นางสุภาภรณ์   ค าดี   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้  

 ๒.๑  ควบคุมงำนธุรกำร 
 -  งำนแผนงำนและโครงกำร 
 -  งำนงบประมำณ ( กำรเงินและบัญชี ) 
๒.๒  ควบคุมงำนสัตวแพทย์ 
     -   ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

-   กำรตรวจคุณภำพเนื้อสัตว์ 
-   กำรชันสูตรโรคสัตว์ 
-   กำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรโรงฆ่ำสัตว์ 
-   กำรควบคุมและป้องกันโรคสัตว์สู่คน 
-   ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
-   ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี 
-   กำรควบก ำเนิดสุนัขและแมว 
-   กำรตรวจสุขภำพสัตว์ 
-   กำรป้องกันรักษำโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์ 

๒.๓ ควบคุมฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
- งำนแผนงำนสำธำรณสุข 
- งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- งำนรักษำควำมสะอำด 
- งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
- งำนเผยแพร่และฝึกอบรม 

๒.๔ ควบคุมฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ… 
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- งำนส่งเสริมสุขภำพ 
- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๒.๕ งำนส่งเสริมสุขภำพ 
    - งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
    - งำนอนำมัยแม่และเด็กและงำนวำงแผนครอบครัว 
    - งำนโภชนำกำร 
    - งำนอนำมัยโรงเรียน 
    - งำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ 
    - งำนสุขภำพจิต 
    - งำนทันตสำธำรณสุข 
   - งำนกำรแพทย์แผนไทย 
๒.๖  รับผิดชอบงำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -  งำนป้องกันและสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
   -  งำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
   -  งำนป้องกันกำรติดยำและสิ่งเสพติด 
   -  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๒.๗ งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลเมืองวังสะพุง 
๒.๘ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  นายสุรชัย   กุลสา    ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๒.๑  รับผิดชอบงำนรักษำควำมสะอำด 
    -  งำนกวำดล้ำงท ำควำมสะอำด 
    -  งำนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
    -  งำนขนถ่ำยขยะมูลฝอย 
   -  งำนขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล 
   -  งำนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง  งำนรักษำควำมสะอำด 
   -  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๒.๒  รับผิดชอบงำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
   -  งำนควบคุมด้ำนสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม 
   -  งำนสุขำภิบำลอำหำร  เช่น  กำรตรวจแนะน ำร้ำนค้ำ  ร้ำนอำหำร  เป็นต้น 
   -  งำนป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุร ำคำญและมลภำวะ 
   -  งำนสุขำภิบำลโรงงำน   สถำนีจ ำหน่ำยน้ ำมันและอ่ืนๆ 
   -  งำนอำชีวอนำมัย 
   -  งำนฌำปนกิจ 
   -  งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
๒.๓  งำนเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต  กำรออก/ต่อใบอนุญำตตำมที่เทศบัญญัติก ำหนด 

                     ๒.๔  งำนควบคุมกำรรับ – กำรส่งเงิน  ค่ำธรรมเนียมค่ำใบอนุญำตประเภทต่ำง ๆ ตำมท่ี 
เทศบัญญัติก ำหนดเพ่ือน ำส่งกองคลัง 

๒.๕  งานควบคุม… 
 
 



-๓๘- 
 

๒.๕  งำนควบคุมกำรประกอบกำรค้ำประเภทต่ำง ๆ 
๒.๖  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓. นางสาวกฤติมา  กุลสา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดกองการศึกษา ( ช่วย
ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฯ 

๓.๑  งำนด้ำนธุรกำร-สำรบรรณ  ลงรับ – เกษียนหนังสือ  กำรพิมพ์ร่ำงโต้ตอบหนังสือท่ัวไป 
๓.๒  งำนด้ำนกำรจัดท ำฎีกำเบิก – จ่ำยเงินตำมงบประมำณ 
๓.๓  งำนด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมเทศบัญญัติงบประมำณกองสำธำรณสุขฯ 
๓.๔  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและทรัพย์สิน  กำรเงิน  งบประมำณ ควบคุมตรวจสอบ  และจัดเก็บ

พัสดุครุภัณฑ์ 
๓.๕  งำนด้ำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยและแผนพัฒนำเทศบำล 
๓.๖ งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
๓.๗ งำนจัดท ำขอเสนอญัตติ/ขอเพ่ิมงบประมำณ 
๓.๘ งำนกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๓.๙ งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศต่ำงๆ งำนสวัสดิกำรต่ำงๆของกองสำธำรณสุขฯ 
๓.๑๐  งำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยวัสดุทุกงำนของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑๑  ช่วยงำนด้ำนกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
๓.๑๒  ช่วยงำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร 
๓.๑๓  ช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ 
๓.๑๔  ช่วยงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 
๓.๑๕  ช่วยงำนด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด 
๓.๑๖  ช่วยเหลืองำนด้ำนขอใบอนุญำต กำรต่อใบอนุญำตตำมท่ีเทศบัญญัติก ำหนด 
๓.๑๗  ช่วยเหลืองำนด้ำนกำรรับ-ส่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ 
๓.๑๘  งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
๓.๑๙  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

๔.  นางสาวจิรสุดา  จิตต์ชื่น   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนสังกัดกองสวัสดิการสังคม (ช่วยปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๔.๑ งำนด้ำนกำรจัดท ำฎีกำเบิก – จ่ำยเงินเดือนพนักงำน พนักงำนจ้ำงกองสำธำรณสุขฯ 
๔.๒ จัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยหมวดค่ำสำธำรณูปโภค  
๔.๓  งำนดูแลควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ถูกคุมประพฤติและบริกำรสังคม 
๔.๔  งำนรับคณะศึกษำดูงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกองสำธำรณสุขฯ  
๔.๕  ช่วยงำนด้ำนรักษำควำมสะอำด 
๔.๖  ช่วยงำนดูแลควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ถูกคุมประพฤติและบริกำรสังคม 
๔.๗  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (งานรักษาความสะอาด - เก็บขนขยะมูลฝอย
และดูดโคลนเลนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

 

 

เก็บขนขยะมูลฝอย… 



-๓๙- 

 
-   เก็บขนขยะมูลฝอยตำมเส้นทำงที่ได้รับมอบหมำย   ภำยในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 
-   กวำด ดูดฝุ่น และดูดโคลนเลนตำมถนนและชุมชนต่ำงๆ  ภำยในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 
-   งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

รถขยะอัดท้าย  ๑ หมายเลขทะเบียน  ๘๐ – ๘๕๙๑  เลย 

     ๕.๑.  นำยธนำกร   ศรจันทร์   ต ำแหน่ง       พนักงำนจ้ำงทั่วไป     มีหน้ำที่ขับรถขยะ 
๕.๒. นำยสุวรรณ ปัญญำดี         ต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงทั่วไป      มีหน้ำที่ประจ ำรถขยะ 
                    เขตควำมรับผิดชอบ  ถนนมลิวรรณสำยเก่ำ  ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 

-  ชุมชนนำหลัก  ๑ - ชุมชนนำหลัก  ๒ 
-  ชุมชนศรีบุญเรือง  ๑ - ชุมชนศรีบุญเรือง  ๒ 

  รถขยะอัดท้าย  ๒ หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๒๔๙๖  เลย 
๕.๓.  นำยวินิจ   ศรีสุข      ต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ มีหน้ำที่ขับรถขยะ 
๕.๔   นำยต้อย  เสนำบุตร    ต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ประจ ำรถขยะ 
                   เขตควำมรับผิดชอบ  หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 

-  ชุมชนวัดจอมมณี  ๑ - ชุมชนร่วมใจพัฒนำ 
-  ชุมชนวัดจอมมณี  ๒ - ชุมชนบุ่งผักก้ำม 
-  ชุมชนบุ่งผักก้ำมสำมัคคี 

รถขยะเบอร์ ๓   หมายเลขทะเบียน  ๘๐ – ๙๕๖๙  เลย 
๕.๕  นำยสุริยำ  แสนบุดดำ ต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงทั่วไป     มีหน้ำที่ขับรถขยะ 
๕.๗  นำยเหลี่ยง ศรีอินทร์       ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป      มีหน้ำที่ประจ ำรถขยะ 
                   เขตควำมรับผิดชอบ   ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 

-  ชุมชนบ้ำนบุ่งไสล่  ๑ - ชุมชนบ้ำนน้อยนำ 
-  ชุมชนบ้ำนบุ่งไสล่  ๒ - บ้ำนบุ่งม่วง   

รถขยะเบอร์  ๔  หมายเลขทะเบียน  ๘๑ – ๐๔๙๑  เลย 
๕.๗.   นำยมำนะชัย ชำนนท์   ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป  มีหน้ำที่ขับรถขยะ 
๕.๘.   นำยพรมมี    บุญป้อง      ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป        มีหน้ำที่ประจ ำรถขยะ 
                   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    ต ำแหน่ง    คนงำนทั่วไป  มีหน้ำทีข่ับรถขยะ 
๕.๑๐.  นำยสมสกุล  บัวระภำ  ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป       มีหน้ ำที่ประจ ำรถ
ขยะ  
           เขตควำมรับผิดชอบ  ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 

- ลำนน้ ำพุหน้ำอ ำเภอวังสะพุง   -  หน้ำโรงเรียนชุมชน ถึง ทิมทิม 
- ชุมชนหนองเงิน     -  ตลำดสดเทศบำลเมืองวังสะพุง 
- โรงเรียนเทศบำลในสังกัดเทศบำลฯ   - บิ๊กซ ี

 
รถยนต์กวาดฝุ่น… 

 



 
-๔๐- 

รถยนต์กวาดฝุ่น - ดูดโคลนเลน  หมายเลขทะเบียน  ๘๐-๙๙๙๔  เลย 
 ๕.๑๑. นำยสุเนต  แสนพรมมำ     ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   มีหน้ำที่ขับรถยนต์กวำดฝุ่น 

/ดูดโคลนเลน ในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง  

๖.  พนักงานจ้างทั่วไป  (งานรักษาความสะอาด – เก็บกวาดท าความสะอาดถนนและตลาด
สด) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

-  เก็บกวำดเศษขยะและท ำควำมสะอำดถนนสำยต่ำงๆ  และตลำดสดในเขตเทศบำล 
-  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ถนนศรีสงคราม 
๖.๑. นำงนรำรัตน์  พุ่มโพธิ์ทอง ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกวังสะพุงซุ้มประตูเมืองถึงร้ำนติ๊กบูติก. 
๖.๒. นำงฉวีวรรณ  คำมวัลย์    ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่ร้ำนติ๊กบูติกถึงสี่แยกข้ำงสถำนีต ำรวจภูธรวังสะพุง 

ถนนภูมิวิถี 
๖.๓ นำยกองสินธิ์  ชำนนท์     ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้ำบริษัทยำมำฮ่ำจ ำกัด สำขำวังสะพุงถึงทำงแยก
วังสะพุง-ทรำยขำว 
๖.๔ นำงดวงใจ   มูลม่อม    ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้ำสถำนีต ำรวจภูธรวังสะพุงถึงหน้ำธนำคำรออมสิน    
สำขำวังสะพุง 
๖.๕. นำงหนูเหลี่ยม  มังคะโล  ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่หน้ำธนำคำรออมสิน สำขำวังสะพุงถึงหน้ำร้ำนวังไข่ค้ำไม้ 
๖.๖. นำงสำวค ำผอง  บัวระภำ ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่หน้ำร้ำนวังไข่ค้ำไม้ถึงหน้ำปั๊มน้ ำมันเอสโซ่ 

ถนนสายอ่ืนๆ 
๖.๗. นำงศุข  กลืนกระโทก  ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
รับผิดชอบ  กวำดถนนตั้งแต่จำกแยกหน้ำศำลเจ้ำปู่ - ย่ำ ถึงสำมแยกนำหลักเลี้ยวขวำจนสุด
แม่น้ ำเลย 

ตลาดสด 
๖.๘. นำงสฤทธิ์  สร้อยตำ   ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
๖.๙. นำงสุนิสำ  ปรำบค ำ   ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 รับผิดชอบ  กวำดตลำดเช้ำเทศบำลเมืองวังสะพุง 

ชุดเฉพาะกิจ  (เคลื่อนที่เร็ว) 
๑. นำยสุเนต  แสนพรมมำ ต ำแหน่ง    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
๒. นำยปริเยศน์  อุ้มบุญ  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัด กองช่ำง   
 (ช่วยปฏิบัติรำชกำรกองสำธำรณสุขฯ) 
 
 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ... 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
-  งำนรักษำควำมสะอำดในเขตเทศบำลเมืองวังสะพุง 
-  งำนล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดสดเทศบำลทุกวันพฤหัสบดี 
-  ช่วยงำนป้องกันและควบคุมโรค 
-  ช่วยงำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
-  กำรรับฝำกขยะรีไซเคิลเทศบำลเมืองวังสะพุงทุกวันพุธ 
-  เก็บขยะตกค้ำงตำมชุมชน 
-  ตัดหญ้ำภำยในพ้ืนที่เทศบำลเมืองวังสะพุง 
-  เก็บก่ิงไม้ภำยในพื้นที่เทศบำลเมืองวังสะพุง 
-  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๑. นางสาววิภารัตน์  โสมณี  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น)   ต าแหน่งเลขที่    ๕๔-๒-๐๘-๒๑๐๑-๐๐๔  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา  มี
หน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล  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
สอนแก่คร ู     และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 
                       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  ปฏิบัติงานอื่น ๆ... 
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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 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล   

(๑)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

(๒)  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
(๓)  ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ     

(๔)  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง   
(๑)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    

(๒)  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
 

(๓)  ฝ่ายบริหาร... 
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(๓)  ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ     

(๔)  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 
๒. นางสาววิภารัตน์  โสมณี  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น)   ต าแหน่งเลขที่    ๕๔-๒-๐๘-๒๑๐๑-๐๐๔  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนฯ ก ำกับดูแล บังคับบัญชำใน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป รักษำรำชแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ กรณีผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้มีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล  และรับผิดชอบงำนของกอง
กำรศึกษำ เทศบำลเมืองวังสะพุง  ในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

(๑)  งานธุรการ    
(๒)  งำนแผนงำนและโครงกำร 
(๓)  งานงบประมาณ(การเงินและบัญชี)  
(4)  งานพัสดุและทรัพย์สินกองการศึกษา 

๓. สิบเอกปิยะราช  สุขปื้อ   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเลขที่   
๕๔-๒-๐๘-๔๑๐๑-๐๐7  ปฏิบัติหน้ำที่ งานธุรการ  รับผดิชอบงำนของกองกำรศึกษำที่เก่ียวข้องและมี
รำยละเอียดหน้ำที่  ประกอบด้วย 

๓.๑  งำนสำรบรรณของกองกำรศึกษำ 
๓.๒  งำนดูแลรักษำ จัดเตรียม ประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ 

อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ                                                
 ๓.๓  งำนประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะผู้บริหำรและพนักงำน

เทศบำล  พนักงำนครูและบุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 
 ๓.๔  งำนตรวจสอบแสดงรำยกำรเก่ียวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
๓.๕  งำนสำธำรณกุศลของเทศบำลเมืองวังสะพุงและหน่วยงำนต่ำงๆที่ขอควำมร่วมมือ 

      ๓.6  งำนติดต่อประสำนงำนกับชุมชน ชมรม ส่วนรำชกำรหน่วยงำนเอกชน 
    ๓.๗  งำนพัสดุและทรัพย์สินของทำงรำชกำรและสถำนศึกษำในสังกัดและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จ ำเป็น 

๓.8  งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยงบประมำณ  หมวดค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ 
3.9  งำนจัดท ำค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ 
3.10  งำนสวสัดิกำรต่ำงๆ และกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน 
3.11  งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง วัสดุต่ำงๆ ตำมแผนงำน/โครงกำร  กองกำรศึกษำ 
3.12  งำนจัดซื้อ /จัดจ้ำง งำนปรับปรุง  ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์  กองกำรศึกษำ 
3.13  งำนท ำเอกสำรจัดซื้อ/จ้ำงเหมำบริกำร กองกำรศึกษำ 
3.14  จัดท ำเอกสำรงำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง โครงกำรต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ 
3.15  จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณกองกำรศึกษำ ทุกประเภท   

          ๓.916 ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
 
 

โดยมี นางสาววนิดา... 
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โดยม ีนางสาววนิดา  พลซา  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป  เป็นผู้ช่วยงานธุรการ  และ
รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอยีดหน้ำที่  ประกอบดว้ย 

1. ช่วยงำนสำรบรรณในระบบอิเลคทรอนิคส์ ของกองกำรศึกษำ 

2. ช่วยจัดพิมพ์ งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง งำนจ้ำงเหมำบริกำร 

3. ช่วยจัดพิมพ์บันทึกอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 

4. ช่วยจัดท ำเอกสำร งำนจัดซือ้-จัดจ้ำง  โครงกำรต่ำงๆ 

5. จัดส่งฎีกำต่ำงๆ ของกองกำรศึกษำ 

6. ปฏิบัติงำนพิเศษอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
และ นายประสงค์  บุญหนัก  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ช่วยปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำวกองกำรศึกษำ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.  ปฏิบัติงำนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรต่ำงๆ 
  2.  รับผิดชอบขับรถยนต์ของกองกำรศึกษำ  หมำยเลขทะเบียน นข 1419 เลย และ  รถหกล้อ
หมำยเลขทะเบียน 40-0131  เลย พร้อมทั้งดูแลรถยนต์ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ 
  3.  เบิกจ่ำยน้ ำมัน  ตลอดจนบันทึกระยะทำงกำรใช้รถยนต์  
  4.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

4. นางสาววิภาวดี  รามศิริ   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการ  
ต าแหน่งเลขที่  ๕๔-๒-๐๘-๓๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ หัวหน้างาน
งบประมาณ รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องและมีรำยละเอียดหน้ำที่  ประกอบด้วย.- 
                 4.๑ งานแผนงานและโครงการ 

4.๑.๑  งำนรวบรวมวิเครำะห์ ให้บริกำรข้อมูลสถิติท่ีจ ำเป็นต้องน ำมำใช้ในกำรวำงแผน 
และกำรประเมินผล จำกแผนทุกระดับ 

4.๑.๒  งำนวิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้ – รำยจ่ำย ของกองกำรศึกษำและโรงเรียน 
เทศบำลวังสะพุง ๑  โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่  โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 3  อนุบำล ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง และบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ 

4.๑.๓  กำรจัดท ำและเรียบเรียงข้อมูลแผนพัฒนำ  กำรก ำหนดเค้ำโครงของแผนพัฒนำ 
ระยะปำนกลำง  และแผนประจ ำปีของหน่วยงำนกองกำรศึกษำ  โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๑ โรงเรียนเทศบำล   
วังสะพุง ๒ บ้ำนบุ่งไสล่  โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง 3  อนุบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง 

4.๑.๔  กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนโรงเรียนและหน่วยอื่นที่เสนอบริกำร
สำธำรณูปกำร  

ในเขตเทศบำล 
                     4.๑.๕  กำรจัดท ำและเรียบเรียงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกองศึกษำ สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง (โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ) 

4.๑.๖  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ของกองกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมือง 
วังสะพุง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และบูรณำกำรโปรแกรมกีฬำ 

4.๑.๗  งานจัดเตรียมเอกสาร… 
 



 
-๔๕- 

 
4.๑.๗  งำนจัดเตรียมเอกสำรแนวทำงปฏิบัติงำนประจ ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและ 

ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 
4.๑.๘  งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณของกองกำรศึกษำและหน่วยงำน ที่

เกี่ยวข้อง 
4.๑.๙  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

4.๒ งำนงบประมำณ(กำรเงินและบัญชี) 
4.๒.๑  จัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินประเภทเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน ทุกประเภทของ 

พนักงำน พนักงำนครูเทศบำลและพนักงำนจ้ำงในสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองวังสะพุง              
 4.๒.๒  ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณของกองกำรศึกษำ โรงเรียนเทศบำล และศูนย์ 

พัฒนำเด็กเล็กและงำนโครงกำรต่ำง ๆ หน่วยงำน กองกำรศึกษำ                                 

                     4.๒.๓  งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ และจัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินงบประมำณตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ4.๒.๔ จัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำเช่ำบ้ำน   ค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนครูโรงเรียนในสังกัด 

4.๒.๕  งำนจัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยงบประมำณ  หมวดเงินอุดหนุนชมรม/ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  
4.๒.๖  งำนติดต่อประสำนงำนกับชุมชนตำมแผนงำนโครงกำรฯ งำนศำสนำวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น  
4.๒.๗  จัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินค่ำวิทยำกรตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ  

ต่ำงประเทศ 
                     4.๒.๘  งำนจัดท ำบัญชีเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมำณ กำรโอนลดโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
                     4.๒.๙  งำนเบิก-จ่ำยงบประมำณด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน 
เทศบำลและพนักงำนครูเทศบำลในสังกัด 
                     4.๒.๑๐  งำนเบิก-จ่ำย งบประมำณ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน 

4.2.1๑ จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนครู 
โรงเรียนในสังกัด 

 4.๒.๑๒  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
            4.2.13  รก.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ล ำดับที่ 2 (ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำ

กิจ ลำป่วย และลำพักผ่อนประจ ำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ) 

5. นางสาวจารุวรรณ   นิระมิตร     ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่ง
เลขที่   ๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๒   ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย  รับผิดชอบงำนภำรกิจของหน่วยงำนกองกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและมีรำยละเอียด
หน้ำที่ ดังนี้ 

5.๑ งานการเจ้าหน้าที่… 
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               5.๑ งานการเจ้าหน้าที ่
   5.๑.๑  งำนวำงแผนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรก ำหนดต ำแหน่ง ของพนักงำนครู 

เทศบำลบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง ของหน่วยงำนกองกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดเทศบำล       
เมืองวังสะพุง 

5.๑.๒  งำนเลื่อนระดับต ำแหน่ง ปรับวุฒิ เปลี่ยนแปลงวุฒิ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและ 
ทะเบียนประวัติพนักงำนครูเทศบำล 

5.๑.๓  งำนกำรสอบแข่งขัน กำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง          
กำรโอนย้ำย ฯลฯ 

5.๑.๔  งำนรำยงำนกำรจัดอัตรำก ำลังพนักงำนครูเทศบำลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
(จท.๑- ๔ ) 

       5.๑.๕  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของพนักงำนครูเทศบำล พนักงำนจ้ำง 
 5.๑.๖  กำรพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรลำศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดู 

งำนและกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 
   5.๑.๗  กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ร้องเรียนและร้องทุกข์ 
   5.๑.๘  กำรวำงแผนวิเครำะห์อัตรำก ำลัง กำรสรรหำ จัดสรรอัตรำก ำลังพนักงำนครู 

เทศบำล 
    5.๑.๙  งำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสนับสนุนระบบข้อมูลพนักงำนครูเทศบำลบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง  ที่ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนจำกรัฐ  ให้สอดคล้องกับ บัญชีถือจ่ำยเงินเดือน(จ.
๑๘) 

          5.๑.๑๐ กำรให้ค ำแนะน ำชี้แจง ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับอัตรำก ำลังพนักงำนครูเทศบำล 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5.๑.๑๑ งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมำลำและผู้ท ำ 
คุณประโยชน์ 
              5.๑.๑๒ ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

   5.๒  งำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
          5.๒.๑  งำนกำรส ำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรศึกษำนอกโรงเรียน 

5.๒.๒  งำนส่งเสริมกำรเรียนด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ผู้เรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด  
5.๒.๓  งำนเกี่ยวกับกำรศึกษำผู้ใหญ่ และวิทยำลัยชุมชน   กำรศึกษำท่ีนอกเหนือจำก 

กำรศึกษำภำคบังคับ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนในชุมชนและท่ัวไป 
5.๒.4  งำนกำรรณรงค์เพ่ือกำรรู้หนังสือ เผยแพร่ข่ำวสำรเอกสำรต่ำงๆ แก่ประชำชน 

ทั่วไป 
5.๒.5  งำนกำรแนะแนวอำชีพและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แก่เด็ก เยำวชนและประชำชน 

ทั่วไป 
     5.2.6  กำรบริหำรจัดกำรงำนกิจกำรนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

              5.๒.7  ปฏิบัติงานพิเศษอ่ืนๆ… 
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              5.๒.7  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
6. นายวัฒนกรณ์  บุญศร    ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่    

๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๓   ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียน  หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัยและ     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบภำรกิจของหน่วยงำนกองกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องและมีรำยละเอียดหน้ำที่ ดังนี้ 

6.๑ งำนโรงเรียน 
6.๑.๑  ก ำหนดแผนงำนส่งเสริม งำนก ำกับ 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 

เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 

6.๑.๘  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลเมืองวังสะพุง 

6.๑.๙  งำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับชุมชนในท้องถิ่น 

6.๑.๑๐ งำนปลูกฝังวินัยและถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชำติแก่เด็กนักเรียนสังกัด 

6.๑.๑๑ งำนปลูกฝังประชำธิปไตยให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น 

6.๑.๑๒ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำยนอกสถำนศึกษำ 

           6.๑.๑๓ ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 6.1.14 รก.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ล ำดับที่ 1 (ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกองไปรำชกำร ลำกิจ ลำป่วย 
และลำพักผ่อนประจ ำปี หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมปกติ) 

6.๒ งำนกำรศึกษำปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
6.๒.๑  ก ำหนดแผนงำนส่งเสริม งำนก ำกับควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำระดับ 

ปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล 

6.๒.๒  งานตรวจสอบ... 



-๔๘- 

6.๒.๒  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  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
7. สิบเอกธีรพล  ทองดี   ต าแหน่ง   นักสันทนาการ   ระดับปฏิบัติการ   ต าแหน่งเลขที่  

๕๔-๒-๐๘-๓๘๐๖-๐๐๑   ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ หัวหน้างานกิจกรรมเด็ก  
และเยาวชน   หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  

    7.๑ งำนกีฬำและนันทนำกำร 
7.๑.๑  ก ำหนดแผนและกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำของหน่วยงำน  ส่งเสริมกำรออกก ำลัง 

กำยเพ่ือสุขภำพของประชำชน พนักงำนเทศบำล เด็กเยำวชนและประชำชนทั่วไป 

7.๑.๒  งำนกำรจัดฝึกอบรมด้ำนกำรกีฬำแก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป 

7.๑.๓  กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬำประเภทต่ำง ของชุมชนและทั่วไป 

7.๑.๔  งำนกำรดูแล บ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ 

7.๑.๕  งำนกำรขออนุญำตใช้สนำมกีฬำอุปกรณ์กีฬำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ 

ผู้ใช้บริกำรด้ำนกีฬำ 

7.๑.๖  งำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ เด็กนักเรียน  เยำวชน  และประชำชน 

7.๑.๗  งำนติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

               7.๑.๘  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

       7.๑.๙  งำนตำมโครงกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมกีฬำ โรงเรียนในสังกัด
เทศบำลเมืองวังสะพุง 

7.๑.๑๐ ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

7.๒  งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
7.๒.๑  งำนพัฒนำเยำวชนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 

7.๒.๒  งำนจัดตั้งศูนย์เยำวชนเทศบำลเมืองวังสะพุง 

 งานควบคุม... 



-๔๙- 

7.๒.๓  งำนควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตำมผลกิจกรรมเยำวชน 

7.๒.๔  งำนส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองวังสะพุง 

7.๒.๕  งำนชุมนุมเด็กเยำวชน เช่นกำรอยู่ค่ำยพักแรม ค่ำยเยำวชน ฯลฯ 

7.๒.๖  งำนติดต่อประสำนงำนกับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

7.๒.๗  งำนส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลเมืองวังสะพุง 

7.๒.๘  งำนจัดกิจกรรมเยำวชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

และกิจกรรมเชิงบวกทุกประเภท 

7.๒.๙  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

7.๓ งำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
7.๓.๑  ก ำหนดแผนงำนเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงกำรงำนประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

งำนส่งเสริมวัฒนธรรม  งำนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นทุกโครงกำร 

7.๓.๒  กำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประเทศชำติ ตำม 
นโยบำยของรัฐบำล 

7.๓.๓  กำรประชำสัมพันธ์งำนด้ำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
            7.๓.๔  งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ของเด็กเยำวชน และ 
ประชำชนในท้องถิ่น 

7.๓.๕  งำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7.๓.๖  ปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

8. นางเอื้อการย์ ธนะสูตร   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ เลขที่ต าแหน่ง 54-2-08-5-5-00284 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำร
วำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล 
กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยที่มี นายครรชิต 
จันทรบุปผา ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ เลขที่
ต าแหน่ง 54-2-08-5-5-00286 ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 

           8.๑ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

 
 
 

8.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา… 



-๕๐- 
 

8.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ 
8.๓ จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล 
8.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม

อัธยำศัย 
8.๕ จัดท ำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
8.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน 

                     8.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 

8.๘ จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

8.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
8.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ

ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
8.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
8.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป 
8.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

9. นายปวัฒิพงษ์ สุขปี้อ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง  ๒ บ้านบุ่งไสล่  เลขที่ต าแหน่ง  54-2-08-5-5-00317  ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ    บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ       กำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ 
กำรบริหำรงำนบุคคล   กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและ งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  โดยที่มี นางประภัสสร ล้วนอ านวยโชค ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๒ วิทย
ฐานะช านาญการ  เลขท่ีต าแหน่ง   54-2-08-5-5-00318  รว่มกันปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 

9.๑ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

9.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ 
9.๓ จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล 
9.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม

อัธยำศัย 
 

9.๕ จัดท าระบบประกันคุณภาพ… 



-๕๑- 
 

9.๕ จัดท ำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
9.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน 
9.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน

กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
9.๘ จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร

ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
9.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ

ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
9.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
9.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป 
9.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

               ๑0. นายสุรเศรษฐ์ พิมพ์สุทธิกุล   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๓ วิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ เลขที่ต าแหน่ง 54-2-08-5-5-00285 ปฏิบัติหน้ำที่
รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวังสะพุง ๓ อนุบำล บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุลำ
กรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  ดังนี้ 

๑0.๑ บังคับบัญชำพนักงำนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

๑0.๒ วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ 
๑0.๓ จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล 
๑0.๔ ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบและตำม

อัธยำศัย 
๑0.๕ จัดท ำระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
๑0.๖ บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน 
๑0.๗ วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคล กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน

กำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
๑0.๘ จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรในกำรศึกษำ ประเมินผลในกำร

ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ๑0.๙ ส่งเสริมสนับสนุน… 
 

        ๑๐.๙ ส่งเสริมสนับสนุน 



    -๕๒- 

๑๐.๙ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนครูและบุลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๑๐.๑๐ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ

ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
๑๐.๑๑ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
๑๐.๑๒ จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๐.๑๓ เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป 
๑๐.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑๑. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วโวหาร   ต าแหน่ง  ครู อันดับ คศ.๑  เลขท่ีต าแหน่ง  ๕๔-๒-
๐๘-๖-๖-๐๐๔๑๔  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก รวมถึงกำรด ำเนินงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร  ได้แก่ งำนบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม งำนวิชำกำรและกิจกรรม
ตำมหลักสูตร งำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกชุมชน งำนธุรกำร กำรเงินและพัสดุ และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑๑.๑ รับผิดชอบดูแลบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รวมถึงกำรด ำเนินงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย แผนงำน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                     ๑๑.๒ วำงแผนกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เช่น จัดท ำแผนงำนโครงกำร และงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์เด็กเล็กทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
                     ๑๑.๓ จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกรบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและกำรวัดผลประเมินผล 

           ๑๑.๔ จัดท ำภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนบุคลำกรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
   ๑๑.๕ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำผู้เรียนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
                     ๑๑.๖ ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์เด็ก
เล็ก 

๑๑.๗ เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกิจกำรทั่วไป และประสำนเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย 
      ๑๑.๘ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ณ  วันที่   ๖   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
    (นำงรัชฎำภรณ์  สิงหก ำ) 

    ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
              นำยกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

 


