
 
 
 
                                               
 

คำส่ังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
                                                      ท่ี  615 / ๒๕64  

เรื่อง   การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 
 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   
และกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล และประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
(กทจ.เชียงราย) เร ื ่อง หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกี ่ย วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงว ันท่ี                  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/    
ว ๑๔๔  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้าทุกคน คำส่ังใดท่ีขัดแย้งกับคำส่ังนี้ให้ใช้คำส่ังนี้แทน 
 

ปลัดเทศบาล 
 

1.  นายอลงกรณ์  มานพ ตำแหน่งผู ้อำนวยการกองช่าง เลขที ่ตำแหน่ง 12-2-05-2103-001         
รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ในฐานะปลัดเทศบาล  ทำหน้าที่ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและด้าน
กฎหมายพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล 
เช่น งานบริหาร  งานบุคคล  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  
งานนโยบายและแผน  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานพัสดุ  งานระเบียบและสัญญา  งานรักษาความ
สะอาดและจัดระเบียบชุมชน  งานจัดประชุม  ทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื ่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน เป็นนายทะเบีย น
ท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรียน ตาม พ.ร.บ. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วม
ประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงาน ของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุง
แก้ไขติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
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สำนักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

1.  นางจันทร์ฉาย  ยามี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั ่วไป ระดับต้น)           
เลขที่ตำแหน่ง  12-2-01-2101-001 โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานสัญญา  
งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริม  
การท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ           
ท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือตอบโต้ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม 
การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ     
เป็นต้น ตอบปัญหาและชี ้แจงเร ื ่องต่าง ๆ เกี ่ยวกับงานในหน้าที ่ ฝึกอบรมและ ให้คำปร ึกษาแนะนำ                
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุ งแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. กล่ันกรองหนังสือรับในส่วนของสำนักปลัด  ผ่านเรื่องให้ปลัดเทศบาล 
2. ปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่บอร์ดของสำนักงานเทศบาลฯ 
3. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
4. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เป็นหัวหน้าหน้าท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

2.  นายกษมา  คณะวงค ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอยา่ง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนการดำเนินการงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานเทศบาลและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่
กรณี ฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
 

3.  นายสุรสิทธิ์  กันทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงาน
ท่ียากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น การขอ
กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งต้ัง    โอน ย้าย  การ
เล่ือนเงินเดือน  การเล่ือนตำแหน่งและงานทะเบียนประวัติ เป็นต้น แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของ
เทศบาลหรือเมืองพัทยา ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อ 
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตาม 
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีงานบุคลากร 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล 
3. จัดหาและรายงานแผนอัตรากำลัง 
4. ทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
5. ทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) และทะเบียนประวัติในระบบออนไลน์ 
6. ทำคำส่ังโอน ย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน 
7. ทำฎีกาค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล 
8. งานเกี ่ยวกับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ และงานสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
9. ทำเกี่ยวกับระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) ของพนักงานและลูกจ้าง 

ประจำ 
10.  ทำแผนพัฒนาบุคลากร 
11. รวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. การรวบรวมเอกสารข้อมูลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

เทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
1. ควบคุม ดูแล การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
2. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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งานทะเบียนและบัตร 
 

4. นางภ ัทรว ัลล ิ ์   อภ ัยส ุรส ิทธ ิ ์   ตำแหน ่ง เจ ้าพน ักงานทะเบ ียนปฏิบ ัต ิงาน เลขท ี ่ตำแหน่ง                      
12-2-01-4102-003  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากหรือรับผิดขอบสูงเกี ่ยวกับงานการทะเบียนของเทศบาล        
ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ  ทำความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะ  และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่งว่าด้วยการทะเบียนต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทะเบียน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว   
ยังทำหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 
2. ผู้ช่วยนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เช่น การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร, การรับแจ้ง 

การตาย และออกใบมรณะบัตร, การรับแจ้งการย้ายท่ีอยู่และออกใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่, การรับแจ้งเพื่อออกเลข
ประจำบ้าน, การเพิ่มชื ่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน , การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียน ฯลฯ 

3. การเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534   
การพิจารณาสัญชาติของบุคคล 

4. งานสถิติ งานเลือกตั้งทุกระดับ 
5. งานตามแผนและยุทธศาสตร์ของสำนักทะเบียนกลาง 
6. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.  นายจักร์กริช  พรหมเรืองฤทธิ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน  
เลขที่ตำแหน่ง 12-2-01-4805-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตราย
และความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกัน
และบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู ้ประสบภัยการฟื ้นฟูบูรณะสิ ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที ่เทศบาลได้กำหนดไว้ เป็นต้น          
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง ทำหน้าที่พิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ 
และดำเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยท่ียากพอสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยส่ังการ 
การควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นพิจารณา     
ทำความเห็นเพื ่อประกอบการวินิจฉัยสั ่งการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย 
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



-5- 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว          
ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง 
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ของเจ้าหน้าท่ีใน
การ ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตราเวรยาม และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุก ก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 ควบคุม ดูแล กำกับการจัดตรียม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ 
ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้
การ ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 ควบคุม ดูแล กำกับการรวบรวม จัดทำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่ง
นำ้ เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับ 
สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 ควบคุม ดูแล กำกับการจัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับ            
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.7 ควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว้  
 ด้านการบริการ  

1.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

1.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง  

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
1.4 ควบคุม ดูแล กำกับการให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว
ท่ัวถึง 
   

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1. ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลป้องกันปัญหายาเสพติด 
2. ดูแลกิจการ อปพร. 
3. ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน 
4. ติดตั ้งและควบคุมเครื่องเสียง จัดรายการวิทยุชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์       

งานเทศบาล 
5. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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6.  นายเพลิน  อินทิยศ  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ี ในการประชุม อบรม และติดต่อราชการ การตรวจวัด บันทึก และ

รายงานปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ช่ัวโมง 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน                      

บพ-8799 เชียงราย และรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บท-572 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ัง
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต             
ชุมชนบ้านกู่ ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้าเพื่อ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
7.  นายชาตรี  นันทศรี   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่        
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานสารบัญ การลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สถิติ พิมพ์เอกสารราชการ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร      

งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.4 งานแผนงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. 
1.4 รวบรวม ข้อมูลความเสียหายเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในเขต  ทั้ง 6 ชุมชน ตามแบบรายงาน                

แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 
 
8.  นายวุฒิชัย ฟูแสง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานสำรวจข้อมูล แหล่งน้ำ ความเสียหายจากสาธารณภัย โครงการ งานฟื้นฟูบูรณะ ซ่อมแซม 

สถานท่ีและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน       

บม-6851 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนเวียงสาม ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
9.  นายสมศักด์ิ ใหม่ยานิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานเช็คบำรุงถังดับเพลิง ภายในเขตรับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง  งานรถขุดตัก งานบรรทุกเครน 
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1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน       

80-9182 เชียงราย และรถบรทุกดับเพลิงหัวยาวสีแดง ไม่มีหมายเลขทะเบียน รถขุดตัก หมายเลขทะเบียน 
ตค-541 เชียงราย รถบรรทุก 6 ล้อติดเครน หมายเลขทะเบียน 81-1400 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่ อเกิดสาธารณภัยในเขต             
ชุมชนสันติพัฒนา ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วน
หน้าเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
10.  นายสถิตย์ ทะเรือน พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน งานเช็คบำรุงถังดับเพลิง ภายในเขตรับผิดชอบ งานสวน งานซ่อม

บำรุง  งานภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน               

80-9225 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนศรีเวียงทอง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตสุ่วน
หน้าเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

11.  นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 ดูและรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ดูแลความสะอาดชุดกาแฟ แก้วน้ำ และบริการน้ำดื่ม แก่ผู้มา

ติดต่อราชการงานบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในงานกิจกรรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่วยงานธุรการ 

1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกกู้ภัย หมายเลขทะเบียน             
80-9805 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต              
ชุมชนหัวเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
12.  นายธวัชชัย หมอกมุงเมือง พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย ในเขตเทศบาล งานสวน  งานภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถนั่งส่วนบุคคล(EMS.) หมายเลข

ทะเบียน   กร-6646 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
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1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนในเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
13.  นายกฤตธนิก สายแผ่เยือง พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาล งานไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถนั่งส่วนบุคคล(EMS.) หมายเลข

ทะเบียน   กร-6647 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื ่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนในเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานประชาสัมพันธ์ 
 

14. นายทนุชาพล  นาคเอี่ยม  ตำแหน่ง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  เลขที ่ตำแหน่ง          
12-2-01-3301-001  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาและวิเคราะห์เรื ่องการประชาสัมพันธ์ และปัญหาข้อขัดข้องในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ท่าทีของประชาชนต่อนโยบายของ
รัฐบาลและสาเหตุวิธีการที่จะเข้าถึงประชาชน เป็นต้น  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จัดทำวารสาร และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประจำเดือน 

2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
4. งานสารสนเทศดำเนินการ ควบคุมการให้บริการ Internet และกล้อง CCTV 
5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมเทศบาล ในรูปแบบ วีดีโอ, และภาพถ่าย 
6. Update ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ของ

เทศบาล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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7. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานพัฒนาชุมชน 

 

15.  นางสาวจิดาภา  ก๋ามี   พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตพัฒนาชุมชน
เพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำ
ท้องถิ ่น เป็นผู ้นำและ  เป็นที ่ปรึกษากลุ ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ          
ความเข้าใจและความคิดริเริ ่ม   ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชน          
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวก
และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงาน
และจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และงานพัฒนาชุมชน 
2. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสโดยประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการประสานและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
4. ดำเนินการประสานดูแลกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
6. การดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
7. รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
8. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานธุรการ 
 

16.  นางอุไร  สมร  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานข่าวสารต่าง ๆ เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา   
การตรวจสอบลงหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียน
ที่เกี ่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือ
จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ประสานงานในส่วนของสภาเทศบาล เช่น ออกหนังสือเชิญประชุม รายงาน         
การประชุมสภา รับเรื่องร้องเรียน 

2. รับเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์ของเทศบาล 
3. ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ 
4. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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5. งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
6. รายงานต่างๆ 
7. เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการ กรรมการชุมชนในเวียง หมู่ท่ี 2 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

17.  นายอุดม  อูปแก้ว   พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามที่ผู ้บังคับบัญชามอบหมาย และ
รับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงาน 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ     
ช้ันล่าง 

2. ทำความสะอาดขัดพื้นผิวชั้นบน และช้ันล่างสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
3. ทำความสะอาดอาคารห้องน้ำสาธารณะ 
4. ทำหน้าท่ีจัดเตรียมอาหาร, บริการเครื่องด่ืม ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ 
5. ทำหน้าท่ีดูแลศาลพระพรหม  ศาลพระภูมิเจ้าท่ี 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
20. นายพรเทพ  เชาว์วาทิน  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ เลขที ่ตำแหน่ง           
12-2-12-3205-001  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
  2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า         
ท่ีสังกัดในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ 
  3. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ 
การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และการเก็บรักษายานพาหนะ  
ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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กองการศึกษา 

นางจันทร์ฉาย  ยามี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)      
เลขที่ตำแหน่ง  12-2-01-2101-001 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ซึ่งรวมถึงโรงเรียน
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้เป็นไปตามระเบียบ และตาม
นโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าสั่งการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างใน
สังกัดกองการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ การวางแผนการศึกษา จัดทำมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการให้หรือ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี  

๒. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ทำความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และ
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา           

๓. การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา  
๔. ติดตาม ประเมินผล ดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  

๕. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  

๖. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกำหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัด  

๗. จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าท่ี 
๘. งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 

งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  
๙. งานส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. งานพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และนันทนาการ 

1.ด้านบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๒. งานการศึกษาปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๓. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
๔. งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๕. งานการเจ้าหน้าท่ี 
๖. งานศึกษานิเทศก์ 
๗. งานนโยบายและแผนงาน 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวนิตยา มาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑  เป็นหัวหน้า โดยมี 

1. นางสาวรัตนา  อาธิเสนะ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ เลขที ่ตำแหน่ง             
12-2-08-6500-810 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
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- รับผิดชอบ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
- จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
- ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
- จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
- จัดทำรวบรวมรายงานประจำปีการศึกษา SAR  
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผน

ปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
- จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลใน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ

ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
- จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับช้ัน ป.4 - 6 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

   
  2 .  น า งจ ุ ฑ า ม าส   แ สน ป วน หาญ   ต ำ แ หน ่ ง  ค ร ู  ค ศ . 1  เ ล ขท ี ่ ต ำแหน่ ง                               
12-2-08-6500-809   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- งานสารสนเทศของโรงเรียน 
- งานดูแลอาคารสถานท่ี งานพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโภชนาการ งานอนามัย ธนาคารโรงเรียน 
- งานสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
- งานสานสัมพันธ์กับชุมชน แหล่งเรียนรู้และชุมชน 
- รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.1 - 3 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.1 - 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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- โครงการ/งานและกิจกรรรมของฝ่ายวิชาการ 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
    3. นางสาวกุมภา  เมินมุง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ให้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
- บริหารหลักสูตรโรงเรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษา 
- การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกทักษะทุกระดับช้ัน ร่วมกับครูผู้สอนตามสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- ติดต่อ ประสาน กับกลุ่มเครือข่ายซาเลเซียน เกี่ยวกับการใช้ข้อสอบร่วมกับกลุ่ม          

ซาเลเซียน 
- โครงการ/งานและกิจกรรรมของฝ่ายวิชาการ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ัน ป.4 - 6 วิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   4. นางสุรีย์  วิริยะตระกูลธร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ให้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานสภานักเรียน 
- งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- งานเวรประจำวัน 
- โครงการ/งานและกิจกรรรมของฝ่ายวิชาการ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.4 - 6 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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   5. นางสาวชญานันท์  สายสุธรรม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ให้มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น
เรียนเป็นสำคัญ  

- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ช้ัน ป.1 - 2  วิชาศิลปะ  ช้ัน ป.1 - 6      
วิชาสังคมศึกษาฯ  ช้ัน ป.1 - 2  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน ป.1 - 2   

- วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน ป.1 - 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 
- ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฯ 
- รับผิดชอบดูแลห้องวิทยาศาสตร์ และห้องศิลปะ 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   6. นางวรางคณา  ช้างงาม   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
- รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมโฟนิกส์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ช้ัน ป.2 - 6  วิชาภาษาอังกฤษเสริม      

ป.3 - 6 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน ป.1 - 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- รับผิดชอบงานอนามัยในโรงเรียน 
- รับผิดชอบดูแลห้องโสตฯ 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   7. นายสกนธ์พงษ์  มณีรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ให้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- รับผิดชอบครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาดนตรี  ช้ัน ป.1 - 6  วิชาประวัติศาสตร์ ช้ัน ป.1 - 6 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน ป.3  วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ช้ัน ป.4 – 6 
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- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ดูแลห้อง และฝึกสอนดนตรีไทย และดนตรีสากล ให้กับนักเรียน 
- ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   8. นายรัชเศรษฐ์  โสภณพงศ์ธนิต  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)      
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- รับผิดชอบครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาสุข พลศึกษา   ช้ัน ป.4 - 6  วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ป. 2   

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน ป.4 - 5 วิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ช้ัน ป.4 - 6 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 
- ดูแลห้องพละศึกษา วัสดุอุปกรณ์ กีฬา ทุกชนิด ประเภท 
- ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  9. นางสาวพรรณิภา  วงค์จันทร์มา   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน (พนักงานจ้างเหมาราย
เดือน)  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช้ัน ป.1 - 3 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน    

ป.1 – 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- รับผิดชอบดูแลผักไฮโดรโปรนิกส์ และโรงเห็ด 
- รับผิดชอบบันทึกรายงานการประชุม หมายเหตุรายวันของโรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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   10.  นางสาวศิริพร  ใจอินต๊ะ   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน (พนักงานจ้างเหมารายเดือน)    
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนโรงเรียน รับผิดชอบด้านงานทะเบียนวัดผล  
ดูแลระบบ SIS  เอกสารใบรับรองการย้ายเข้า ย้ายออก จบการศึกษาช้ันสูงสุดของ
โรงเรียน 

- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ช้ัน ป.3 - 6  วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ช้ัน 
ป.2 
 วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน ป.1 - 3 

- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
- รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารของนักเรียนต้ังแต่ช้ัน อ.1 - ป.6 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   11. นางสาวเบญจรัตน์  ลาศนันท์   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน (พนักงานจ้างเหมารายเดือน)  
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.3 - 6  วิชาภาษาอังกฤษเสริม ช้ัน ป.3 

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ช้ัน ป.4 - 6 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
- รับผิดชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์ และ ห้อง DLTV 
- รับผิดชอบเก็บ และดูแลข้อสอบซาเลเซียนแต่ละปีการศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   12. นางสาวนภัสวรรณ  ทาอุปรงค์   ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน (พนักงานจ้างเหมาราย
เดือน)  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมโฟนิกส์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ช้ัน ป.1 - 6  วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1 – 2 
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วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน ป.1 - 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
- รับผิดชอบเก็บ และดูแลข้อสอบซาเลเซียนแต่ละปีการศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   13. นางสาวอัญชลี  กองใจ  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน (พนักงานจ้างเหมารายเดือน)        
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
- รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมโฟนิกส์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ช้ัน ป.1 - 3  วิชาหน้าท่ีพลเมือง ช้ัน ป.1 - 6  

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ช้ัน ป.1 - 3 
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- รับผิดชอบดูแลผักไฮโดรโปรนิกส์ และโรงเห็ด 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
แม่บ้าน 

   14. นางอุไรวรรณ  ทะเรือน  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ

ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน โรงอาหาร 

บริเวณสนาม ระดับประถมศึกษา 
- เป็นผู้ช่วยเหลือคณะครู ในการดูแลเด็กนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
15. นางแสงจันทร์  ทะเรือน  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 
- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ

ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน โรงอาหาร 

บริเวณสนาม ระดับประถมศึกษา 
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- เป็นผู้ช่วยเหลือคณะครู ในการดูแลเด็กนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   16. นางพรศรี  อินทะมูล ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมารายเดือน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 

- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน โรงอาหาร 
บริเวณสนาม ระดับประถมศึกษา 

- เป็นผู้ช่วยเหลือคณะครู ในการดูแลเด็กนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
แผนกอนบุาล 
   17.  นางจ ุ ไ รร ั ตน ์   พรหมเร ื อ งฤทธ ิ ์  ตำแหน ่ ง  ค รู  คศ .  1 เลขท ี ่ ตำแหน่ ง                                
12-2-08-6500-808  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- ครูประจำช้ันอนุบาล 1 
- ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
- จัดทำเอกสารธุรการในช้ันเรียนในระดับอนุบาลผ่านระบบ Locolschool 
- รับผิดชอบจัดทำ รายงานประจำปีการศึกษา แผนกอนุบาล 
- รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมโฟนิกส์ ระดับอนุบาล 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  18 .  น า งส ่ อ ง แ ส ง   ก อ งห าญ   ต ำ แ หน ่ ง   ค ร ู  ค ศ .  1   เ ล ขท ี ่ ต ำ แ หน่ ง                                   
12-2-08-6500-807 หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- ครูประจำช้ันอนุบาล 2 
- ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- จัดทำเอกสารธุรการในช้ันเรียนในระดับอนุบาลผ่านระบบ Locolschool 
- รับผิดชอบจัดทำ รายงานประจำปีการศึกษา แผนกอนุบาล 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- รับผิดชอบดูแลผักไฮโดรโปรนิกส์  
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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   19.  น า งสาวพรรณเพ ็ญ   ก ิ ต ิ ศ ร ี  ตำแหน ่ ง   คร ู  คศ .  1  เ ลขท ี ่ ต ำแหน่ ง                              
12-2-08-6500-811  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- ครูประจำช้ันอนุบาล 3 
- ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- จัดทำเอกสารธุรการในช้ันเรียนในระดับอนุบาลผ่านระบบ Locolschool 
- รับผิดชอบจัดทำ รายงานประจำปีการศึกษา แผนกอนุบาล 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

แม่บ้าน 
   20. นางพัชรี  กองน้อย  พนักงานจ้างเหมารายเดือน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 

- ช่วยเหลือครูประจำช้ันในการดูแล ความเรียบร้อย ช้ันอนุบาล 1 
- ทำความสะอาดพื้นห้องเรียน เช็ดกระจก บริเวณระเบียง ช้ันอนุบาล 1 
- ดูแลนักเรียนขณะรับประทานอาหาร แปรงฟัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร

ประกอบการ ห้องโสตฯ ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณสนาม เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   21. นางสาวพิมพกา  พิรารัตน์  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 

- ช่วยเหลือครูประจำช้ันในการดูแล ความเรียบร้อย ช้ันอนุบาล 2 
- ทำความสะอาดพื้นห้องเรียน เช็ดกระจก บริเวณระเบียง ช้ันอนุบาล 2 
- ดูแลนักเรียนขณะรับประทานอาหาร แปรงฟัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ 
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร

ประกอบการ ห้องโสตฯ ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณสนาม เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  22. นางรุ่งอรุน  กุยวงค์  พนักงานจ้างเหมารายเดือน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 

- ช่วยเหลือครูประจำช้ันในการดูแล ความเรียบร้อย ช้ันอนุบาล 3 
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- ทำความสะอาดพื้นห้องเรียน เช็ดกระจก บริเวณระเบียง ช้ันอนุบาล 3 
- ดูแลนักเรียนขณะรับประทานอาหาร แปรงฟัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร

ประกอบการ ห้องโสตฯ ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณสนาม เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   23.  นางน้ำผึ้ง  ฟูแสง  ตำแหน่ง  ครู คศ.1   เลขที่ตำแหน่ง  12-2-08-6600-635       
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- รับผิดชอบดูแลงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

แผนงาน และวัตถุประสงค์ของต้นสังกัด 
- วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ 
- จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
- จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   24. นางสาวอร่ามศรี  สาใจ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป ในการเปิด - ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบการ และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย 

- ช่วยเหลือดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ทำความสะอาดพื้นห้องเรียน เช็ดกระจก บริเวณระเบียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ดูแลนักเรียนขณะรับประทานอาหาร แปรงฟัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ 
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร

ประกอบการ ห้องโสตฯ ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณสนาม เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.  ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  
 ๒.๑  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -   ดำเนินการจัดทำโครงการ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้แก่  ด้านการศึกษา  ด้านกีฬา  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้น 
  -  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า     
 ๒.๒  งานกีฬาและนันทนาการ 
  -  ดำเนินการ / ส่งเสริมสนับสนุน โครงการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า   
 ๒.๓  งานกิจการศาสนา 
  -  ดำเนินการ / สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   
  -  ดำเนินการ / สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
  -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   
 ๒.๔  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
  -  ดำเนินการ / สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญต่าง ๆ     
   -  ดำเนินการ / สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
   -  ดำเนินการ / สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวนิตยา  มาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑  เป็นหัวหน้า โดยมี 

๑. นางสาวนิตยา  มาลา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที ่ตำแหน่ง                 
๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  จัดประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละโครงการ 
-  ติดต่อ  ประสานงาน  ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ  กับบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  จัดเตรียมสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ์  ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม 
-  กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานตามโครงการของกองการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ       
   เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  นางสาวมัทณี  โพสลี  พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-  รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
-  เก็บ และค้นหา หนังสือ  ร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและ

ตัวหนังสือ พิมพ์ และคัดสำเนาหรือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ 
- ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         

ต่าง ๆ  
-  ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก ประสานงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ในด้านการให้บริการ และงานในโครงการต่าง ๆ  
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓.  ด้านธุรการ  ประกอบด้วย 
 -  งานธุรการ และงานสารบรรณของกองการศึกษา   
 -  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ ประสานงาน 
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ กับประชาชนท่ีมาติดต่อ 
 -  งานดูแลทรัพย์สิน และควบคุมพัสดุ ของกองการศึกษา 
 -  จัดทำคำส่ัง  ประกาศ  งานสวัสดิการของสำนักงาน  
 -  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวนิตยา  มาลา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑   เป็นหัวหน้า โดยมี 

๑. นางสาวนิตยา  มาลา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที ่ตำแหน่ง                    
๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  ร่างหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกต่าง ๆ   
-  จัดทำระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุม ภายในกองการศึกษา 
-  ติดต่อ  ประสานงาน  ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ  กับบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  จัดทำคำสั่ง ประกาศ ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม 
-  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานท่ีในการดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม 
-  จัดทำทะเบียน  การตรวจสอบ  การควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ภายในกอง
การศึกษา  
-  ติดตามให้มีการซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ ภายในกองการศึกษา ตลอดจนอาคาร 
   สถานท่ีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  นางสาวมัทณี  โพสลี  พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-  รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
-  เก็บ และค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ  ตรวจทานความถูก

ต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์ และคัดสำเนาหรือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ
ต่าง ๆ 

-  ช่วยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยทำ
บันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ช่วยติดต่อ, ประสานงาน (ทางด้านชุมชน วัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 
-  ช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ในด้านการให้บริการ และงานในโครงการ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.  ด้านการเงินและบัญชี 
- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในกองการศึกษา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้าน

การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ในกิจการของกองการศึกษา 
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 - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในกองการศึกษา 
และหน่วยงานอื่นท่ีขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเวียงป่า ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด   

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวนิตยา  มาลา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี 

๑. นางสาวนิตยา  มาลา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที ่ตำแหน่ง                   
๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

-  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของกองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

-  จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  
-  จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง  ๆ               

ท่ีขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

๒. นางสุปราณี  อาธิเสนะ   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลตำบล
เวียง ป่าเป้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประกอบด้วย  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน , เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น , เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ เงินเดือนครู
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า , และเงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

-  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  

-  จัดทำฎีกาเบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตลอดจนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นท่ีของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
-  จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา ควบคุมและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา  ท้ัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
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กองช่าง 
 

๑. นายอลงกรณ์  มานพ ตำแหน่งผู ้อำนวยการกองช่าง  เลขที ่ตำแหน่ง 12-2-05-2103-001              
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน  
๑.๑.๑ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๑.๑.๒ กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั ้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีสังกัด  

๑.๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามท่ีกำหนดไว้  
 

๑.๒ ด้านการบริหาร  
๑.๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
๑.๒.๒ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื ่องต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
๑.๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
๑.๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิด

ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
๑.๒.๕ ชี ้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที ่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะทำงานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั ้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ  
 

๑.๓ ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
๑.๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้ปฏิบัติ

ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
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๑.๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  

๑.๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมงานท่ีปฏิบัติ 

๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
๑.๔.๑ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ

กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑.๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  

๑.๕ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๑.๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกองช่าง 
๑.๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง 

และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือ
ตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานช่างโยธากำกับดูแลงานซ่อมสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ช่อง
น้ำ อาคาร อาคารการประปา ไฟฟ้าสาธารณ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ  เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ช่างโยธา เช่นสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา 
ตรวจทานแบบคำนวณ แบบด้านช่างโยธา ซ่อมแซม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ
สำรวจให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื ่องใช้    ของ
หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
ตอบปัญหาและช้ีแจง   เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๕.๓ เป็นประธานท่ีปรึกษากรรมการชุมชนและหมู่บ้าน 
            ๑.๕.๔ อยู่เวรยามประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

๑.๕.๕ เป็นกรรมการอำนวยการในการจัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๑.๕.๖ เป็น นายช่าง นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
๑.๕.๗ ตรวจสอบงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๑.๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๒. นายพิทักษ์  ปานะที  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๒.๑.๑ ขับรถเครน ทะเบียน 81 – 1400 เชียงราย ซ่อมไฟกิ่งภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๒.๑.๒ ขับรถดับเพลิง  ด้านงานดับเพลิง และปฎิบัติการช่วยเหลือ งานสาธารณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย    

วาตภัย เป็นต้น 
๒.๑.๓ งานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมผิวถนน และฝาปิดรางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชต่างๆ ในพื้นท่ี

สาธารณะของทางเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๒.๑.๔ ร่วมงานสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบายของโรค เช่น พ่นหมอกควัน เป็นต้น 
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๒.๑.๕ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๒.๑.๖ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๒.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๓. นายชูชาติ  สิทธิมงคล  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง นักการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้เรียบร้อยสวยงาม และ
ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๓.๑.๑ ดูแลพัสดุ อุปกรณ์ กองช่าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานพิธีต่างๆ  
๓.๑.๒ ดูแลธงสัญลักษณ์ ตามแนวเขตเทศบาลฯ ถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ และซุ้มประตู

เทศบาลฯ 
๓.๑.๓ รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาสวนบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๓.๑.๔ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๓.๑.๕ อยู่เวรรักษาการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๓.๑.๖ เป็นตกแต่งผ้า งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๓.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๔. นายธนวันต์ ปินตาแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ให้มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
             สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ใน
งานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ
ราคา และนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด
บรรลุภารกิจท่ีกำหนด 

๔.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๔.๑.๑ สำรวจสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 
๔.๑.๒ ช่วยเหลือผู้อำนวยการกองช่างในการสำรวจ ออกแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา 
๔.๑.๓ ดูแลงานซ่อมแซม – บำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 
๔.๑.๔ ช่วยเหลือผู้อำนวยการกองช่างในการจัดสถานท่ีในงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ 
๔.๑.๕ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๔.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๔.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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๕. นายวุฒิชัย  ฟูแสง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรง
กับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุท่ีใช้ 
ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามท่ีได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

๕.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๕.๑.๑ สำรวจงานสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล 
๕.๑.๒ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ 
๕.๑.๓ ซ่อมแซม – บำรุงรักษา สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
๕.๑.๔ เป็นนายช่างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตรวจสถานท่ี และเอกสารแบบขออนุญาตต่างๆ) 
๕.๑.๕ อยู่เวรยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๕.๑.๗ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๕.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๖. นายธวัชชัย  หมอกมุงเมือง  พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๖.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๖.๑.๑ ซ่อมแซม – บำรุงรักษา สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
๖.๑.๒ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๖.๑.๓ ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุ 
๖.๑.๔ ช่วยงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรณีมีเหตุ 
๖.๑.๕ อยู่เวรยามยามช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๑.๖ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๖.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๗. นายกฤตธนิก สายแผ่เยือง   พนักงานจ้างทั่วไป    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๗.๑.๑ ขับรถบรรทุก  รถเครนบังคับ  รถดับเพลิง  เพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๗.๑.๒ ติดต้ัง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ระบบไฟฟ้าและประปา   ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
๗.๑.๓ ดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอกในชุมชน 
๗.๑.๔ อยู่เวรยามป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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๗.๑.๕ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
๗.๑.๖ เป็นผู้จัดสถานท่ี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
๗.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๑๐. นางสาวพิชญาภรณ์ เฉียบแหลม พนักงานจ้างรายเดือน ตำแหน่งธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐.๑ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
๑๐.๑.๑ ช่วยงานด้านเอกสาร งานธุรการ และงานสารบรรณ 
๑๐.๑.๒ ทำฎีกากองช่างท้ังหมด 
๑๐.๑.๓ เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน  
๑๐.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายอลงกรณ์  มานพ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 12-2-05-2103-001 
รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมกำกับดูแลพิจารณาสั่งการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งประกอบด้วยงานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค และงานบริการสาธารณสุข
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ได้มอบหมายใหม้ีผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งมีบุคลากรในกองสาธารณสุขฯ มี
ทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็น ลูกจ้างประจำ 4 คน พนักงานจ้างทั่วไป 2 คน และพนักงานจ้างเหมารายเดือน 5 
คน การมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบให้ตามตำแหน่งและ
ความสามารถมีดังต่อไปนี้ 

 

๑. นางสาวปภศร  พัชรชมัยกร  ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานพัฒนามาตรฐาน  และกลวิธีการดำเนินงานสาธารณสุข 
- ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ  เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพ  

งานป้องกันและควบคุมโรค  งานสุขาภิบาลฯ งานบริการสาธารณสุขและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  วางแผนนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลงานสาธารณสุข และบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ 
-  พิจารณาศึกษาวิเคราะห์  นำความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานท่ี

ใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง   
-  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (สปสช.) 

  -   แผนงานโครงการ และโครงการพิเศษต่าง ๆ  
  -  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 

    -  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการร้านค้า 

  -  ออกตรวจงานควบคุมการประกอบการค้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
  -  งานเย่ียมบ้าน 
  -  โครงการพิเศษต่าง ๆ 
  -  การจัดการขยะ 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นายปฐพี  นันทะเสน  ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน  รับผิดชอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
  - งานสารบรรณรับ ส่งหนังสือ 
  - งานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุตามบ้าน ทุกชุมฃนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
  - งานรับ – ส่งผู้ป่วยท่ียื่นคำร้องขอรับบริการส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า  
  - งานควบคุมการประกอบการค้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  -  งานโรคไข้เลือดออก 
  -  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
  -  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 
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  -  งานชีวอนามัย 
  -  งาน ศสมช. 
  -  รวบรวมเอกสาร ติดตามและสรุป โครงการต่าง ๆในเทศบัญญัติ 
  -  รายงานงวดในการจัดการขยะ 
  -  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  -  งานฌาปนกิจ 
  -  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
  -  จัดทำฎีกาทุกประเภทรวมทั้งฎีกาของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล     

เวียงป่าเป้า (สปสช.) 
  - รวบรวมเอกสารติดตามและสรุป โครงการต่าง ๆ ของงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
  - งานจัดซื้อจัดจ้างในกองสาธารณสุขฯ 
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน 
  -  งานต่อใบอนุญาตต่าง ๆ 
  -  งานเด็กและเยาวชน 
  -  โครงการพิเศษต่าง ๆ 
       -  จัดส่งรายงานงวด ทส 2 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๓. นายอุ๊ด แก้วแปงจันทร์  ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน  รับผิดชอบมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้คือ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถบรรทุกขยะ  ขับรถตาวิเศษหมายเลขทะเบียน  81-200๗ 
- ดูแลรักษาความสะอาด  บำรุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้อง  เล็ก ๆ น้อยๆ  ของรถบรรทุกขยะ 
- คัดแยกขยะ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. นายรวย  นันตา ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน  รับผิดชอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถบรรทุกขยะ  ขับรถตาวิเศษหมายเลขทะเบียน  81-2006 

   - ดูแลรักษาความสะอาด  บำรุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้อง  เล็ก ๆ น้อยๆ  ของรถบรรทุกขยะ 
   - การจัดการขยะ 
   - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕. นายณรงค์  กุณแผ่น ตำแหน่งลูกจ้างประจำ  รับผิดชอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
   -  ช่วยเก็บกวาดใบไม้และขยะในบริเวณสำนักงานอาคาร 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  -  คัดแยกขยะ 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๖. นายมงคล  นันตี   ตำแหน่งลูกจ้างประจำ   
๗. นายธรรมรัตน์ อภัยโรจน์  ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน   
๘. นายพิจิตร  เป็งสุวรรณ   ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
๙. นายพงษ์พนัธุ์  ไชยรินทร ์  ตำแหน่งจ้างเหมารายเดือน   
๑๐. นายสมศักด์ิ  กุณแผ่น   ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป   
๑๑. นายสมหวัง  เกตุศรี   ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 

   
ลำดับที่ 6– ๑1 รับผิดชอบและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 

  -  งานกวาดล้างทำความสะอาด 
  -  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
  -  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
  -  คัดแยกขยะ 
  -  ดูแลรักษาความสะอาดของรถ 
  -  ซ่อมแซมถนน ซ่อมรางระบายน้ำ ขุดล้างท่อระบายน้ำเสีย 
  -  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
  -  ฉีดยา หมา – แมว 
  -  ช่วยงานป้องกันสาธารณภัย 
  -  งานจัดสถานท่ี จัดเก้าอี้ กางเต้นท์ 
  -  งานตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ตัดหญ้า 

  -  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-32- 

กองคลัง 
 

นางสาวเกวล ี   แปงม ูล  ตำแหน ่ง น ักว ิชาการเง ินและบ ัญช ีชำนาญการ เลขท ี ่ตำแหน่ ง                          
12-2-04-3201-001 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำ
ความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง ที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการ
จัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน
พัสดุ     งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง 
ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลัง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง  เพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย 
กำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ตรวจสอบการ
หลีกเลี่ยงแนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเป็นที่มาของแหล่งรายได้ ควบคุมการตรวจสอบ
รายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง 
ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  
เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นต้น  การจัดฝึกอบรม และให้
คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับ
แต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานโดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝ่าย ๆ ดังนี้ 

งานการเงิน 

นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง น ักวิชาการ เงินและบัญชีชำนาญการ เลขที ่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ
จัดวาง   

ระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน, แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
รับเงิน  

๒. ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งเงินและจัดทำ
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และให้ธุรการกองคลังนำฝากธนาคารทุกวัน  พร้อมท้ังส่งใบ
นำส่งเงินให้งานบัญชี ลงบัญชี (ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e - LAAS) 

๓. ตรวจสอบการรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯลฯ 
ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินภาษีจัดสรร และเงินรายได้ทุกประเภทผ่านระบบ GFMIS 
และท่ีโอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self – Service Banking  และจัดทำรายงานการรับเงินส่งตามกำหนด 
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๔. ทำบันทึกขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี โครงการท่ีดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ หรือขออนุมัติ
จัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีกำหนด เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสิริยา  ริยาวงค ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  (ลูกจ้างประจำ) 
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณของกองคลัง เช่น ฎีกาเงินเดือน, ฎีกาค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ,ฎีกาเงินส่งเสริมกองทุนเทศบาล 

๒. จัดทำฎีกาเบิกเงินรับฝากของกองคลัง  เช่น  ฎีกาภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษี ๕%, ฎีกาเงินกู้ธนาคาร......., ฎีกาเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ภายใน
กำหนดเวลาประจำทุกเดือน 

๓. เก็บรวบรวมฎีกาทุกกองท่ีจะเบิกจ่าย ลงเลขคลังรับ ก่อนทำรายงานจัดทำเช็ค 
๔. เขียนเช็ค/พิมพ์เช็ค ส่ังจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงิน 
๕. ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยเร็วหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คส่ังจ่ายเงินต้องไม่

เกิน ๑๕ วัน 
๖. จัดเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทหลังจากจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินเสร็จแล้ว เพื่อรอการ

ตรวจจากผู้ตรวจสอบทุกคณะ อย่าให้สูญหายได้ 
๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นางส ุ ธดาอร  นาคเอ ี ่ ยม  ตำแหน ่ ง  น ั กว ิ ชาการคล ั งชำนาญการ เลขท ี ่ ตำแหน่ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. เก็บรวบรวมฎีกาท่ีถึงกำหนดเวลาเบิกจ่ายของแต่ละกอง  เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานจัดทำ
เช็คและเขียนเช็คจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามฎีกาโดยเร็ว ต้องไม่เกิน ๗ วัน หลังจากผู้มี
อำนาจลงนาม 

๒. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสาวนุชนารถ  ทาอุปรงค์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้าง) 
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี ้
      ๑.  นำฎีกาท่ีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  มาจัดทำใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ๒.  สรุปภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ส่งกรมสรรพากรภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
      ๓.  ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ภงด.๑ก  ภงด. ๓,  ภงด. ๕๓, ภงด. ๙๐, ภงด, ๙๑   
      ๔.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานบัญชี 
 

นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง น ักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที ่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำใบสรุปใบนำส่งเงิน  
๒. ตรวจสอบเงินรายได้ ภาษีจัดสรรจากงานการเงิน ที่ได้รับจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ

หน่วยงานอื่น เพื่อนำมาบันทึกบัญชี 
๓. จัดทำรายงานสถานะเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวันที ่มีการรับ - จ่ายเง ิน และเสนอให้

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวันท่ีมีการรับ – จ่ายเงิน 
๔. จัดทำรายงานการรับเงินอุดหนุนทั่วไป / เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์, เงินรับฝาก 

และเงินอื่น ๆ ตามแบบ  http://e-plan.dla.go.th  ภายในกำหนดเวลา 
๕. จัดทำรายงานรายได้ – รายจ่าย   ตามแบบ  http://cfodb.cgd.go.th  ส่งสำนักงานคลัง

จังหวัด ตามวัน,เวลาท่ีกำหนด 
๖. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ  พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 
๗. ตรวจสอบ / จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่ 

๗.๑  จัดทำรายงานประจำเดือน (ตามรูปแบบท่ีกำหนด ระบบ e-LAAS)    
๗.๒  การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (ตามรูปแบบท่ีกำหนด ระบบ e-LAAS)   
๗.๓  จัดทำรายงานเงินท่ีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกประเภท 
๗.4  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

นางส ุ ธดาอร  นาคเอ ี ่ ยม  ตำแหน ่ ง  น ั กว ิ ชาการคล ั งชำนาญการ เลขท ี ่ ตำแหน่ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

     1.  ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการบันทึกบัญชีด้านรายจ่าย ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์       
(e - LAAS)   

     2.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
 

     นายชัยวัฒน์  กันทะเนตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง        
12-2-04-04204-001 โดยมี นางสาวศศิพิมพ์  ธนะชัยขันธ์  พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ    
และปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานคัดลอกข้อมูลท่ีดินให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒. งานปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๓. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู ้เสียภาษีให้

ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๔. จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล 

http://cfodb.cgd.go.th/


-35- 

๕. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม เช่น ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๖. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
๗. งานจัดทำปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ผท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๙, ๑๑, ๑๒, ๑๗)  ให้เป็นปัจจุบัน 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

     นายชัยวัฒน์  กันทะเนตร  ตำแหน่ง เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง        
12-2-04-04204-001 โดยมี นางสาวศศิพิมพ์  ธนะชัยขันธ์  พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ    
และปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระภาษีทุกประเภท 
๒. ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ มีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 

และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน พร้อมทั้งทวงถามเมื่อลูกหนี้ไม่มาชำระภาษีตาม
กำหนด 

๓. งานประเมินจัดเก็บรายได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงาน
ประชุม จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล๊อค ตามแผนท่ีภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี 

๔. จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้โดยตรง 
๕. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้าย กิจการ

ค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๖. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นค่าขยะ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 

พร้อมท้ังรายงานหนี้ค้างชำระ 
7. จัดทำ ภบท.๑๙ บัญชีหน้างบ และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๕%  เป็นประจำทุกเดือน  

พร้อมท้ังตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
9. จัดเก็บรายได้ท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ออก 

ใบเสร็จรับเงินพร้อมท้ัง จัดทำใบนำส่งเงิน โดยประสานกับงานการเงิน เรื่องการโอนเงินจากท้องถิ่น จังหวัดและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งาน
การบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกันเป็นประจำทุกวันท่ีมีการรับเงิน 

10. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานตรวจอนุมัติฎีกา และควบคุมงบประมาณ 

           นางสิริยา  ริยาวงค ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ลูกจ้างประจำ)  
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกา และลายมือช่ือฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน 
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๒. จัดทำ/ตรวจสอบ รายงานจัดทำเช็ค และเมื่อเสนอเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนามแล้ว ให้ตรวจสอบ
ลายมือช่ือว่าครบถ้วนถูกต้องก่อนจ่ายเช็ค 

๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางส ุ ธดาอร  นาคเอ ี ่ ยม  ตำแหน ่ ง  น ั กว ิ ชาการคล ั งชำนาญการ เลขท ี ่ ตำแหน่ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. นำฎีกาที่ลงรับจากงานการเงิน แล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณคงเหลือ มีเงินเพียงพอที่จะ
เบิกจ่าย 

หรือไม่ หากงบประมาณใกล้หมดแจ้งหัวหน้ากองแต่ละกอง และเจ้าหน้าที่งบประมาณ ดำเนินการโอน
งบประมาณก่อนการเบิกจ่าย  ทำใบโอนงบประมาณรายจ่าย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e – LAAS) 

๒. ตรวจสอบรายรับกับงานบัญชี  ว่ามีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายที่จะจ่ายออกไปหรือไม่ และ
ประสานงานกับพัสดุว่าโครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ 

๓. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เงินเดือน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ของทุก
กอง 

 

นายปุญญพัฒน์  เป็งสุวรรณ พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
๑. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง ค่าตอบแทน เงินอุดหนุน ของทุกกอง 
๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
     นางส ุธดาอร  นาคเอ ี ่ยม  ตำแหน ่ง น ักว ิชาการคล ังชำนาญการ เลขท ี ่ตำแหน่ง                           

12-2-04-3202-003 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ        

     นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที ่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ     

     นายสุรสิทธิ์  กันทา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   สำนักปลัด 

      

     นางสาวปภศร พัชรชมัยกร    พนักงานจ้างเหมา 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     

 

     นางสาวพิชญาภรณ์ เฉียบแหลม    พนักงานจ้างเหมา 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองช่าง 

      

     นางสาวมัทณี     โพสลี         พนักงานจ้างเหมา   
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองการศึกษา 

      

     นางสุปราณี           อาธิเสนะ      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 
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     นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค ์     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองคลัง   และรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้      

๑. ก่อนส้ินเดือนกันยายนของทุกปี  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
๒. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ สอบราคา ประกวดราคา ทุกกอง   จัดซื้อ

จัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์วิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ สอบราคา ประกวดราคา และวิธี
อิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)   วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษของทุกกอง และวิธีตกตลราคา 

๓. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามงบทรัพย์สิน 
๔. รวบรวมแผนพัสดุ ผด.๑  จากทุกอง  จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  และแผนการ

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  ผด.๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
๕. งานจัดส่งสำเนาสัญญาท่ีมีวงเงินเกินต้ังแต่ ๑ ล้านขึ้นไป  ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

กรมสรรพากร ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา 
๖. แต่งต้ังคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุท่ีไม่ใช้เส่ือสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การ

ได้และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน 
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างด้วยระบบ  e – GP ของทุกกอง 
๘. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานธุรการ 
           นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที ่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้า โดยม ีนางสิริยา  ริยาวงค์   
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. รับ – ส่ง หนังสือราชการของกองคลัง 
๒. โต้ตอบหนังสือราชการกองคลังและเก็บเอกสารหนังสือราชการกองคลัง 
๓. ทะเบียนรับ – จ่าย วัสดุสำนักงานกองคลัง 
๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายข้ึนได้ หากมีปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

 
      ว่าท่ี ร.ต. 

(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 


