
 

 

 

 

คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
ที่  ๒๔๗ / ๒๕63 

เรื่อง   การมอบหมายงานและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

--------------------------------------- 

      ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 291/๒๕62 ลงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕62 เรื่อง 
การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   น้ัน 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์รับโอนพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ราย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งการมอบหมายงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้ตรงตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง  

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เอกูนวีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 , ข้อ 5 และข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒63 - ๒64  จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาล
ตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 291/๒๕62 ลงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕62  และมอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างใหม่  ดังนี ้

                นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-00-1101-001  เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ
ในสังกัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  ดังนี ้ 
   ๑. เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล 
   ๒. เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 
   ๓. เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา 
   ๔. เรื่องในหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล 
   ๕. เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือ
ในกรณีพิเศษอื่นใด 
   ๖. เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 
   ๗. เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีพนักงานเทศบาลทั้งหมดจำนวน  26  อัตรา  พนักงานครู
เทศบาล (ศพด.) จำนวน 2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 
15 อัตรา รวมบุคลการทั้งสิ้นจำนวน 57 อัตรา  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานในส่วนราชการต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างเทศบาลสามัญ  ดังนี้ 
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   1. สำนักปลดัเทศบาล (01)  

  จำนวนบุคลากรทั้งหมด  17  อัตรา (พนักงานเทศบาล 8 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา)  ดังนี ้

  1.1  นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง  30-2-01-2101-001  มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 

   (1)  ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ งานธุรการและงานสารบรรณกลาง  งานการ
เจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฎร  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานนิติการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และงานพัฒนาชุมชน  

   (3)  ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ การจัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม  การประชุมสภา  การอบรม หรือสัมมนาต่างๆ 

  (4)  ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล 

   (5)  ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงการทำงาน ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล 

   (6)  งานราชการทั่วไปของเทศบาลและงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 

   (7)  งานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
ผู้บริหาร และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

   (8)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจันทัย  ตอนศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ 

1.2  นางจันทัย  ตอนศรี   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง 30-2-01-2101-002  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี ้
      ➢  งานบริหารทั่วไป 

   (1)  ช่วยควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ งานธุรการและงานสารบรรณกลาง  งาน
การเจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฎร  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานนิติการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  และงานพัฒนาชุมชน  

   (3)  ช่วยควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ การจัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม  การประชุมสภา  การอบรม หรือสัมมนาต่าง ๆ 

  (4)  ช่วยควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล 

   (5)  ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงการทำงาน ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล 

   (6)  งานราชการทั่วไปของเทศบาลและงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
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   (7)  งานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือ

ผู้บริหาร และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
   (8)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (9) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวิรัตน์  ศรีสุดโท กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
      ➢  งานนติิการ  
   (๑)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและ
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
   (๒)  งานจัดทำนิติกรรม การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม 
ระเบียบกฏหมาย    

(๓)  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทกุข์
หรือการอุทธรณ ์  

 (๔)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัต ิ
   (5)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

      ➢  งานกิจการสภาเทศบาล  
(1) งานธุรการการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์
(2) งานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
(3) งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
(4) งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัต ิ
(5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.3  นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง  30-
2-01-4101-๐๐๑  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

      ➢  งานธุรการ 
  (๑)  งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
  (2)  งานร่าง โต้ตอบหนังสือราชการภายใน/ภายนอกส่วนราชการของสำนัก
ปลัดเทศบาล และติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
  (3)  งานเสนอแฟ้มงานต่อผู้บังคับบัญชา และติดตามแฟ้มงานของทุกส่วนราชการ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
   (4)  งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   (5)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักปลัด 
เทศบาลทุกประเภท 
  (6) ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ  พ.ศ. 2558  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ต้นสังกัดทราบตาม
กำหนดระยะเวลา 
  (7)  บันทึกข้อมูลลงเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน 
  (8)  งานรวบรวมข้อมูล (Center)  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เข้าแฟ้มเพ่ือรอรับการตรวจสอบของภาครัฐ  
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            (9)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
   (10) ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาล 
   (11) งานจัดเตรียมสถานที่ประชุมสภาเทศบาล /การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
   (12) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (12) งานรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน และทำการเปิดตู้ร้องทุกร้องเรียน ทุกวันที่ ๓๐       
ของเดือน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน 
   (13)  การตรวจและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) 

(14) งานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และ
ครุภัณฑต์่างๆ  
   (15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(16) ปฏิบัติหน้าที่แทน จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

  1.4  นางสาวบังอร   ค่ายมั่น  พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   (1)  ช่วยปฏิบัติงานธุรการของสำนักปลัดเทศบาล 
   (2)  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และนโยบายต่างๆ ของจังหวัดหรือ
รัฐบาล 
   (3)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

๑.5  นางสาวดารุณี   นาคะ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 30-
2-01-3102-001  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี ้

      ➢  งานการเจ้าหน้าที่ 
   (๑)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้าง  
   (๒)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
   (๓)  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๔)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง 
   (๕)  งานประเมินผลการปฏบิัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
   (๖)  งานจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 
   (๗)  งานจัดทำและปรับปรุงตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ป ี
   (๘)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร  เช่น  
การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา 
   (๙)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
   (๑๐) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
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   (11) งานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำเดือน 
   (๑๑) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ
คุณประโยชน ์

(๑๒) งานประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    
(๑๓) งานการลาพักผ่อนประจำป ีและการลาทุกประเภท 

   (14) งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
   (15) งานจัดทำและปรับปรุงข้อมูลต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง       
ในระบบ IT ดังนี้   

(1) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาต ิ: http://lhr.dla.go.th  
(2) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) : https://www.nhso.go.th 
(3) ระบบ E-LAAS : http://www.laas.go.th/ 
(4) ระบบประกันสังคม :  https://www.sso.go.th 

   (๑6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (17) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

๑.6  นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
เลขที่ตำแหน่ง 30-2-01-3103-001  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี ้

      ➢  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (๑)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที ่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ

วางแผน  และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
 (๒)  งานจัดเตรียมเอกสารที ่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๓)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 

 (๔)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต 
    (๕)  งานจัดเตรียมและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะ ปานกลางและแผนประจำปี 

 (๖)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 (๗)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื ่นที ่ เสนอบริ การ
สาธารณูปการ  ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน 

 (8)  งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในเขตเทศบาล 

 (9)  งานติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
 (10) งานประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการบริการประชาชนเคลื่อนที่ 

   (๑1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
และดำเนินการ 

http://lhr.dla.go.th/
https://www.nhso.go.th/
http://www.laas.go.th/
https://www.sso.go.th/
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   (1๒) งานรวบรวมสถิติและวเิคราะห์งบประมาณ 
   (1๓) งานเสนอแนะและใหค้ำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
   (1๔) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
   (1๕) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล 
   (16) งานการจัดวางระบบควบคุมภายในและประสานรวบรวมเอกสารการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล 
  (17)  งานช่วยเหลือและรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เขา้แฟ้มเพื่อรอรับการตรวจสอบของภาครัฐ  
   (18) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(19) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายชยพล  บัวอ่อน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 

  1.7  นายชยพล  บัวอ่อน  พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
มีหน้าที่และรบัผิดชอบงาน ดังนี้ 
   (1)  ช่วยเหลือและปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   (2)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (3)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุภัสสร  กลา้พยัคฆ์  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๑.8  นายอนรุักษ์  คชรินทร์  ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-01-3104-001  ให้ปฏิบตัิหน้าที่และรบัผิดชอบงาน ดังนี้ 

      ➢  งานทะเบียนราษฎร 
   (๑)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร ได้แก ่
    –  งานการขอเลขที่บ้าน 

–  งานการแจง้เกิด การแจ้งตาย 
–  งานการแจง้ย้ายที่อยู ่ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัต ิ
–  งานการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และ (ท.ร.13) 
–  งานการแกไ้ขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
–  งานการคัด – รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณะบัตร 

   (๒)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกต้ัง ได้แก ่
–  งานการจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง 
–  งานการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
–  งานการรับคำร้องเพิ่มช่ือ – ถอนช่ือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
–  งานการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
–  งานการใหบ้ริการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 
–  งานการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
–  งานการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้าหรือนอกเขตจังหวัด 
–  งานการแจง้รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังเจ้าบ้าน 

   (๓)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   (4)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีย์ไพบูลย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

  ๑.9  นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย ์ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานวิทยุ 
ช่วยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  โดยให้ปฏิบัติงาน  ณ  สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นอำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี และปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนุรักษ์  คชรินทร์  กรณีไม่อยู่หรอือยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ 

  1.10  นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่
ตำแหน่ง  30-2-01-3801-๐๐๑  ให้ปฏบิัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       ➢  งานพัฒนาชุมชน 
   (๑)  การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง 
   (๒)  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
   (๓)  งานจัดระเบียบชุมชน 
   (๔)  งานบริหารการจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการพัฒนาชุมชน 
   (๕)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ให้แก่ชุมชน 
   (๖)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ    
แก่ชุมชน 
   (๗)  งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
   (๘)  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
   (๙)  งานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
   (๑๐) การส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   (๑๑) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน , กองทุนชุมชนเมือง 
   (๑๒) งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
   (13) การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
   (14) การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 
   (15) การให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบรกิาร 
   (16) การประสานและร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และ
ส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน 
   (17) การสอดส่อง  ดูแล  ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย 
   (18) ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ 
    (19) การสงเคราะห์เด็ก  เยาวชน  และสตรี ที่ ครอบครัวประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ 
   (20) การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   (21) งานจัดทำและปรับปรุงข้อมูลต่างๆในระบบ IT ดังนี ้
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    (1) ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : www.dla.go.th 
    (2) ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : www.csg.go.th 
   (22) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และนโยบายต่างๆ ของจังหวัด
หรือรัฐบาล 
   (23) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (24) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวดารุณี  นาคะ และนางสาวสุนทรี  อารี กรณีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

  1.11  นางสาวสุนทรี  อาร ี พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มีหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี ้
   (1)  ช่วยเหลือและปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
   (2)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (3)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย และนางสาวบังอร  ค่ายมั่น กรณี
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  1.12  จา่เอกพิชิตชัย  ปามทุา  ตำแหน่งเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 30-2-01-4805-001  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
  (๑)  งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ งานร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการภายใน/ภายนอกส่วน
ราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย , งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 (3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง

ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน  เช่น  
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ  
   (๔)  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ
ป้องกัน  บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
   (๕)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนฯ 
   (6)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารและงานการดูแลรักษากล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขต
เทศบาล 
   (7)  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (8)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด   หาบเร่   แผงลอย   รวมทั้งกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (9)  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   (10) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงแห่งชาต ิ
   (11) งานประสานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
   (12) งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน , อปพร. 
   (13) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และนโยบายต่างๆ ของจังหวัด
หรือรัฐบาล  

http://www.dla.go.th/
http://www.csg.go.th/
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   (14) งานแจ้งจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
  (15) งานจัดทำทะเบียนคมุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
(ถ้ามี) 
  (16) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
  (17) ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาการใช้รถกู้ภัย หมายเลขทะเบียน 82-2383 ปจ , 
และรถตู้ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน นข 2386 ปจ 

 (18) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.13  นายวรรณไชย  ไชยชุน  พนักงานจ้างตามภารกจิตำแหน่งพนกังานดับเพลิง   
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังน้ี 
   (1)  ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (2)  ควบคุม ดแูล และบำรุงรักษาการใช้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน 81-3218 ปจ. และรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 2356 ปจ.  
  (3)  ให้สตาร์ทเครื่องยนต์รถที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคัน และดูแลให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (4)  ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่มีประจำรถอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (ตามแบบฟอร์ม) หากมอีุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับช้ัน 
  (5)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.14  นายเจริญ   ฉ่ำสมบรูณ์  พนักงานจ้างตามภารกจิตำแหน่งพนกังานดับเพลิง   
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังน้ี 
   (1)  ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (2)  ควบคุม ดแูล และบำรุงรักษาการใช้รถดับเพลิงกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 
บน 5793 ปจ. และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1516 ปจ. 
  (3)  ให้สตาร์ทเครื่องยนต์รถที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคัน และดูแลให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (5)  ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่มีประจำรถอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (ตามแบบฟอร์ม) หากมอีุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น 
   (6)  ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลกรอก-
สมบูรณ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.15  นายสายชล  บานวงษ ์ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   (1)  ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (2)  ควบคุม ดแูล และบำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล 
หมายเลขทะเบียน กข 9129 ปจ และรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 7837 ปจ โดยให้
สตารท์เครื่องยนต์และดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  หากเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น 
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  (3)  ขับรถ รับ-ส่ง บุคลากรทุกคนในเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เพื่อไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามหนว่ยงานราชการหรือสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งจดัทำบันทึกการใช้รถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล 
หมายเลขทะเบียน กข 9129 ปจ และรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 7837 ปจ 
  (4)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.16  นายนิคม  ดิ้นทอง  พนักงานจ้างทั่วไปตำแหนง่พนักงานดับเพลิง  ให้ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังน้ี 
   (1)  ปฏิบัตงิานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (2)  ควบคุม ดแูล และบำรุงรักษาการใช้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน 81-3218 ปจ. และรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป 3556 ปจ. 
  (3)  ให้สตาร์ทเครื่องยนต์รถที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคัน และดูแลให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (4)  ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณต์ัดถ่างที่มีประจำรถอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อใหพ้ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (ตามแบบฟอร์ม) หากมีอุปกรณ์ใดชำรุดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น 

(5) ดูแลกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตเทศบาล 
(6) ช่วยเหลือการจัดทำทะเบียนถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

  (7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.17  นายประเสริฐ   โฉมฉิน  พนักงานจา้งตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขบัรถยนต์  
มอบหมายให้ชว่ยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และควบคุม ดแูล และ
บำรุงรักษาการใช้รถจักรยานยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน กยจ 770 ปจ และ กยจ 771 ปจ 

   ใหพ้นักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่ลำดบัที่ 1.13 - 1.17  ปฏิบัติ
หน้าที่แทนกนั กรณีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่หรอือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

 

  2. กองคลัง (04) 

  มีบุคลากร จำนวน  5  อัตรา (พนักงานเทศบาล 4 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 อัตรา)  ดังนี้ 

2.1  นางปาลิดา  ทวีสิน  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้) 
เลขที่ตำแหน่ง  30-2-04-2102-001 เปน็ผู้ควบคุม กำกับดูแลและใหค้ำปรึกษาการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง  ดังนี ้

 (1)  ควบคุม ดูแล งานธุรการและงานสารบรรณของกองคลัง งานการเงินและบัญช ี 
งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย์ 

 (2)  ควบคุม ดูแล งานการรับ  การจ่าย การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน 

 (3)  ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบใบสำคญั  ฎีกา  งานเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน   เงินบำเหน็จ  บำนาญ  การยืมเงินทดรองราชการ งานการเงินอื่น ๆ 

 (4)  ควบคมุ ดแูล งานเกี่ยวกบัการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ 

 (5)  ควบคุม ดูแล งานการเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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 (6)  ควบคุม ดูแล งานการหกัภาษีและนำสง่  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับ

และจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
 (7)  ควบคุม ดูแล งานการจัดผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  การจัดเก็บภาษี  

การประเมินภาษี  การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนยีมต่างๆ 
 (8)  ควบคมุ ดแูล งานโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน   
 (9)  ควบคุม ดูแล งานการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
   (10) ให้คำปรกึษา แนะนำ ปรับปรุงการทำงาน ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินของส่วนราชการต่างๆในสังกัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
(11) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาทุกประเภทของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 

   (12) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลงั (นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-04-2102-002  เนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นางปาลิดา  ทวีสิน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-04-2102-001 

2.3  นางสาวสุพัสตรา   คนรักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-04-3201-001  ให้ปฏิบตัิหน้าที่และรบัผิดชอบงานการเงินและบัญชี ดังนี้ 
           ➢  งานธุรการ/งานการเงินและบญัชี 

 (1)  งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอหนังสือของกองคลัง 
    (2)  งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
  (3)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองคลัง 
ทุกประเภท 

(4) งานตรวจสอบงบประมาณฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของทุกส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาล 
   (5)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (6)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย 
   (7)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (8)  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอ่ืนๆ 
   (9)  งานการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนของประกันสังคม ผ่านระบบ E-service
   (10) งานช่วยเหลือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประสานรวบรวมเอกสาร
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองคลัง 
   (11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (12) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปาลิดา  ทวีสิน หรือ นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ หรือ
นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

2.4  นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตัิการ เลขที่ตำแหน่ง 
30-2-04-3204-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
           ➢  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

(1)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดฯุ 
   (2)  งานการซอ่มแซมและบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท 
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   (3)  งานการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสครุภัณฑ์พัสดุ 
   (4)  งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เพราะเสื่อมสภาพหรือชำรุด
เสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป 
   (5)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
   (6)  งานการจัดทำรายงานประจำเดือนต่าง ๆ ในงานพัสด ุ

(7)  งานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
   (8)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (9)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

2.5  ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-04-
4204-001  เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  จึงมอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ  พนักงานจ้าง         
ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
           ➢  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
   (1)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื ่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  
หรือคำร้องภายในกำหนด  และรายช่ือผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 
   (2)  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า  การแจ้งเตือนกรณีไม่
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด และการแจ้งเตือนกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
ภายในกำหนด 
   (3)  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี )  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 
   (4)  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (5)  งานวางแผน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล 
   (6)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (7)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น 
   (8) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน และงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน 
   (9) งานปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีโรงเรือนและที่ดิน และแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  
   (10) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล 
   (11) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี 
                      (12) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือชำระภาษี 
   (13) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ
จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) 
   (14) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสีย
ภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืนๆ 
    (15) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อ
นำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที ่และแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
   (16) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืนๆ 
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   (17) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายใน
ทะเบียนเงินผลประโยชน ์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.๕)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน 
   (18) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษแีละงานประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการชำระภาษตี่างๆ 
   (19) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน 
   (20) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานการเสีย
ภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 
   (21)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กพล 684 ปจ  
หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
   (22) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (23) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

  ❖  นายชยพล  บัวอ่อน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานกองคลัง ดังน้ี 

 (1)  ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 (2)  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานในกองคลัง กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหนา้ที่ได ้
   (2)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

   3.  กองช่าง (05) 

      มีบุคลากร จำนวน  5  อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา)  ดังนี ้   

   ๓.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองชา่ง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-05-
2103-001   

  3.2  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-05-2103-002   

เนื ่องจากทั้งสองตำแหน่งยังไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  
ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  30-2-00-1101-001  เป็นผู้ควบคุม 
กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงาน ดังน้ี 

  3.3  ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-05-4701-001  
เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  จึงมอบหมายให้ นายธงชัย  วงศ์ชู ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง 30-2-09-4707-001 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
      ➢  งานวิศวกรรม  
   (๑)  งานการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและ
มัณฑนศิลป์ 
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   (๒)  งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป ์
   (๔)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
   (๕)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๖)  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 
   (๗)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป ์
   (๘)  งานประมาณการราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และทางด้านสถาปัตยกรรมและ
มัณฑนศิลป์ 
   (๙)  งานควบคุมการก่อสร้างทางวิศวกรรม และทางสถาปัตยกรรม 
   (10)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตาม
กฎหมาย 
   (11) งานสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 
   (๑2) งานจัดทำผังเมืองรวม, งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ, งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง 
   (13) งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
   (14) งานสำรวจข้อมูลทางด้านผังเมือง งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
   (15) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำ 
   (๑6) งานวิเคราะห์ และควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
   (๑7) งานเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิใ์นทีด่ิน 

      ➢  งานสาธารณูปโภค  
   (๑)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่นฯลฯ 
   (๒)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓)  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน 
   (๔)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที ่
   (๕)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
   (๖)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
   (๗)  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
   (๘)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา 
   (๙)  งานไฟฟ้าสาธารณะ 

      ➢  งานสวนสาธารณะ  
   (๑)  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อมฯลฯ 
   (๒)  งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
   (๓)  งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธ์ไม้ตา่งๆ 
   (๔) งานจัดทำ  ดูแลรักษาดูแลเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ไม้ต่างๆ 
   (๕)  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับใช้พันธ์ไม้ต่างๆ 
   (๖)  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
   (๗)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย ์
   (๘)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๓.4  นายนิกร  ราชบัณฑิต พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหนง่ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน โดยอยู่ในความควบคุม ดูแลของ นายธงชัย  วงศ์ชู ดังนี ้
      ➢  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  

(1)  ปฏิบัติงานการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า และไฟส่องสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล 

(2)  งานควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา กล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตเทศบาลตำบล 
กรอกสมบูรณ์  

(3)  งานจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
(4)  งานจัดตกแต่งไฟฟ้า  สถานที่  เวที เกี่ยวกับงานพิธกีารต่างๆ 
(5)  งานควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาระบบเสียงไร้สายและเครื่องเสียงในห้องประชุม

สภาเทศบาลให้ใช้งานได้ตามปกต ิ
   (6)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน  
81-1891 ปจ. ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายใหร้ายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (7)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องตบดินและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
(กองช่าง) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

(8)  ช่วยดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
   (9)  ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในกองช่าง 
   (10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  3.5  นางสมส่วน  ไทยเจริญ พนักงานงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงาน มอบหมายให้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานของสำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(1)  ช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลทุกชั้น ทุกห้อง และ
บริเวณโดยรอบของสำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
   (2)  งานเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาล 
   (3)  งานช่วยเหลือกองการประปา การจัดเก็บค่าน้ำประปาของชุมชนโคกวัดหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  (4)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ❖ ให้นางสาวบังอร  ค่ายมั่น พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(สังกัดสำนักปลัดเทศบาล)  ช่วยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานของกองช่าง  ดังนี ้

      ➢  งานธุรการ 
(1)  งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอหนังสือต่างๆของกองช่าง 
(2)  งานเสนอแฟ้มงานต่อผู ้บังคับบัญชา และติดตามแฟ้มงานพร้อมตรวจสอบ   

ความถูกต้อง 
  (3)  งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
    (4)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกอช่าง      
ทุกประเภท 
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   (5)  งานแจ้งจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

(6)  งานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดสุำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุและครุภัณฑต์่างๆ  

(7)  ช่วยเหลืองานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของกองช่าง 
     (8)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 

  มีบุคลากร จำนวน  14  อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป  9  อัตรา)  ดังนี ้

  4.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง 30-2-06-2104-001  มีหน้าที่ควบคุม  ตรวจสอบ  ดูแลและรับผิดชอบงานในกอง
สาธารณสุข ดังนี ้

  4.2  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-06-2104-002   
  เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 30-2-06-4601-001  ให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี ้
   (1)  ควบคุม ดูแลงานธุรการ  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  และงานส่งเสริมสุขภาพ   
   (2)  ควบคุม ดูแลงานการวางแผนการสาธารณสุข   
   (3)  ควบคุม ดูแลงานการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี ่ยวข้องกับ
สาธารณสุข 
   (4)  ควบคุม ดูแลงานการเผยแพร่ฝึกอบรม  การสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์    
   (5)  ควบคุม ดูแลงานการจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข   
   (6)  ควบคุม ดูแลงานการให้บริการสาธารณสุข   
   (7)  ควบคุม ดูแลงานการควบคุมการฆ่า  จำหน่ายเนื้อสัตว์   
                      (8)  ควบคุม ดูแลงานกวาดถนน งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
   (9)  ควบคุม ดูแลงานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุข 

  4.3  นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 
30-2-06-4601-001  ให้ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
       ➢ งานธุรการ  

(1)  ควบคุมกำกับดูแลงานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอ
หนังสือต่างๆ 
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  (2)  ควบคุมกำกับดูแลงานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   (3)  ควบคุมกำกับดูแลงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกประเภท 
   (4)  ควบคุมกำกับดูแลงานแจ้งจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

(5)  ควบคุมกำกับดูแลงานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน
งานครัว และครุภัณฑต์่างๆ  

(6)  งานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบการ
ควบคมุภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ➢  งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
   (1)  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
   (2)  งานการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (3)  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
   (4)  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
   (5)  งานชีวอนามัย 

      ➢  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
   (๑)  ป้องกันและสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 
   (๒)  งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค 
   (๓)  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
   (๔)  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 

      ➢  งานสัตวแพทย ์   
   (๑)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว ์
   (๒)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือ
สัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
   (๓)  งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติด
โรคสัตว ์
   (๔)  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว ์
   (๕)  งานควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 
   (๖)  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ 
   (๗)  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

      ➢  งานส่งเสริมสุขภาพ   
   (๑)  งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผน
ครอบครัว 
   (2)  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต   

   (3)  งานให้บรกิารรักษาพยาบาลในและนอกสถานที ่
   (4)  งานวางแผนและการจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่ง
การรักษาของแพทย ์
   (5)  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนงาน 
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   (6)  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล 
   (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (8)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

  4.4  นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (ช่วยปฏิบัติงาน
เอกสาร) ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
       ➢ งานธุรการ  
   (1)  งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอหนังสือต่างๆ 

(2)  งานเสนอแฟ้มงานต่อผู้บังคับบัญชา และติดตามแฟ้มงานพร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
  (3)  งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   (4)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกประเภท 
   (5)  งานแจ้งจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

(6)  งานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดสุำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑต์่างๆ   
(7)  ช่วยเหลืองานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (8)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (9) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้

  4.5  นายยัง   ผักใหม  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)  
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3988 ปจ. 
ใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.6  นายนิยม  เจริญรุ่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8232 ปจ  
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  4.7  นายกนก  บานวงษ์  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถไถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 811 
ปจ. ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.8  นายสังวาล  รักษา  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0552 ปจ. 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.9 นายไพรัช  สุวรรณขำ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถฉุกเฉิน (อป.02) หมายเลขทะเบียน กค 8408 ปจ.  
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.10  นายสุบิน  วิถี  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  ให้ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 7150 ปจ ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.11 นายนที  ทิพยสุข  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ให้ปฏิบัติหนา้ที่
และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  4.12  นายทศพล  เถาว์สี  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  ให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง และ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  
  (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.13  นางสาวมลิวัลย์  หนูเหลือง  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  
มอบหมายใหช้่วยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานของกองการประปา  

  4.14  นางสาวสมปอง  นาคสุข พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน  ให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี ้
   (1) งานเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดถนนและทางเทา้ภายในเขตเทศบาล 

(2) ช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลทุกชั้น ทุกหอ้ง และ
บริเวณโดยรอบของสำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
  (3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ❖ ให้ นายประเสริฐ   โฉมฉิน  พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
(สำนักปลัดเทศบาล)  ช่วยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  (1)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขต
เทศบาล 
  (2)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 8408 ปจ. 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (3)  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   โดยให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่ลำดับที่ 4.5 - 4.14 และ
นายประเสริฐ  โฉมฉิน  ปฏิบัติหน้าที่แทนกัน กรณีคนหนึ่งคนใดไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 

   5.  กองการศึกษา (08) 

      มีบุคลากร จำนวน  9  อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 2 อัตรา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา)   ดังนี ้     

   5.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-08-2107-001   

  5.2  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-08-2107-002   
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เนื ่องจากทั้งสองตำแหน่งยังไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  

ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-00-1101-001 เป็นผู้ควบคมุ 
กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานของกองการศึกษา ดังนี ้

5.3  นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 
30-2-08-3803-001 ให้ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
      ➢  งานธุรการ 

(1)  งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอหนังสือต่างๆ 
(2)  งานเสนอแฟ้มงานต่อผู้บังคับบัญชา และติดตามแฟ้มงานพร้อมตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
   (3)  งานแจ้งจัดหาพัสดุตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

(4)  งานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดสุำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑต์่างๆ   
(5)  งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแ์ละเครื่องเสียงในการประชุมสภาเทศบาล 
(6)  งานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของกองการศึกษา 
(7)  ช่วยปฏิบัติงานการดูแลกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตเทศบาล 

      ➢  งานบริหารการศึกษา 
(1)  งานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สถิติทางการศึกษา และทดลองวิจัยทางการศึกษา 
(2)  งานเผยแพร่แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(3)  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน 
(4)  งานกำกับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษา  
(5)  งานวางแผนแนวทางปฏิบัติ ประสานงานและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
(6)  งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรม เพื่อ

ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 
                         (7)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และงานวิชาการต่างๆ 
                (8)  งานการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

      ➢  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   (1)  งานศาสนา  งานวัฒนธรรม งานสืบสานประเพณีไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน  
   (2)  งานกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
   (3)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้
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     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

  5.4  นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน  ตำแหน่งครู (ค.ศ.1) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-6600-
155 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
   (3)  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
   (4)  จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนา  
เดก็เล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   (5)  ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (6)  เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7)  นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   (8)  จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
   (9)  เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 6) 
   (10) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (11) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ (งานนักวิชาการศึกษา) และ
นางสาวศิริรัตน์  เหมือนส่อน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

  5.5  นางสาวศิริรัตน์  เหมือนส่อน  ตำแหน่งครู (ค.ศ.1) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-6600-
156  มอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้

(1)  ช่วยวางแผนปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่/วิธีการดำเนินงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กช่วยควบคุมดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ด้านวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหาร
ทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานอาคารสถานที่ งานพัฒนานักเรียน และงานทะเบียนเอกสารให้เป็นไป 
ตามระเบียบ 
   (2)  ช่วยควบคุม ดูแลปกครอง การจัดระบบงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดงาน 
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ช่วยติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา นิเทศ บังคับบัญชา
บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   (3)  ช่วยดูแลสวัสดิการ และความเป็นอยู ่ของครู นักเรี ยน และบุคลากร สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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   (4)  ช่วยบริหารกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์  วิจัย รวบรวมข้อมูล จัดทำ
สถิตินำเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการศึกษามาเผยแพร่ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      ➢  หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 
   (1)  เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 5) 
   (2)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา 
   (3)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และคุณลักษณะตามวัย 
   (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   (6)  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
   (7)  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
   (8)  จัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (9)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   (10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   (15) จัดให้มกีารประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  ได้แก่ บญัชีเรียกช่ือนักเรียน  สมุดรายงาน
ประจำตัวเด็ก สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก  แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
   (17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
   (18) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (19) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 

  5.6  นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
   (1)  เป็นครูประจำช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 4) 
   (2)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา 
   (3)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และคุณลักษณะตามวัย 
   (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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   (6)  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7)  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
   (8)  จัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (9)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   (10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   (15) จัดให้มกีารประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  ได้แก่  บญัชีเรียกช่ือนักเรียน  สมุดรายงาน
ประจำตัวเด็ก สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก  แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
   (17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
   (18) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  5.7  นางสุนันทา  บ้านโพธิ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
   (1)  เป็นครูประจำช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 3) 
   (2)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา 
   (3)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และคุณลักษณะตามวัย 
   (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   (6)  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7)  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
   (8)  จัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (9)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   (10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   (15) จัดให้มกีารประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  ได้แก่  บญัชีเรียกช่ือนักเรียน  สมุดรายงาน
ประจำตัวเด็ก สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก  แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
   (17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
   (18) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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  5.8  ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ์  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
   (1)  เป็นครูประจำช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 2) 
   (2)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
   (3)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และคุณลักษณะตามวัย 
   (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   (6)  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7)  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
   (8)  จัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (9)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   (10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   (15) จัดให้มกีารประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  ได้แก่  บญัชีเรียกช่ือนักเรียน  สมุดรายงาน
ประจำตัวเด็ก สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก  แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
   (17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
   (18) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  5.9  นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
   (1)  เป็นครูประจำช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 1) 
   (2)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา 
   (3)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และคุณลักษณะตามวัย 
   (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   (6)  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   (7)  อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
   (8)  จัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (9)  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
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   (10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   (12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   (13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
   (14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   (15) จัดให้มกีารประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
   (16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน  ได้แก่  บญัชีเรียกช่ือนักเรียน  สมุดรายงาน
ประจำตัวเด็ก สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก  แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
   (17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
   (18) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   โดยให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่ลำดับที่ 5.6 - 5.9  ปฏิบัติ
หน้าที่แทนกัน กรณีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
 

  6.  กองการประปา (09) 

      มีบุคลากร จำนวน  5  อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา)  ดังนี ้  

   6.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 
30-2-09-2106-001  เนื ่องจากไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นางปาลิดา  ทวีสิน  ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 30-2-04-2102-001 เป็นผู้ควบคุม 
กำกับดูแลและรับผิดชอบ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานผลิตและบริการ 

  6.2  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง 30-2-09-2106-002  เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จึงมอบหมายให้ นายธงชัย  วงศ์ชู  ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  เลขที่ตำแหน่ง  30-2-09-4707-001  ช่วยควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบ 
งานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานผลิตและบริการ  

  6.3  นายธงชัย  วงศ์ชู  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  เลขที่ตำแหน่ง  30-2-
09-4707-001  ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
      ➢  งานธุรการ 

(1)  ควบคุม ดูแล งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ การร่าง โต้ตอบและเสนอหนังสือต่างๆ 
(2)  ควบคุม ดูแล การจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดสุำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และ

ครุภัณฑ์ต่างๆ  
(3)  งานการวางระบบควบคุมภายใน และการรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของกองการประปา 
      ➢  งานการเงินและบัญชี 
          (๑)  งานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีของกองการประปา 
  (2)  ควบคุม ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
กองการประปาทุกประเภท 
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  (3)  ควบคุม ดูแล การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและ
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   (4)  ควบคุม ตรวจสอบการแจ้งจัดหาพัสดุตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
           (5)  ควบคุม ตรวจสอบ การจดัเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
            (6)  ควบคุม ตรวจสอบ การจดัทำบัญชีเงินสดประจำวัน  และบัญชีแยกประเภท 
          (7)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน  และ
งบประมาณสิ้นป ี
   (8)  งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงิน และเก็บรกัษาเงินของกองการประปา 
      ➢  งานการผลิตและบริการ 
   (1)  ควบคุม ดูแล งานการผลิตน้ำประปา ให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาล 

(2)  ควบคุม ดูแล งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ  
(3)  ควบคุม ดูแล งานจำหน่วยและบริการ   
(4)  ควบคุม ดูแล งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  

          (5)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ❖  ให้ นางสาวมลิวัลย์ หนูเหลือง พนักงานจา้งทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ            
(กองสาธารณสุขฯ) ช่วยปฏิบัติหน้าที่และรบัผิดชอบงานกองการประปา ดังนี้ 
   (1)  งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ  การร่าง  โต้ตอบและเสนอหนังสือต่างๆของกอง
ประปา 
   (2)  งานจัดทำข้อมูลและเขียนใบเสร็จและช่วยเหลืองานจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 
            (3)  งานการจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท 
          (4)  งานการจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน  และงบประมาณสิ้นป ี
   (5)  งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของกองการ
ประปา 
  (6)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองประปา 
   (7)  งานแจ้งจัดหาพัสดุตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 

(8)  งานการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และ
ครุภัณฑต์่างๆ  

(9)  ช่วยเหลืองานการวางระบบควบคุมภายใน และรวบรวมเอกสารการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของกองการประปา 

(10)  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6.4  นายสุธา  ปานเหม็น  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา  
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
   (1)  งานขบวนการผลิตและเตรียมสารเคมีในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล  

(2)  งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ   
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(3)  งานจำหน่วยและบริการ   
(4)  งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  
(5)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบียน กข 2386 ปจ 

และเครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง (สำนักปลัดเทศบาล) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

(6)  งานจัดเก็บค่าน้ำประปาของชุมชนแปลงไผ่ใน และชุมชน ส.ดวงดี 
(7)  งานรักษาความสะอาดบริเวณสระผลิตน้ำประปาทั้งหมดเกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
(8)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6.5  นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้

(1)  งานจดมิเตอร์การใช้น้ำประปาเป็นประจำทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งลงทะเบียนต่างๆ      
ให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบันทุกเดือน 
    

(2)  ช่วยเหลืองานจัดเก็บค่าน้ำประปาของชุมชนหน้าตลาด , ชุมชนอนามัย และ
ชุมชนตะวันรุ่ง 

(3)  ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลล 269 ปจ , 
และ 7106 ปจ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

(4) งานเก็บตัวอย่างน้ำดิบ และน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่
ขบวนการผลิตน้ำประปา 

(5)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
ให้อยู่ในการกำกับดูแลของ นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  โดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมายของทางราชการเป็นหลัก  หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยทันที เพื่อจักได้นำเรียนต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป  

    สั่ง  ณ   วันที่   ๓๐   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕63 

 

 

(นายอัครเดช   อารี) 
นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ ์

 


