- ราง -

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นางวราภรณ นวลเพ็ญ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-2101-001 มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
มีหนาที่บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น
สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงานการเงินบัญชี พัสดุ
งานจั ด พิ ม พ แ ละแจกจ า ยเอกสาร งานระเบี ย บและสั ญ ญา งานรวบรวมข อ มู ล สถิ ติ งานแปลเอกสาร
งานเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ
งานติดตอกั บหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อ งตาง ๆ เกี่ยวกับ งาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณา
วางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวน ๔ ฝาย ๑๐ งาน ดังนี้
1. ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานการเจาหนาที่ และงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
หัวหนาฝายอํานวยการ นางอรพิน สีลาวรรณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-2101-002 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย
2. รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝายอํานวยการ
3. ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาในฝายอํานวยการ
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาที่ และงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
5. ควบคุมดูแลการเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตัง้ และการโอนงบประมาณของ
งานการเจาหนาที่ และงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
6. ควบคุมดูแลการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ
7. ควบคุมดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ในฝายอํานวยการ กอนนําเสนอหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
8. ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําแนะนําปรึกษา ปรับปรุง แกไขติดตามและประเมินผลงาน แกไขขอขัดของในการปฏิบัตงิ าน
9. ควบคุมดูแลงานสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
10. ควบคุมดูแลงานขออนุมัตปิ รับปรุงตําแหนง และกําหนดตําแหนงและการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับกรอบอัตรากําลังตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
11. ควบคุมดูแลงานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาตอ
การขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ
12. ควบคุมดูแลการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ ของเทศบาล
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13. ควบคุมดูแลงานจัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล
14. ควบคุมดูแลงานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง การใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ การพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และการเลื่อนคาจาง
พนักงานจางและการประเมิน
15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
16. ในกรณีที่หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปราชการหรือลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
ใหหัวหนาฝายอํานวยการเปนผูรักษาราชการแทนใน ลําดับที่ 3
1.1 งานการเจาหนาที่
1.1.1 หัวหนางานการเจาหนาที่ นางสาวศิริรชตะ โสดาทิพย (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3102-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาทีห่ ัวหนางานการเจาหนาที่ วางแผน มอบหมาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัตงิ านของ
เจาหนาที่ในงานการเจาหนาที่ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขขอขัดของในการปฏิบัตงิ าน
ติดตามประเมินผล
2. การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
3. การบรรจุแตงตั้ง และการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4. งานการโอน การยาย พนักงานเทศบาล
5. งานสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
6. งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนง และกําหนดตําแหนงและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรอบ
อัตรากําลังตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
7. การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ
ของเทศบาลและแผนพัฒนาบุคลากร
8. งานจัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
9. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
10. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง การตอสัญญาจางฯ และการจัดทําสัญญาจางและ
การบริหารงานบุคคล อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานจาง
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
1.1.2 นางสาวรัตนาภรณ วิลา (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รบั ผิดชอบดังนี้
1. ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือทั่วไปของฝายอํานวยการ
2. การทําบัตรประจําตัวและบัตรติดหนาอกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล และพนักงานผูรบั บํานาญตามระเบียบ
3. การลงทะเบียนคุมวันลาพักผอนประจําป ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาบวช ลาคลอด และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการลา
4. แจงเวียนหนังสือราชการ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหกอง/ฝาย/งาน ทราบและถือปฏิบัติ
และเก็บรักษาตนฉบับใหเรียบรอย
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5. ชวยปฏิบัติงาน ราง – พิมพ โตตอบหนังสือราชการของงานการเจาหนาที่ ประสานงานกับ
กอง/ฝาย/งาน ตาง ๆ และงานทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
1.2 งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
1.2.1 หัวหนางานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ วาที่ ร.ต.หญิงนันทิพัฒน วงศคําจันทร
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3102-002 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาทีห่ ัวหนางานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ วางแผน มอบหมาย ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในงานการเจาหนาที่ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขขอขัดของในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล
2. การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
3. งานเกี่ยวการเบิกจายตรง สิทธิการรักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา
4. งานออกคําสัง่ การไปราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางฯ ของเทศบาล
5. ตรวจสอบการลาพักผอนประจําป ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาบวช ลาคลอด และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการลา
6. งานบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําและสวัสดิการพนักงานจาง การให
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พนักงานจาง
7. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ
8. งานฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
9. รับผิดชอบงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ของพนักงานเทศบาล
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ทีป่ รึกษานายกฯ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และการขอประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบฯ
10. งานเกี่ยวกับงานประกันสังคมของพนักงานจาง การจัดทําทะเบียนผูป ระกันตน และติดตอ
ประสานงานประกันสังคมจังหวัด รวมทัง้ จัดทําฎีกาเบิกจายเงินประกันสังคม
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรบั มอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
๒. ฝ า ยป อ งกั นและรั ก ษาความสงบเรี ย บร อย มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แล และรั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย นายกองพล ศิริเวช (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-2101-003 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย
2. รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝายปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย
3. ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาในฝายปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง
5. ควบคุมดูแลการเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทัง้ การตั้งและการโอนงบประมาณของ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
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6. ประเมินผลการปฏิบัตงิ านและพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนพนักงานในฝายปองกัน
และรักษาความสงบเรียบรอย กอนนําเสนอหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
7. ติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ปรับปรุง แกไขติดตามและประเมินผลงาน แกไขขอขัดของในการปฏิบัตงิ าน
8. รับผิดชอบงานการจัดระเบียบสังคม
9. รับผิดชอบกํากับดูแลงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
10. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธหนวยงาน ทางสถานีวิทยุชุมชนเทศบาล
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
12. ในกรณีที่หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
ใหหัวหนาฝายปกครองเปนผูรักษาราชการแทน ลําดับที่ 1
2.1 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1.1 หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิทยา สัตนาโค
(นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ) เลขที่ตาํ แหนง ๔๗-๒-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ภายในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกคน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ใชในราชการ
2. บริ ห ารงาน ติด ตาม ตรวจสอบการการจั ดซื้ อ จั ด จ าง ตามแผนงาน โครงการประจํ า ป
งบประมาณของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปตามระเบียบทางราชการ และแกไขปญหา ขอขัดของที่
อาจเกิดขึ้น
3. ตรวจสอบขอมูล กลั่นกรองเอกสาร หนังสือราชการ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกอนนําเสนอ
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การตอ สัญญาจาง และการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนนําเสนอหัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
5. รับผิดชอบการจัดทําแผนแมบทในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และแผนบริหารความตอเนื่องในภาวะวิกฤตสํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ
6. วางแผนสํารวจ จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ
รวมถึงการสํารวจแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชในการดับเพลิง และทอธารประปาดับเพลิงใหเปนปจจุบัน
7. กําหนดวิธีการตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงตอสาธารณภัยตางๆ สถานประกอบการ อาคารสถานที่
และการแนะนําประชาชน เพื่อชวยกันสอดสองดูแลเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดสาธารณภัย
8. กํ าหนดรูป แบบวิธีการจั ดทําหนังสื อประกาศเทศบาลเมือ งร อยเอ็ด เพื่อ สร างความเขาใจ
แจงเตือนขอความรวมมือ หรือแนะนําประชาชน และผูประกอบการตางๆ ที่มีการกระทําใหเกิดผลกระทบหรืออาจ
เกิดผลกระทบตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. จั ดอัตรากําลั ง เวรประจํ าเพื่ อ ระงั บ เหตุส าธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยคํานึง ถึงทั ก ษะ
ความสามารถ ประสบการณและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
10. สนับสนุน สงเสริมประสิทธิภาพดานสุขภาพรางกาย พลานามัย สรางขวัญกําลังใจและจัดหา
วัสดุ อุปกรณหรือสิ่งของที่เหมาะสมแกสวัสดิการของบุคลากร
11. ควบคุมครูฝก วิทยากร ในการเผยแพรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตามการ
รองขอ
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12. ควบคุม ดูแลงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
ผูบังคับบัญชา
13. ควบคุม ดูแลงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ใหเปนไปตามนโยบาย
ผูบังคับบัญชา
14. รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนทุกโครงการ
15. ประสานความร วมมือ กับ สวนราชการ เอกชน ชุมชน ประชาชน เพื่ อเสนอแนวทางการ
พัฒนาแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหผูบังคับบัญชาเห็นชอบ
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
2.1.2 นายชัยยงค วรวงษ (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ใหทําหนาทีห่ ัวหนาเวรกํากับดูแลระเบียบวินัย วากลาวตักเตือน ใหคําแนะนําการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ทเี่ ขาเวรประจําวัน
2. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่หัวหนางานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปราชการหรือลาหรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดในลําดับที่๑
3. รับผิดชอบมาตรการประหยัดพลังงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมดูแล
การซอม แกไขระบบไฟฟา ระบบประปา และบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกาย
4. รับผิดชอบการสํารวจอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหายหรือเกาเสื่อมสภาพ
การใชงาน เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
5. ตรวจสอบการแตงกายประจําวันของเจาหนาที่ และทีมปฏิบัติงานสาธารณภัยใหมีความ
เหมาะสมเปนระเบียบเรียบรอย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
2.1.4 นายศุภกฤษ พันธไชย (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๒ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่เปนหัวหนาเวร กํากับดูแลระเบียบวินัยและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เขาเวร
โดยเปนหัวหนาทีมเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและแกไขปญหาตามคํารองทุกขตางๆ
2. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่หัวหนางานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดในลําดับที่ ๒
3. รับผิดชอบโครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ ด
และศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
4. รับผิดชอบโครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ที่มีความ
เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
5. รับ ผิดชอบโครงการอบรมสถานประกอบการที่ มี ความเสี่ยงในเขตเทศบาลเมื อ งรอ ยเอ็ ด
และศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
6. รับผิดชอบโครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
7. รับผิดชอบการจัดทําแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชน หรือจุดเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
8. เปนครูฝก วิทยากรสาธิตใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับเจาหนาที่ในสังกัด
และ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.1.4 จาโทเดชา ภานุศรี (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๓ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ทําหนาที่เปนหัวหนาเวร กํากับดูแลระเบียบวินัยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เขาเวร โดย
เปนหัวหนาทีมเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และแกไขปญหาตามคํารองทุกขตางๆ
2. ควบคุม ตรวจเช็คอุปกรณประจํารถยนตดับเพลิง ชุดผจญเพลิง และเครื่องมือ เครื่องใช ให
สามารถใชงานไดตลอดเวลา หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบการจัดทําผังโครงสราง จัดบอรด ปายประชาสัมพันธ ของงานปองกันฯ
4. รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
5. รับผิดชอบจัดทําแผนเฉพาะกิจการปองกันและระงับอัคคีภัยในชวงฤดูหนาวและฤดูแลง
ประจําป
6. รับผิดชอบการการประชุมคณะอนุกรรมการฝายประสานงานศูนยความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยฯ โดยการจัดเตรียมสถานที่ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ ประสานงานผูเขารวมประชุม
และสรุปผลการประชุม หรืองานศูนยความรวมมือฯอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. เปนครูฝก วิทยากรสาธิตใหความรูก ารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับเจาหนาที่ในสังกัด
และ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 จาเอกสฤษดิ์ เรืองศรีอรัญ (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๔ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่เปนหัวหนาเวร กํากับดูแลระเบียบวินัยและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทเี่ ขาเวร
โดยเปนหัวหนาทีมเผชิญเหตุสาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นและแกไขปญหาตามคํารองทุกขตางๆ
2. ควบคุมการทดสอบสมรรถภาพรางกายของเจาหนาที่งานปองกันฯ ยามรักษาการณบึงพลาญ
ชัยและเจาหนาที่เทศกิจ พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกสองเดือน
3. รับผิดชอบแผนการฝกวิ่งออกกําลังกายและการกายบริหารรางกายชวงเชาของเจาหนาที่
งานปองกันฯพรอมทัง้ รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน
4. รับผิดชอบโครงการตรวจทอธารประปาดับเพลิงและสํารวจแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชในการ
ดับเพลิงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และพื้นที่ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
5. รับผิดชอบจัดทําแผนเฉพาะกิจการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัยประจําป
6. เปนครูฝก วิท ยากรสาธิตใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับเจาหนาที่ใน
สังกัด และ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
2.1.๖ นายสถาพร แกวมะไฟ (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๕ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่เปนหัวหนาเวร กํากับดูแลระเบียบวินัยและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เขาเวร
โดยเปนหัวหนาทีมเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และแกไขปญหาตามคํารองทุกขตางๆ
2. รับผิดชอบโครงการฝกซอมเจาหนาที่งานปองกันฯ อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และศูนย
ความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยพรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
3. รับผิดชอบโครงการสาธิตการปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภัยฯ
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4. รับผิดชอบโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
5. เปนครูฝก วิทยากรสาธิตใหความรู การปองกั นและบรรเทาสาธารณภัยให กับเจ าหนาที่ใน
สังกัด และ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
6. รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของกิจการศูนย อปพร.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้ ๑) โครงการ
ฝกอบรมจัดตั้ง อปพร. ๒) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ๓) ติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติหนาที่
หรือกิจกรรม อปพร. ๔) ตรวจสอบ/ประสานงาน/เสนอ/จัดทําหนังสือของศูนย อปพร. ทุกประเภท ๕) จัดทําการ
ประชุมใหญ ประจํ าป และการประชุมที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ กิ จกรรม อปพร.ทุ ก ระดับ ๖) จัดหาวัส ดุเ ครื่ อ งแตง กาย
เครื่องมือ เครื่องใช และสวัสดิการตาง ๆ ใหแก อปพร. ๗) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม อปพร.
7. ดูแล ตรวจสอบหองเก็บวัสดุอุปกรณ ควบคุมจัดระบบการเบิกจาย การยืมวัสดุอปุ กรณ ทรัพยสินตางๆ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
2.1.๗ นายธนากร ศรีใส (เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน)
เลขที่ตําแหนง ๔๗-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๖ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่เปนหัวหนาเวร กํากับดูแลระเบียบวินัยและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เขาเวร
โดยเปนหัวหนาทีมเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และแกไขปญหาตามคํารองทุกขตางๆ
2. ชวยงานกิจการศูนย อปพร.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้ ๑) โครงการจัดอัตรากําลังและการสั่ง
ใช อปพร. ๒) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ๓) การเบิกจายคาตอบแทน อปพร. ๔) การคัดเลือกศูนย อปพร.
ดีเดน และอปพร.ดีเดน ประจําป
3. ควบคุม ดูแล ใหคําแนะนําเจาหนาที่ และพัฒนาระบบการแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมงของศูนยเทวา
โดยตรวจสอบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท เครือ่ งขยายเสียง และอุปกรณประจําศูนยเทวาใหใชงานไดตลอดเวลา
4. รับผิดชอบการสรุปผล จํานวนครัง้ การรับแจงเหตุสาธารณภัย และรับแจงการรับเรือ่ งราวรอง
ทุกข หรือการประสานงานทัง้ ทางวิทยุสื่อสารและทางโทรศัพท รายงายผูบังคับบัญชาทุกเดือน
5. รับ ผิ ดชอบโครงการอบรมสาธิตการป อ งกั นและระงับ อั คคีภัยสถานที่สั ง กัดเทศบาลเมื อ ง
รอยเอ็ด
6. เป นครู ฝก วิทยากรสาธิตให ความรูก ารป องกั นและบรรเทาสาธารณภัยใหกั บเจ าหนาที่ใน
สังกัด และ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
7. รับผิดชอบจัดทําแผนเฉพาะกิจการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงประจําป
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.1.๘. นายอภิชาติ นรทีทาน (นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ) เลขที่ตาํ แหนง ๔๗-๒๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. รับผิดชอบโครงการ/แผนงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน โดยบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการพัฒนาศูนยฯรายงาน
ผูบังคับบัญชา
2. รับผิดชอบการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e –LAAS)
3. ควบคุมทะเบียนรับ – สง หนังสือทุกประเภท
4. จัดวางฎีกาเบิก - จาย เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย และคาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
5. ตรวจสอบ - ตรวจทาน ความถูกตองของหนังสือราชการ กอนที่จะเสนอใหผูบงั คับบัญชา
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6. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ การโอนงบประมาณ แผนพัฒนาเทศบาล ๓ ป
แผนยุทธศาสตร ๕ ป รวมถึงการติดตามเรื่องและประเมินผลในสวนทีร่ ับผิดชอบ
7. เปนเจาหนาที่พัสดุและจัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสินของงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
8. รับผิดชอบการจัดสงผลงาน เอกสารประกอบ และประสานงานผูเกี่ยวของในการทําโครงการ
ประกวดรางวัลประเภทตางๆของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
9. วางแผนจัดทํารูปแบบเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลงานธุรการใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของหรือที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
2.1.๙ นายดุลยทรรศน จะมะลี ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ชวยงานดานธุรการ ที่เปนงานในหนาที่ของนายอภิชาติ นรทีทาน ทุกประเภท
2. ควบคุมทะเบียนรับ – สง หนังสือทุกประเภท และจัดเก็บหนังสือแตละประเภทใหคนหาได
3. รับผิดชอบการพิมพหนังสือราชการ และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
4. จัดทําเอกสาร วารสาร เผยแพรกจิ กรรมและการประชาสัมพันธหนวยงาน
5. ตรวจสอบความถูกตองและควบคุมสมุดลงเวลา การลา การแทนเวร ของเจาหนาทีป่ องกันฯ
6. เรียงลําดับความเรงดวนของหนังสือกอนเสนอผูบังคับบัญชา
7. จัดทําเอกสารผลงานเพื่อการประชุมประจําเดือน
8. รับผิดชอบการจัดเตรียมความพรอมดวยระบบคอมพิวเตอรในการประชุมทั้งสถานที่ ระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบ และประสานงานผูเขารวมประชุม
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.1.๑๐ ใหพนักงานจางงานปองกันฯปฏิบัติหนาที่ชวยงานธุรการในวันที่เขาเวร ดังนี้
๑. นายสุระชัย แซตั้ง
2. นายธนิต จิตตโสภักตร
- ใหลงทะเบียน รับ - สงหนังสือ
- พิมพเอกสาร หนังสือราชการ จัดทําแบบฟอรมตางๆ
- ติดตอ ประสานงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู ังคับบัญชาไดรับมอบหมาย
2.1.๑๑ ใหพนักงานเทศบาลสามัญปฏิบัติหนาที่หัวหนาเวรประจําวัน จํานวน ๖ คน
แบงเปน ๓ ผลัด ดังนี้
ผลัดที่ ๑
๑) นายชัยยงค วรวงษ
เปนหัวหนาเวรคนที่ ๑
๒) นายสถาพร แกวมะไฟ เปนหัวหนาเวรคนที่ ๒
ผลัดที่ ๒
๑) จ.อ.สฤษดิ์ เรืองศรีอรัญ เปนหัวหนาเวรคนที่ ๑
๒) นายธนากร ศรีใส
เปนหัวหนาเวรคนที่ ๒
ผลัดที่ ๓
๑) นายศุภกฤษ พันธไชย เปนหัวหนาเวรคนที่ ๑
๒) จ.ท.เดชา ภานุศรี
เปนหัวหนาเวรคนที่ ๒
หนาที่ของหัวหนาเวรประจําวัน ทั้ง ๖ คน
- รับ ผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมงในวันปฏิบั ติหนาที่ หัวหนาเวร เพื่อ กํากับ ดูแลระเบี ยบวินัยและ
ควบคุมการปฏิบัติงานตางๆของเจาหนาที่ที่เขาเวรใหทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ โดยใหรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําวันเสนอผูบังคับบัญชากอนวันออกเวร
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- เปนหัวหนาชุดในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตางๆ และหัวหนาหนวยประสานงานรับเรื่องราวรอง
ทุกขของประชาชนตามคํารอง หรือเรื่องอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยใหแกไขปญหาหรือประสานผูเกี่ยวของพรอม
รายงานผลดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ
- รั บ ผิ ด ชอบการประสาน รวบรวมขอ มู ล และการบั น ทึ ก รายงานเหตุ ส าธารณภัย รายงาน
ผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ควบคุม ดูแล ปองปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจสงผลตอการกระทําผิดระเบียบ วินัย ของเจาหนาที่
ที่เขาเวรประจําวัน หากเกิดกรณีดังกลาวใหดําเนินการตามความเหมาะสมและรายงานหัวหนางานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว
- สรุปผลการปฏิบัตงิ านตามแผนงาน โครงการ หรือเรื่องอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยทําบันทึก
รายงานใหผูบงั คับบัญชาทราบผล พรอมเสนอแนวทางการพัฒนา
- ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่ไปราชการหรือลาหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
2.1.๑๒ ใหลูกจางประจําและพนักงานจางตามภารกิจจํานวน ๘ คน ปฏิบัติหนาที่
ผูชวยหัวหนาเวรฯ ๒ ผลัด ดังนี้
๑๒.๑ เวรผลัดที่ ๑ ๑) นายชัชวาลย พรมสุวรรณ เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๑
๒) นายสุระชัย อุนาสิทธิ์
เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๒
๓) นายวุฒิพงษ สมศรีแกว เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๓
๔) นายครรชิต ขานทะราชา เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๔
๑๒.๒ เวรผลัดที่ ๒ ๑) นายจําลอง เชื้อลิ้นฟา
เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๑
๒) นายวิชัย อิมาพัด
เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๒
๓) นายรุจิระ ละลี
เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๓
๔) นายธีรวัฒน พลรักษา
เปนผูชวยหัวหนาเวรคนที่ ๔

หนาที่ผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน ทั้ง ๘ คน
- รับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมงในวันปฏิบัติหนาที่ผูชวยหัวหนาเวร เพื่อชวยหัวหนาเวรฯกํากับดูแล
ระเบียบวินัยและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ของเจาหนาที่ที่เขาเวรใหทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม ดูแล ปองปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจสงผลตอการกระทําผิดระเบียบ วินัย ของ
เจาหนาที่ทเี่ ขาเวรประจําวัน
- จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการการปฏิบัติงานของงานปองกันฯ ศูนย อปพร.
และของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที
- รับผิดชอบการจัดทําบัญชี/ การบํารุงรักษา/ การเบิก-จาย/ควบคุมการขอยืม – การสงคืน/
เครื่องใชของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย อปพร. และศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
โดยใหจัดทําสมุดบันทึกรายการเปนหลักฐาน สามารถตรวจสอบได
- ดูแลอาคาร สถานที่ ไฟฟา ประปา การประดับธงตางๆ และรักษาความสะอาดบริเวณงาน
ปองกันฯ

-10-

- สํารวจวัสดุ อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหายหรือเกาเสื่อมสภาพการใชงาน และรายงานหัวหนางาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดําเนินการตอไป
- ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาเวรประจําวันในกรณีทหี่ ัวหนาเวรประจําวัน ลา หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
2.1.๑๓ ใหลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ประจํา
รถยนตดับเพลิง ดังนี้
เวรผลัดที่ ๑
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๑ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๙๐๑๕ รอยเอ็ด
๑) นายนิราศ กาสิงห
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายเกียรติศักดิ์ บุญยวุฒิ
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
๓) นายพลพันธ สุวรรณศรี
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๒ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๙๐๑๔ รอยเอ็ด
๑) นายวิเชียร อํานวยเสรี
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายภูมินทร ทิพยะบูลย
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
๓) นายณภัทร ชัยชาญ
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๓คันหมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๕๕๔ รอยเอ็ด
(รถใชสําหรับการฝกขับ)
๑) นายนิตินัย นิลผาย
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒)
-วางพนักงานดับเพลิง
๓)
-วางพนักงานดับเพลิง
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๔ คันหมายเลขทะเบียน บน ๔๑๕ รอยเอ็ด
๑) นายอภิสิทธิ์ หมุนลี
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายจีระพันธ ชูศรีนาค
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
๓) นายฉัตรดิลก วรวงษ
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
รถยนตบรรทุกน้ําหมายเลข ๕ คันหมายเลขทะเบียน บธ๙๐๓๕ รอยเอ็ด
๑) นายเฉลิมเดช บุตรศรีเมือง
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายภานุเษศร อารีเอื้อ
พนักงานดับเพลิง
รถยนตบรรทุกน้ําหมายเลข ๖ คันหมายเลขทะเบียน บน ๘๕๑ รอยเอ็ด
๑) นายวุฒิพงษ สมศรีแกว
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายไพบูลย เมาศรี
พนักงานดับเพลิง
รถยนตบันไดกูภัยหมายเลข ๗ คันหมายเลขทะเบียน บน ๗๘๓๙ รอยเอ็ด
๑) นายศักรินทร พันทวี
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายนายสุระชัย แซตั้ง
พนักงานดับเพลิง
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๘ คันหมายเลขทะเบียน บร ๖๙๓๑ รอยเอ็ด
๑) นายรส อากาศ
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายชัชวาลย พรมสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
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รถยนตตรวจการณ ๒ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๖๒๒ รอยเอ็ด
๑) นายครรชิต ขานทะราชา
พนักงานขับรถยนตตรวจการณ ๒
รถยนตตรวจการณ ๓ คันหมายเลขทะเบียน กต ๒๕๒๑ รอยเอ็ด
๑) นายศิริศักดิ์ พรรณเกตุ
พนักงานขับรถยนตตรวจการณ ๓
รับแจงเหตุสาธารณภัยและรับเรื่องราวรองทุกขหองสื่อสาร
๑) นายสุระชัย อุนาสิทธิ์
พนักงานวิทยุ - สื่อสาร
๒) นายวุฒิชัย ชวลิตนิธิกุล
พนักงานวิทยุ - สื่อสาร
เวรผลัดที่ ๒
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๑ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๙๐๑๕ รอยเอ็ด
๑) นายเจริญ พรรณลา
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายวุฒินันท จัตุพล
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA )
๓) นายอภิชาติ วงคอามาตย
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA )
๔) นายธนิต จิตตโสภักตร
พนักงานดับเพลิง
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๒ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๙๐๑๔ รอยเอ็ด
๑) นายสุริยา พรมเกตุ
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายยุทธนา วิโรจนจรัส
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA )
๓) นายวิมล คําหารพล
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA )
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๓ คันหมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๔๕๕๔ รอยเอ็ด
(รถใชสําหรับการฝกขับ)
๑) นายบัลลังค แสงรูจี
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒)
- วาง พนักงานดับเพลิง
๓)
- วาง พนักงานดับเพลิง
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๔ คันหมายเลขทะเบียน บน ๔๑๕ รอยเอ็ด
๑) นายเสนห นามไพร
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายสุรัตน กิจพฤกษ
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
๓) นายเกียรติศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
พนักงานดับเพลิง (ชุด SCBA)
รถยนตบรรทุกน้ําหมายเลข ๕ คันหมายเลขทะเบียน บธ๙๐๓๕ รอยเอ็ด
๑) นายชิษณุพงษ อนุนิวัฒน
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายศรีอนันต ศรีวิลัย
พนักงานดับเพลิง
รถยนตบรรทุกน้ําหมายเลข ๖ คันหมายเลขทะเบียน บน ๘๕๑ รอยเอ็ด
๑) นายสุริยันต เศวตพันธ
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายวีรชัย ผดุงกิจ
พนักงานดับเพลิง
รถยนตบันไดกูภัยหมายเลข ๗ คันหมายเลขทะเบียนบน ๗๘๓๙ รอยเอ็ด
๑) นายกิติศักดิ์ ปยะมโนธรรม
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายรุจริ ะ ละลี
พนักงานดับเพลิง
รถยนตดับเพลิงหมายเลข ๘ คันหมายเลขทะเบียน บร ๖๙๓๑ รอยเอ็ด
๑) นายจําลอง เชื้อลิ้นฟา
พนักงานขับรถดับเพลิง
๒) นายอดิศักดิ์ ทาสีทา
พนักงานดับเพลิง
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รถยนตตรวจการณ ๒ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๖๒๒ รอยเอ็ด
๑) นายธีรวัฒน พลรักษา
พนักงานขับรถตรวจการณ ๒
รถยนตตรวจการณ ๓ คันหมายเลขทะเบียน กต ๒๕๒๑ รอยเอ็ด
๑) นายวิชัย อิมาพัด
พนักงานขับรถตรวจการณ ๓
รับแจงเหตุสาธารณภัยและรับเรื่องราวรองทุกขหองวิทยุ-สื่อสาร
๑) นายทักษิณ วินทะไชย
พนักงานวิทยุ - สื่อสาร
๒) นายอธิ สิทธิสวนจิก
พนักงานวิทยุ – สื่อสาร
หนาที่รับผิดชอบของลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ทุกคนใน
การเขาเวรประจําวันมี ดังนี้
- ใหปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงในวันที่เขาเวร โดยการควบคุม ดูแลของหัวหนาเวรประจําวัน
และผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน
- เปนผูชวยครูฝก ผูชวยวิทยากรในการสาธิตใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหกับเจาหนาที่ในสังกัดและ อปพร. หรือกรณีหนวยงานอื่น หรือสถานประกอบกิจการรองขอมา
- เปนผูชวยการดําเนินโครงการ/แผนงานทีห่ ัวหนาเวรรับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
- ใหปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจที่หัวหนาเวร
และผูชวยหัวหนาเวร ใหรับผิดชอบ
- ใหเขารวมกิจกรรมการฝกซอมแผนทุกประเภท การทดสอบสมรรถภาพรางกาย และกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวของตามหัวหนาเวร และผูชวยหัวหนาเวรกําหนด
- ใหทําความสะอาด ซอมบํารุง ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัตงิ านของ
งานปองกันฯ ศูนย อปพร. และของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที
- ใหพนักงานขับรถยนตและพนักงานดับเพลิง ชวยการรับแจงเหตุสาธารณภัยและรับเรื่องราว
รองทุกขหองสื่อสารโดยใหหมุนเวียนกันคนละ ๑ ชั่วโมง จากเวลา ๒๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป
- ใหซอมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ รักษาความสะอาด ภายในบริเวณงานปองกันฯ
- ใหปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
2.1.๑๔ ใหเจาหนาที่งานปองกันฯ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานขับรถยนตรถตูสํานักปลัด คัน
หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๑ รอยเอ็ด / หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๐๓ รอยเอ็ด / หรือตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย ดังนี้
เวรผลัดที่ ๑
เวรผลัดที่ ๒
๑) นายฉัตรดิลก วรวงษ
๑) นายรุจิระ ละลี
๒) นายรส อากาศ
๒) นายชิษณุพงษ อนุนิวัฒน
๓) นายภูมินทร ทิพยะบูลย
๓) นายสุรัตน กิจพฤกษ
๔) นายนิตินัย นิลผาย
๔) นายศรีอนันต ศรีวิลัย
2.1.๑๕ กรณีตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ หากผูรับผิดชอบหนาที่ดังกลาว ลาปวย หรือไม
สามารถปฏิบัติงานไดใหหัวหนาเวรประจําวัน หรือผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน จัดใหมีผูปฏิบัติงานแทน
โดยคํานึงถึงตามความสามารถ ทักษะและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

-13-

2.1.๑๖ ใหเจาหนาที่งานปองกันฯ รับผิดชอบการใชงาน บํารุงรักษา และรายงานผลการ
ปฏิบัติเครื่องมือตัดถางพรอมอุปกรณไฮโดรริก และเครื่องชุดประดาน้ํา ดังนี้
เวรผลัดที่ ๑
เวรผลัดที่ ๒
๑) นายศักรินทร พันทวี
๑) นายกิติศักดิ์ ปยะมโนธรรม
๒) นายเกียรติศักดิ์ บุญยวุฒิ
๒) นายสุรัตน กิจพฤกษ
2.1.๑๗ ใหเจาหนาที่งานปองกันฯรับผิดชอบการตรวจนับ จัดระเบียบ บันทึกการเบิกจา ย
การยืม และติดตามการสงคืนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําหองเก็บวัสดุ อุปกรณ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดังนี้
เวรผลัดที่ ๑
เวรผลัดที่ ๒
๑) นายวุฒิพงษ สมศรีแกว
๑) นายสุริยันต เศวตพันธ
๒) นายนิตินัย นิลผาย
๒) นายวิมล คําหารพล
2.1.๑๘ ใหเ จา หนา ที่งานป องกันฯ ปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ
บริเวณบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด โดยการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหัวหนา
งานสวนสาธารณะ ฝายการโยธา กองชาง ดังนี้
เวรผลัดที่ ๑
เวรผลัดที่ ๒
๑) นายสงบ สุริหาร
๑) นายสมชาย นาฏฤทธิ์
๒) นายเอกวิทย ทับทิมศรี
๒) นายวิรุชย แกวขอนแกน
๓) นายสุชาติ บุญฮาม
๓) นายมงคลชัย บุญฮาม
2.1.๑๙ หากเกิดเหตุสาธารณภัยรายใหญ หรือการปฏิบัตริ าชการเรงดวน จําเปนตองเรียกผูที่
ออกเวรมาสนับสนุนการนั้น ใหปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดหรือผูท ี่ไดรับมอบหมายจากปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
พิจารณาสั่งการหรือมอบหมายใหปฏิบัติเปนครั้งคราวตามทีเ่ ห็นสมควรแกกรณี เพื่อประโยชนแกทางราชการ
๒.2 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
๒.2.๑ หัวหนางานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง นายสุทธิชาติ แสนจันทร
(นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3809-001 มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาทีห่ ัวหนางานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง วางแผนมอบหมาย ควบคุม
กํากับ ดูแลการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่ในสังกัด ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขขอขัดของ
ในการปฏิบัตงิ าน
2. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ
และอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
3. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง
4. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติขอบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
5. งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับ
ความสงบเรียบรอยของเทศบาล
6. งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
7. ปฏิบัติงานมวลชนตาง ๆ
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
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๒.2.๒ พ.จ.ต.ประภาส ลือชัย (นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3809-002 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ
และอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
2. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง
3. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติขอบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
4. งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของ
กับความสงบเรียบรอยของเทศบาล
5. งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
6. ปฏิบัติงานมวลชนตาง ๆ
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.2.๓ ขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองรอยเอ็ด ชวยปฏิบัติราชการรวมกับ
เทศบาล จํานวน ๒ นาย ไดแก
๑. ด.ต.วัชรพล สุรเสน ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปรามฯ
๒. ด.ต.สาธิต โคกทม
ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปรามฯ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาทีร่ วมกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในการตรวจตรา ปราบปราม และจับกุม
ผูละเมิดเทศบัญญัติและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยเรียบรอยของบานเมือง
และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2.4 มีพนักงานจางในสังกัด แบงเปน
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่เทศกิจ) จํานวน 4 นาย ไดแก
๑) นายณรงค ชัยมานะพร
๒) นายอธิรักษ วงศมาตย
๓) นายเชาวลิด วัดเขาหลาม
๔) นายสงาเกียรติ สีลาเลข
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังขอ 2.2.5
2. พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) ทําหนาที่ผูชวยเจาหนาที่เทศกิจ
จํานวน 12 นาย ไดแก
1) นายแสงเพชร ศรีทะวงษ
2) นายทศพล รัตนเจริญ
3) นายทองพูล คัธเนตร
4) นายสมศักดิ์ คําบุศย
5) นายณัฐพงศ พัฒนโพธิ์
6) นายนพดล ตั้งอยูศิริ
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7) นายชัยวัฒน แกวปนตา
8) นายธงชัย สิงหทอง
9) นายเดชา ตรีบุญเมือง
10) นายพงศกร จันทรศรี
11) นางสาวศศิธร นาอุดม
12) นายธนพล สนธิรักษ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังขอ 2.2.5
2.2.5 ใหแบงงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ออกเปน 2 งานยอย
ประกอบดวย
2.2.5.1 งานคดีและธุรการ ประกอบดวย
1) นางสาวศศิธร นาอุดม (เทศกิจ 18) มีหนาที่รับผิดชอบงานคดีและธุรการ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานดานธุรการ ไดแก การรับ - สงหนังสือราชการ การราง – ตอบโต
หนังสือราชการ การควบคุมวันลาของพนักงานจาง เปนตน
2. การจัดทําระบบ E-Laas
3. รับผิดชอบและจัดทําระบบ Facebook ของงาน
4. การเปรียบเทียบปรับคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. การออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
6. การอนุญาตใหใชที่หรือทางสาธารณะ
7. การศึกษาวิเคราะหขาวเพื่อเสนอและวางแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ
กับความสงบเรียบรอยและความมั่นคง และประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคง
8. ปฏิบัติงานดานงานมวลชนตาง ๆ
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เ กี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป น
กรณีพิเศษ เชน การจัดทําแผนงาน การงบประมาณ การพัสดุและทรัพยสิน โครงการตางๆ เปนตน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามขอ 2.2.5.2 เปนครั้งคราว

2.2.5.2 งานตรวจบังคับการและกิจการพิเศษ แบงเปน 3 ชุด ดังนี้
ก. ชุดที่ ๑ ประกอบดวย
1. นายอธิรักษ วงศมาตย (เทศกิจ 04) เปน หัวหนาชุดที่ 1
2. นายสงาเกียรติ สีลาเลข (เทศกิจ 06) เปน ผูชวยหัวหนาชุดที่ 1
3. นายสมศักดิ์ คําบุศย (เทศกิจ 13)
4. นายชัยวัฒน แกวปนตา (เทศกิจ 14)
5. นายพงศกร จันทรศรี (เทศกิจ 17)
การปฏิบัตหิ นาที่ ใหปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
โดยใหเขาเวรเชา เวลา 06.00 น. ที่ตลาดทุง เจริญ และออกเวรเย็น เวลา 18.00 น. ที่ตลาดหนองแคน
ข. ชุดที่ ๒ ประกอบดวย
1. นายณรงค ชัยมานะพร (เทศกิจ 03) เปน หัวหนาชุดที่ 2
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2. นายทศพล รัตนเจริญ (เทศกิจ 11) เปน ผูชวยหัวหนาชุดที่ 2
3. นายณัฐพงศ พัฒนโพธิ์ (เทศกิจ 08)
4. นายนพดล ตั้งอยูศิริ (เทศกิจ 07)
5. นายเดชา ตรีบุญเมือง (เทศกิจ 16)
การปฏิบั ติหนาที่ ใหป ฏิบัติหนาที่ตั้ง แตเ วลา 08.00 - 20.00 น. ของทุ กวัน
โดยใหเขาเวรเชา เวลา 08.00 น. ที่ตลาดสระทอง และออกเวรเย็น เวลา 20.00 น. ที่ตลาดโตรุง
ค. ชุดที่ ๓ ประกอบดวย
1. นายเชาวลิด วัดเขาหลาม (เทศกิจ 05) เปน หัวหนาชุดที่ 3
2. นายแสงเพชร ศรีทะวงษ (เทศกิจ 10) เปน ผูชวยหัวหนาชุดที่ 3
3. นายทองพูล คัธเนตร (เทศกิจ 12)
4. นายธงชัย สิงหทอง (เทศกิจ 15)
5. นายธนพล สนธิรักษ (เทศกิจ 20)
การปฏิบัตหิ นาที่ ใหปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 20.00 - 08.00 น.ของวันรุงขึ้น
เปนประจําทุกวัน โดยใหเขาเวร เวลา 20.00 น. และออกเวร เวลา 08.00 น. ของวันรุงขึ้นที่ตลาดสระทอง
ทั้ง 3 ชุดดังกลาว มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยปฏิบัติ
หนาที่ ในการตรวจสอบและจัดระเบียบทีห่ รือทางสาธารณะ ตลาดสด หาบเร แผงลอย วางแผนปฏิบัตงิ าน จัดทํา
ทะเบียนผูคา ชี้แจง ประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
3. ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
4. งานควบคุมและตรวจสอบการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
5. งานควบคุมและตรวจสอบการใชที่หรือทางสาธารณะ
6. งานอํานวยความสะดวกดานการจราจร
7. ใหทั้ง 3 ชุด สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการปฏิบัติหนาทีต่ ามพื้นที่ที่ไดรบั
มอบหมาย ไดตามความเหมาะสม
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมายหรือสัง่ การ
เปนกรณีพิเศษ
๓. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัตงิ านในหนาทีข่ อง
งานธุรการ งานเลขานุการผูบ ริหาร และงานรัฐพิธี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป นายธนพนธ ปฐมกําเนิด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-2101-004 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย
๒. รับผิดชอบบริหารงานทั่วไปในฝายบริหารงานทั่วไป
๓. ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาในฝายบริหารงานทั่วไป
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๔. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานธุรการ งานเลขานุการผูบ ริหาร และงานรัฐพิธี
๕. รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานสันนิบาตเทศบาล
6. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธหนวยงาน
7. รับผิดชอบงานนโยบายในสวนทีเ่ กี่ยวของกับงานในฝายบริหารงานทั่วไป
8. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นและที่เกี่ยวของ
9. รับผิดชอบงานรวบรวมโครงการ / กิจกรรมของสํานักปลัดเทศบาล กรณีสง เขารับการประเมิน
รางวัลตาง ๆ
10. ควบคุมดูแลเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งการตั้งงบประมาณและการโอนงบประมาณของ
ฝายบริหารงานทั่วไป
11. ประเมินการปฏิบัตงิ านและพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนพนักงานในฝายบริหารงานทั่วไป
กอนนําเสนอหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
12. ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสัง่ การควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ปรับปรุง แกไข ติดตามและประเมินผลงาน แกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน
13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑4. ในกรณีที่หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถปฏิบัตริ าชการได
ใหหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป เปนผูรักษาราชการแทนลําดับที่ 2
๓.๑ งานธุรการ
๓.๑.๑ หัวหนางานธุรการ นายไพรัก โคตะยันต (เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4101-001 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาทีห่ ัวหนางานธุรการ วางแผนมอบหมายงาน ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนใหคําแนะนํา ปรึกษา ปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน
๒. งานประชาสัมพันธหนวยงาน
3. งานจัดทําคูมือการบริการประชาชน
4. งานจัดทําแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําปของผูบ ริหารตอสภาเทศบาล
5. งานจัดทํารางแผนพัฒนาเทศบาล แผนปฏิบัตกิ าร และแผนการดําเนินงานประจําป
6. งานโครงการวันเทศบาล
7. เก็บรักษาทะเบียนรับ – สงหนังสือลับของเทศบาลและหนังสืออื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
8. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น และทีเ่ กี่ยวของ
9. เปนเจาหนาที่ควบคุมภายใน ของสํานักปลัดเทศบาล
๑0. รับผิดชอบงานเตรียมเรือ่ งการประชุมสภาเทศบาลฯ เปนเจาหนาที่ชวยเลขานุการสภา
เทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล ถอดเทป จัดพิมพ ตลอดจนแจงมติการประชุมฯ ใหกอง/ฝาย/งาน ตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทราบ
๑1. รับผิดชอบควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของหองประชุมและอาคารสถานที่
สํานักงานเทศบาลและบานพักพนักงานเทศบาลทีเ่ ปนสวนกลางทัง้ หมด
๑2. รับผิดชอบงานประชุมประจําเดือน การประชุมอื่น ๆ ตลอดจนถอดเทป จัดพิมพรายงาน
การประชุม
๑3. รับผิดชอบในการสรุปนโยบายผูบ ริหารประจําเดือนและประจําป
14. รับผิดชอบควบคุมดูแลงาน และพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
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15. รับผิดชอบงานเกี่ยวกีบการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.๒ นายประวัติ นาวัลย (เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) เลขที่ตาํ แหนง 47-2-014101-002 มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาทีห่ นาหองปลัดเทศบาลและจัดทําฎีกาเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ปลัดเทศบาล ตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย โดยแยกหนังสือที่ สํานัก / กอง / ฝาย / งาน ตาง ๆ นํามาเสนอ
และลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน พรอมตรวจสอบความเรียบรอย กอนนําเสนอปลัดเทศบาลหรือผูรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลและตรวจสอบ กอนนําเสนอคณะผูบ ริหาร
๒. ทําหนาที่ธุรการใหปลัดเทศบาลและจัดทําฎีกาเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ปลัดเทศบาล ดูแลอํานวยความสะดวกแกปลัดเทศบาล และประชาชนที่มาติดตอราชการ
๓. รับผิดชอบนัดหมายงานของปลัดเทศบาล ตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย โดยการจัดทํา
ตารางเวลานัดหมายและจัดเตรียม / จัดหา หนังสือเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญ กําหนดการ
ระเบียบวาระ ฯลฯ เพื่อปลัดเทศบาล จะไดบริหารเวลาตามที่นัดหมายได
4. รับผิดชอบงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาล
5. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น และทีเ่ กี่ยวของ
6. รับผิดชอบควบคุมดูแลการทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยอาคารสถานที่
ของสํานักปลัดเทศบาลและของสวนกลาง หองประชุมเสนาเริ่มคิด (ชั้น 1) หองประชุมปทมานนท (ชั้น 2)
และหองประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) ตลอดจนครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงานเทศบาล
ใหพรอมใชงานไดเสมอ และรับผิดชอบจัดทํากิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสรางนิสัย)
หองสํานักปลัดเทศบาล
7. ชวยงานเตรียมเรื่องการประชุมประจําเดือน การประชุมสภาเทศบาลฯ เปนเจาหนาที่
ชวยเลขานุการสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล ถอดเทป จัดพิมพ ตลอดจนแจงมติการประชุมฯ
ใหกอง / ฝาย / งาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบ
8. เปนเจาหนาที่บริการอํานวยความสะดวกในเรือ่ งสถานที่ และรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครือ่ งใชจาย ๆ ในการรับรองการประชุมตาง ๆ และงานประเพณีตาง ๆ ของเทศบาลตามที่
ไดรับมอบหมาย
9. รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมประจําเดือน การประชุมสภาเทศบาล
10. รับผิดชอบสมุดคุมการใชโทรศัพททางไกลหองปลัดเทศบาล หมายเลข 043-511599
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑.๓ นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง (เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4101-005 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. เปนเจาหนาที่สารบรรณกลาง รับผิดชอบหนังสือรับเขา - สงออก หนังสือราชการตาง ๆ
คําสั่ง, ประกาศของเทศบาล พรอมเก็บรักษาตนฉบับ ทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการใหเปนไปตามระเบียบ
งานสารบรรณมีความเรียบรอยพรอมตรวจสอบได
๒. ปฏิบัติหนาที่ธุรการทั่วไป ของฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล งานสารบรรณของ
งานธุรการ รวมทัง้ การจัดเก็บเอกสาร การรางโตตอบและพิมพหนังสือราชการ
๓. เปนเจาหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับคําสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย
รวมทั้งแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และจัดเก็บใหเรียบรอย
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๔. รับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสารทางราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนหมวดหมู
ตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อสะดวกในการคนหา
๕. รับผิดชอบการสงหนังสือราชการ พัสดุ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทางไปรษณีย
รวมทั้งรวบรวมสําเนาการสงไปรษณีย เพื่อใชประกอบการเบิกจายคาไปรษณีย
๖. เปนเจาหนาที่บริการและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และรับผิดชอบวัสดุอปุ กรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในการรับรอง งานประชุม งานรับรองตอนรับ งานประเพณีตาง ๆ ของเทศบาล
๗. เปนเจาหนาที่พัสดุในการจัดซื้อ / จัดจางของแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
และควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานฯ ครุภัณฑทุกรายการ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารงานทั่วไป
๘. รับผิดชอบควบคุมงบประมาณ รวบรวมสถิติการรับจาย การจัดทําฎีกา การเบิกจายเงิน
ทุกประเภท ยกเวนฎีกาการเบิกจายคาสาธารณูปโภคและฎีกาเบิกจายเงินประกันสังคม การโอนงบประมาณ
ของแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
๙. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น และทีเ่ กี่ยวของ
๑๐. งานจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป
๑๑. รับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ของฝายบริหารงานทั่วไป
๑๒. รับผิดชอบควบคุมดูแลการทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยอาคารสถานที่
ของสํานักปลัดเทศบาลและของสวนกลาง หองประชุมเสนาเริ่มคิด (ชั้น ๑) หองประชุมปทมานนท (ชั้น ๒)
และหองประชุมสุนทรเทพ (ชั้น ๓) ตลอดจนครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงานเทศบาล
ใหพรอมใชงานไดเสมอ และรับผิดชอบจัดทํากิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสรางนิสัย)
หองสํานักปลัดเทศบาล
๑๓. ชวยงานเตรียมเรื่องการประชุมประจําเดือน การประชุมสภาเทศบาลฯ เปนเจาหนาที่
ชวยเลขานุการสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล ถอดเทป จัดพิมพ ตลอดจนแจงมติการประชุมฯ
ใหกอง / ฝาย / งาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบ
๑๔. รับผิดชอบงานบริจาคทานในงานบุญผะเหวด
๑๕. รับผิดชอบงานรับรองแขกที่มาดูงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
16. ชวยงานในการควบคุมดูแลงานและพนักงานทําความสะอาดอาคารสถานทีส่ ังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
๑7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.๔ นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข (เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4101-003 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาทีห่ นาหองรองปลัดเทศบาล ตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย โดยแยกหนังสือ
ที่ กอง / ฝาย / งาน ตาง ๆ นํามาเสนอและลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน พรอมตรวจสอบความเรียบรอย
กอนนําเสนอปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล หรือผูร ักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและตรวจสอบ
กอนนําเสนอคณะผูบ ริหาร
๒. ทําหนาที่ธุรการใหรองปลัดเทศบาล และจัดทําฎีกาเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของรองปลัดเทศบาล ดูแลอํานวยความสะดวกแกปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล และประชาชน
ที่มาติดตอราชการ
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๓. รับผิดชอบนัดหมายงานของรองปลัดเทศบาล ตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย โดยการจัดทํา
ตารางเวลานัดหมาย และจัดเตรียม / จัดหาหนังสือเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือเชิญ กําหนดการ ระเบียบ
วาระ ฯลฯ เพื่อปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล จะไดบริหารเวลาตามที่นัดหมายได
๔. รับผิดชอบการจัดเวรยามประจําสํานักงานเทศบาล ตลอดจนการจัดทํา ตรวจสอบสมุด
การอยูเวรยามประจําสํานักงานเทศบาล การบันทึกเวรยามเสนอใหผูบงั คับบัญชาทราบเปนประจํา
รวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบการลาเวร หรือแทนเวรนําเสนอผานนายตรวจเวรและหัวหนาหนวยงานกอน
แลวจึงนําเสนอผูมีอํานาจอนุญาตแลวรวมเรื่องไวประกอบการลาครัง้ ตอไป
5. รับผิดชอบการเก็บรักษาหลักฐานเอกสารตาง ๆ รวมทั้งระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบงานสารบรรณ
6. เปนเจาหนาที่บริการและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และรับผิดชอบวัสดุอปุ กรณ
เครื่องมือ เครือ่ งใชตาง ๆ ในการรับรองแขกงานประชุมตาง ๆ และงานประเพณีตาง ๆ ของเทศบาลตามที่ไดรับ
มอบหมาย
7. รับผิดชอบทุกงานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ทองถิ่น และที่เกี่ยวของ
8. รับผิดชอบงานเตรียมเรือ่ งการประชุมสภาเทศบาลฯ เปนเจาหนาที่ชวยเลขานุการสภา
เทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล ถอดเทป จัดพิมพ ตลอดจนแจงมติการประชุมฯ ใหกอง / ฝาย / งาน ตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทราบ
9. รับผิดชอบงานบริจาคทานในงานกฐินรอยเอ็ดรวมใจ
๑0. รับผิดชอบงานโครงการวันเทศบาล
11. รับผิดชอบจัดทําฎีกาเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค
๑2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.5 นายสเหลา หลาก่าํ (ลูกจางประจํา ตําแหนงภารโรง) มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาทรัพยสินของเทศบาล ของสํานักงานเทศบาลหลังเกา
๒. รักษาความสะอาดทรัพยสินของเทศบาลชั้นบน เชน โตะ มานั่ง ตู หองสุขา พื้นอาคาร
หองประชุม หองคณะผูบริหาร ตลอดจนตัวอาคารสํานักงานเทศบาลใหสะอาดเรียบรอยอยูเ สมอ
๓. มีหนาที่ในการเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ งานบานตาง ๆ ใหปลอดภัย สะอาด เรียบรอย
พรอมที่จะใชงานไดอยูเ สมอ
๔. เปด ปดประตู หนาตาง โคมไฟ พัดลมและเปด - ปดวาลวน้ําประปา ในสํานักงานเทศบาล
ใหอยูในสภาพเรียบรอยอยูเ สมอ
๕. รับผิดชอบรวมกับ จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร จัดหองประชุมสภาเทศบาล จัดเตรียม
สถานที่หองประชุมไวใหพรอมเมื่อจะมีการประชุมสภาเทศบาล ประชุมหัวหนาสวนการบริหาร การประชุมอื่น ๆ
๖. รับผิดชอบรวมกับ จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร ในการประดับธงชาติบริเวณสํานักงาน
เทศบาลในวันสําคัญตาง ๆ เปนครัง้ คราว ตลอดจนการลดธงชาติครึ่งเสาในโอกาสนั้น ๆ
๗. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการถายเอกสาร โรเนียว
หนังสือราชการ และจัดชุดในงานที่มอบหมาย
8. จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณในการรับรองแขกทัง้ ในและนอกสถานที่
9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.6 นางสาวปยนุช ศรีอุดร (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ)
มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
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๑. ชวยงานสารบรรณกลาง รับ - สงหนังสือราชการตาง ๆ พรอมเก็บรักษาทะเบียนรับ-สง
หนังสือราชการ ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณมีความเรียบรอยพรอมทีจ่ ะตรวจสอบได
๒. สงหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของและรวมทัง้ บุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของดวย
๓. สงหนังสือทางไปรษณีย รวมทัง้ รวบรวมสําเนาสงสําหรับตรวจสอบเมื่อไปรษณียแจงหนี้
๔. ชวยงานพิมพหนังสือราชการ เก็บขอมูลงานพิมพ เอกสาร และชวย จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ
หนูโคตร ถายเอกสาร โรเนียว สําเนา จัดชุดเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
๕. รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอัดสําเนาที่ใชในการปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพใหอยูในสถานที่ดีและเรียบรอยปลอดภัยพรอมใชงานไดทันที
๖. รับผิดชอบในการคัดแยกและนําหนังสือทีผ่ านการพิจารณาหัวหนาฝาย เสนอหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล เสนอปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
๗. ทําหนาที่ชวยบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ
เพื่อใชในการจัดงานตาง ๆ เชน งานประชุมรับรอง และตอนรับประชาชนที่มารวมกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ
๘. รับผิดชอบจัด ทํากิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสรางนิสัย)
๙. ชวยงานประชุมสภาเทศบาล การประชุมอื่น ๆ ตลอดจนถอดเทป จัดพิมพรายงาน
การประชุมที่ไดมอบหมาย
๑๐. รับผิดชอบจัดบอรดประชาสัมพันธกจิ กรรมการประชุมสภาเทศบาล
11. รับผิดชอบจัดเวรประจําชวงพักกลางวันสํานักปลัดเทศบาล
๑2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.7 จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ) มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาทรัพยสินของเทศบาลฯ
๒. รักษาความสะอาดทรัพยสินของเทศบาลฯ รับผิดชอบการถายเอกสาร การสําเนา จัดเรียง
เอกสารตามสําเนาเอกสารเรียงหนาเย็บเลมและเขาเลมเอกสาร
๓. รับผิดชอบรวมกับ นายสเหลา หลาก่ํา ในการประดับธงชาติบริเวณสํานักงานเทศบาล
ในวันสําคัญตาง ๆ เปนครัง้ คราว ตลอดจนการลดธงชาติครึง่ เสาในโอกาสนั้น ๆ
๔. รับผิดชอบรวมกับ นายสเหลา หลาก่ํา ในการรักษาความสะอาดสํานักงานเทศบาลและ
รอบสํานักงานเทศบาล
๕. มีหนาที่ในการเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑงานบานตาง ๆ ใหปลอดภัย สะอาดเรียบรอยพรอมทีจ่ ะ
ใชงานไดอยูเสมอ
๖. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการ ตลอดจนการถายเอกสาร สําเนาหนังสือราชการ
และจัดชุดเอกสารในงานที่ไดรับมอบหมาย
๗. รับผิดชอบรวมกับ นายสเหลา หลาก่ํา จัดเตรียมสถานที่ จัดหองประชุมสภาเทศบาล
หองประชุมเทศบาล ใหพรอมเมื่อจะมีการประชุมสภาเทศบาล ประชุมหัวหนาสวนการบริหาร
และการประชุมอื่น
๘. เปด - ปด ประตู หนาตาง โคมไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และเปด – ปด วาลวน้ําประปา
ในสํานักงานเทศบาลฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
9. จัดเตรียมและจัดเก็บวัสดุอปุ กรณเครือ่ งใชในการรับรองแขกทั้งในและนอกสถานที่
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
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๓.๑.8 นายจรินทร บุญยวุฒิ (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต)
มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนพนักงานขับรถยนตตูคันหมายเลข นข 3833 รอยเอ็ด
๒. ตรวจสอบดูแลและรักษารถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
๓. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. รับผิดชอบรวมกับนายสเหลา หลาก่ํา, จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร ในการจัดเตรียม
และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใช ที่นําออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน ประเพณีตาง ๆ
5. ชวยงานในการนําหนังสือเสนอหัวหนาฝาย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลหรือ
รองปลัดเทศบาล
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
3.1.9 นายปุณณรัตน จันทรหัวโทน (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนพนักงานขับรถยนตตูคันหมายเลข 40-0103 รอยเอ็ด
๒. ตรวจสอบดูแลและรักษารถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
๓. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. รับผิดชอบรวมกับนายสเหลา หลาก่ํา, จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร ในการจัดเตรียม
และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใช ที่นําออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน ประเพณีตาง ๆ
5. ชวยงานในการนําหนังสือเสนอหัวหนาฝาย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลหรือ
รองปลัดเทศบาล
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๑.10 นายชนะพล ภาระพงษ (พนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานขับรถยนต)
มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาที่เปนพนักงานขับรถยนต ทะเบียน กจ 5096 รอยเอ็ด
๒. ตรวจสอบดูแลและรักษารถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
๓. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. รับผิดชอบรวมกับนายสเหลา หลาก่ํา, จ.ส.ต.หญิงจันทรเพ็ญ หนูโคตร ในการจัดเตรียม
และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใช ที่นําออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน ประเพณีตาง ๆ
5. ชวยงานในการนําหนังสือเสนอหัวหนาฝาย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลหรือ
รองปลัดเทศบาล
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๒ งานเลขานุการผูบริหาร
๓.๒.๑ หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร นางอารียรัตน คําภักดี (นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3101-002 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาทีห่ ัวหนางานเลขานุการผูบ ริหาร วางแผนมอบหมาย ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ าน
ของเจาหนาที่ในงานเลขานุการผูบริหาร ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน
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2. ทําหนาที่เลขานุการผูบ ริหาร ดูแลความสะดวกและตรวจสอบแยกแฟมหนังสือ/เอกสาร
ที่จะนําเสนอคณะผูบริหาร และเมื่อคณะผูบ ริหารลงนามในแฟมหนังสือ / เอกสาร เรียบรอยแลว ตรวจสอบ
แยกสงคืน กอง / ฝาย / งาน เจาของเรื่อง
3. รางโตตอบ พิมพหนังสือราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณะผูบริหาร และที่ไดรบั มอบหมาย
4. ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่สง มาจากจังหวัด,
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ การแจงเวียนใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล หนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบและรวมเรือ่ งใหเปนระเบียบเรียบรอยตามระเบียบงานสารบรรณ
งานในกิจการทั่วไปของคณะผูบริหาร
5. รับผิดชอบในการประชุมผูบ ริหาร เริ่มตัง้ แตประสานงานขอขอมูล รายละเอียดจาก
กอง/ฝาย/งานทีเ่ กี่ยวของ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานที่ประชุม ตลอดจนจัดทํารายงาน
การประชุม และแจงเวียนมติที่ประชุม
6. รับผิดชอบในการจัดทําคําสัง่ ไปราชการ ตลอดจนการลาตาง ๆ ของคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล
7. รับผิดชอบในการจัดทําฎีกาเบิก-จายของคณะผูบ ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
(ฏีกาไปราชการ, เงินเดือน, สวัสดิการตาง ๆ)
8. เปนเจาหนาที่พัสดุ จัดซื้อ/จัดจางของงานเลขานุการผูบ ริหาร และเปนเจาหนาที่ตอนรับ,
รับรองบุคคล, คณะบุคคล และประชาชนที่มาติดตอคณะผูบ ริหาร
9. รับผิดชอบงานการกุศล การสาธารณกุศลของเทศบาล จากหนวยงานอื่นที่ขอความรวมมือมา รวมทั้งการสั่งจอง สัง่ ซื้อหนังสือ หรือสิ่งของตาง ๆ ของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
๑0. รับผิดชอบงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด, ประสานงานสันนิบาตเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๑1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชี้แจง แนะนําการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน ใหแก
สมาชิกสภาเทศบาล ผูมหี นาที่ตองยื่นตามที่ ป.ป.ช. กําหนด
๑2. ควบคุมดูแลการทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ
ที่ใชในงานเลขานุการผูบ ริหาร ใหอยูในสภาพที่ดี เรียบรอย และปลอดภัยอยูเสมอ
13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๒.๒ นายณรงค ทวีสาร (พนักงานจางทั่วไป) ชวยงานเลขานุการผูบ ริหาร
มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ในการติดตามนายกเทศมนตรี นัดหมาย ตลอดจนชวยงานอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี
๓.๒.๓ นายรําไพ ทวีสาร (ลูกจางประจํา ตําแหนงหัวหนาหมวดรถยนต สํานักการศึกษา)
ชวยงานเลขานุการผูบริหาร มีหนาทีร่ ับผิดชอบ เปนพนักงานขับรถยนตตู คันหมายเลข นข – ๑๑๑๑ รอยเอ็ด
ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

๓.๒.๔ นายวุฒิชัย ธนะบุตร (พนักงานจางทั่วไป ) หนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการตาง ๆ พรอมเก็บรักษาทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ
ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ และเปนไปดวยความเรียบรอยพรอมทีจ่ ะตรวจสอบได
๒. ชวยแยกแฟม / หนังสือ นําเสนอคณะผูบริหารตามที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจ เมื่อ
ผูบริหารลงนามแลว ตรวจสอบแยกแฟม / หนังสือ สงกอง / ฝาย / งาน เจาของเรื่อง

-24-

๓. ชวยปฏิบัติงานในการจัดทําฎีกาเบิก - จายของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
(ฎีกาไปราชการ, เงินเดือน, สวัสดิการตาง ๆ)
4. สงหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
5. รับผิดชอบประสานงานการเขารวมกิจกรรม งานรัฐพิธีตาง ๆ ของสมาชิกสภาเทศบาล
และจัดทําแฟม นัดหมายงานตาง ๆ ของรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
6. ควบคุมดูแลสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของคณะผูบ ริหาร
7. ชวยงานพิมพหนังสือราชการ เก็บขอมูลงานพิมพ เอกสาร และถายเอกสาร โรเนียว หนังสือ
ราชการ และจัดชุดในงานที่มอบหมาย
8. ทําหนาที่ชวยบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ
เพื่อใชในการจัดงานตาง ๆ เชน งานประชุมหรือรับรอง ตอนรับประชาชนที่มาติดตอราชการ มารวมกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ
9. ควบคุมดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑที่ใชในงานเลขานุการผูบริหาร ใหอยูในสภาพที่ดี
และเรียบรอยปลอดภัยอยูเสมอ
10. ชวยงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด, การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ตลอดจนถอดเทป
จัดพิมพรายงานการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย
๑1. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๒.5 น.ส.วราภรณ วันโพนทอง (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ชวยงานรับ - สงหนังสือราชการตาง ๆ พรอมเก็บรักษาทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ
ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ และเปนไปดวยความเรียบรอยพรอมทีจ่ ะตรวจสอบได
๒. ชวยงานรับ – สงหนังสือของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด, สันนิบาตเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พรอมเก็บรักษาใหเปนไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ พรอมทีจ่ ะตรวจสอบได
๓. ชวยปฏิบัติงานพิมพหนังสือราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสันนิบาตเทศบาลฯ เก็บขอมูลงานพิมพ
เอกสาร และถายเอกสาร โรเนียวเอกสาร และจัดชุดในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ชวยประสานงานในการประชุม / ขอความรวมมือ / ขอความอนุเคราะหขอมูล ของสันนิบาต
เทศบาลฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๕. ชวยดูแลการทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑที่ใช
ในงานเลขานุการผูบ ริหาร ใหอยูในสภาพที่ดี เรียบรอย และปลอดภัยอยูเ สมอ
๖. ทําหนาที่ชวยบริการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ
เพื่อใชในการจัดงานตาง ๆ เชน งานประชุมหรือรับรองแขกที่มาติดตอราชการ และตอนรับแขกทีม่ ารวมกิจกรรม
งานประเพณีตาง ๆ
7. ชวยแยกแฟม / หนังสือ นําเสนอคณะผูบริหารตามที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจ
เมื่อผูบริหารลงนามแลว ตรวจสอบแยกแฟม / หนังสือ สงกอง / ฝาย / งาน เจาของเรื่อง
8. ควบคุมดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑที่ใชในงานเลขานุการผูบริหาร ใหอยูในสภาพที่ดี
และเรียบรอยปลอดภัยอยูเสมอ
9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๓ งานรัฐพิธี
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๓.๓.๑ รักษาการหัวหนางานรัฐพิธี นายไพรัก โคตะยันต (เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4101-001 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาทีห่ ัวหนางานรัฐพิธี วางแผนมอบหมายงาน ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนใหคําแนะนํา ปรึกษา ปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัตงิ าน
๒. รับผิดชอบงานโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ
ของเทศบาล ที่รวมพิธีกบั จังหวัดหรือหนวยงานอื่น รวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ และโครงการ
วันทองถิ่นไทย
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๒ นายวชิรวิทย เศรษฐนันท (เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ตําแหนง
47-2-01-4101-006 มีหนาทีร่ ับผิดชอบดังนี้
๑. เปนเจาหนาที่สารบรรณกลาง รับผิดชอบหนังสือรับเขา – สงออก หนังสือราชการตาง ๆ
คําสั่ง, ประกาศของเทศบาล พรอมเก็บรักษาตนฉบับ ทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ ใหเปนไปตามระเบียบ
งานสารบรรณและเปนไปดวยความเรียบรอยพรอมที่จะตรวจสอบได
๒. ปฏิบัติหนาที่ธุรการทั่วไป ของฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล งานสารบรรณ
ของงานธุรการ รวมทัง้ การจัดเก็บเอกสาร การรางและพิมพหนังสือราชการ
๓. เปนเจาหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับคําสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย
รวมทั้งแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และจัดเก็บใหเรียบรอย
๔. รับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสารทางราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนหมวดหมู
ตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อสะดวกในการคนหา
๕. รับผิดชอบการสงหนังสือราชการ พัสดุ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทางไปรษณีย
รวมทั้งรวบรวมสําเนาการสงไปรษณีย เพื่อใชประกอบการเบิกจายคาไปรษณีย
๖. รับผิดชอบงานโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ
ของเทศบาล ที่รวมพิธีกบั จังหวัดหรือหนวยงานอื่น รวมทัง้ โครงการเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ และโครงการ
วันทองถิ่นไทย เชน เตรียมวัสดุอปุ กรณที่ใชในแตละพิธี และแจงกําหนดการใหกอง / ฝาย / งาน ในสังกัดทราบ
นําเสนอสมุดลงเวลาในงานทีเ่ กี่ยวของ พรอมทัง้ สรุปรายงานผูบังคับบัญชาหลังเสร็จพิธี
7. รับผิดชอบงานการกุศล งานขอความอนุเคราะหรบั บริจาคตาง ๆ
8. ชวยงานรับรองคณะทัศนศึกษาที่มาดูงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
9. เปนเจาหนาที่บริการอํานวยความสะดวกในเรือ่ งสถานที่ และรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครือ่ งใชจาย ๆ ในการรับรองการประชุมตาง ๆ และงานประเพณีตาง ๆ ของเทศบาลตามที่
ไดรับมอบหมาย
10. รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมประจําเดือน การประชุมสภาเทศบาล
11. รับผิดชอบในการตัง้ ตนกัณฑหลอนงานประเพณีบุญผะเหวด รวมทัง้ การดูแลรับผิดชอบใน
การประสานงานรวมทั้งการแหกัณฑหลอน จนแลวเสร็จ
12. รับผิดชอบในการคัดแยกและนําหนังสือทีผ่ านการพิจารณาจากหัวหนาฝายเสนอหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล เสนอปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. ฝายทะเบียนและบัตร มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน
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หัวหนาฝายทะเบียนและบัตร นางศิริภรณ บุตรพรหม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-2101-005 มีหนาที่และรับผิดชอบดังนี้
๑. บริหารงานในฐานะหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ของเจาหนาที่ฯ ใหเปนไป
ตามระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการวาดวยการทะเบียนตาง ๆ โดยเครงครัด
๓. ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาในฝายทะเบียนและบัตร ตลอดจนงานธุรการ
๔. ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สัง่ การ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลงาน
๕. วินิจฉัยสั่งการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๖. ควบคุมดูแลการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง และหนังสือ
สั่งการวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
๗. ควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด
หรือแบบแถบแมเหล็ก
๘. พิจารณาอนุญาตการทําบัตรประจําตัวประชาชนทุกกรณี
๙. วินิจฉัยสั่งการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน
๑๐. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในการรับแจงการเกิด การตาย การแจง
ยายที่อยู การแจงยายที่อยูปลายทาง การขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูตบิ ัตร มรณบัตร ขอเลขหมาย
ประจําบาน ในฐานะนายทะเบียนผูรบั แจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ
๑๑. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานสถิตงิ านบัตรประจําตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร
และจัดสงสูติบัตร มรณบัตร ตอนที่ ๒ และใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๑, ๒ สงจังหวัดภายในกําหนด
๑๒. ควบคุมดูแลการจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
๑๓. ควบคุมดูแลการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง ของฝายทะเบียนและบัตร
๑๔. ควบคุมดูแลการเบิก – จายเงินทุกประเภทของฝายทะเบียนและบัตร
๑๕. สอบสวนปากคําผูรองและพยานบุคคล ในกรณีการแจงเกิดเกินกําหนดเวลา การขอเพิ่ม
ชื่อเขาในทะเบียนบานทุกกรณี และการขอแกไขรายการในทะเบียนบานกรณีอื่น ๆ
๑๖. พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของฝ า ยทะเบี ย นและบั ต ร ก อ นนํ า เสนอหั ว หน า สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๘. ในกรณีที่หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
ใหหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร เปนผูรักษาราชการแทน ในลําดับที่ ๔
4.1 งานธุรการ ประกอบดวย
4.1.1 หัวหนางานธุรการ นางสาวศิราภรณ บัวลอย (เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4101-004 มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ การรางโตตอบหนังสือ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา
ซอมแซมสถานปฏิบัติงาน (สํานักทะเบียนทองถิ่นฯ)
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2. เก็บรักษาทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการทะเบียนราษฎร และหนังสืออื่น ๆ ตามที่ไดรบั
มอบหมาย
3. โตตอบหนังสือราชการที่สําคัญ รวมทัง้ ประกาศและคําสัง่ หรือเรื่องลับของฝายทะเบียน
และบัตร ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ตรวจสอบหนังสือราชการที่มาจากหนวยงานอื่น ที่ขอความรวมมือเกี่ยวกับฝายทะเบียน
และบัตร กอนนําเสนอหัวหนาฝายฯ
5. เปนเจาหนาที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง จัดหาพัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัตงิ าน ตลอดทัง้ การทําทะเบียนครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. เปนเจาหนาที่จัดทํา ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทําฎีกา การเบิกจายเงิน การโอนเงิน
งบประมาณของฝายทะเบียนและบัตร
7. รวบรวมสถิติและการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปของฝายทะเบียนและบัตร
8. จัดทํารางแผนพัฒนาสามปของฝายทะเบียนและบัตร
9. รับผิดชอบการจัดทํารายงานสถิติตาง ๆ และสรุปประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ประชาชนของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน รายงานผูบังคับบัญชา และรายงานจังหวัด
ประจําทุกเดือน
10. งานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
11. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในเรื่องการแจงเกิด การแจงตาย
การแจงยายที่อยู การแจงยายที่อยูป ลายทาง ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร
ในฐานะเปนนายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ
12. ชวยงานบัตรประจําตัวประจําตัวประชาชน ในการพิมพบัตรฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือ
ลงในบัตรฯสงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
4.๒ งานทะเบียนราษฎร ประกอบดวย
4.2.1 หัวหนางานทะเบียนราษฎร นางภัทรพร รัตนพิบูลยเดช (เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4102-003 มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ควบคุมการปฏิบัตงิ านทะเบียนราษฎร ของเจาหนาที่ ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง
และหนังสือสั่งการวาดวยการทะเบียนตาง ๆ โดยเครงครัด
๒. ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สัง่ การ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลงาน
๓. วินิจฉัยสั่งการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร
4. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในเรื่องการแจงเกิด การแจงตาย การแจงยาย
ที่อยูการแจงยายทีอ่ ยูปลายทาง ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร ในฐานะเปนนายทะเบียน
ผูรบั แจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ
5. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัดบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด หรือแบบแถบแมเหล็ก
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๖. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน เปนชางภาพถายรูปบัตรประจําตัวประชาชน และรักษาวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับการถายบัตร ใหอยูในสภาพทีส่ มบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๗. มีหนาที่รับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพตาง ๆ ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน
๘. พิจารณาอนุญาตทําบัตรประจําตัวประชาชนทุกกรณี
๙. จัดทํารายงานประจําวัน สรุปการปรับปรุงขอมูลสํานักทะเบียน และรายงานการแจงยาย
ปลายทางอัตโนมัติ
๑๐. เสนอรายงานการปฏิบัตงิ านประจําวันทีเ่ กี่ยวของกับงานทะเบียนราษฎร
เพื่อเสนอหัวหนาฝายฯ
๑๑. ควบคุมและตรวจสอบการนําสงเงินคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน คาปรับผิด
พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน และคาธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร สงกองคลังเปนประจําทุกวัน
๑๒. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูตบิ ัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๑๓. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการสแกนเอกสาร
เชน ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร ใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๑๔. งานสนับสนุนการเลือกตั้ง
๑๕. ชวยงานธุรการ กรณีไปราชการ ลา หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
4.2.2 นางสาวฐนิดา ภูมินรินทโชติ (เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) เลขที่ตําแหนง
47-2-01-4102-004 มีหนาทีร่ ับผิดชอบดังนี้
๑. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด หรือแบบแถบแมเหล็ก
2. เปนชางภาพถายรูปบัตรประจําตัวประชาชน และรักษาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการถายบัตร
ใหอยูในสภาพทีส่ มบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๓. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๔. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการพิมพบัตรฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือลงในบัตรฯ
สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
๕. นําสงเงินคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน คาปรับผิด พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
และคาธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร สงกองคลังเปนประจําทุกวัน
๖. จัดเก็บเอกสารคํารองและเอกสารที่เกี่ยวของ งานทะเบียนราษฎรทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๗. มีหนาที่กรอกแบบพิมพตาง ๆ ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน
๘. มีหนาที่และรับผิดชอบในการชวยงานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
๙. ชวยงานธุรการในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย และรับผิดชอบในการจัดทําสรุปรายงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ เพื่อนําเสนอรายงานทุกเดือน
๑๐. จัดทํารายงานประจําวัน เสนอหัวหนาฝายฯ เปนประจําทุกวัน
๑๑. งานสนับสนุนการเลือกตั้ง
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๑๒. มีหนาทีเ่ ก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการสแกนเอกสาร เชน ใบสูตบิ ัตร
ใบมรณบัตร ใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.3 นางนวลลออ สุขประเสริฐ (ลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงานทะเบียน)
งานทะเบียนราษฎร มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๒. มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บใบตอบรับการแจงยายที่อยูสงกลับจากสํานักทะเบียนตาง ๆ
เขาแฟมกับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ ใหเปนปจจุบัน
๓. มีหนาที่และรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบาน ใบแจงการยายทีอ่ ยูเขาตูเก็บ
เอกสาร และเขาแฟมใหเปนระเบียบเรียบรอย
๔. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ภายในหองปฏิบัติงานทะเบียน
ใหสะอาดสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย
๕. มีหนาที่และรับผิดชอบในการชวยงานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
๖. ชวยงานบัตรประจําตัวประจําตัวประชาชน ในการพิมพบตั รฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือ
ลงในบัตรฯ สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.4 นางสาววัชรีพร ลําพาย (พนักงานจางทั่วไป) ชวยงานทะเบียนราษฎร
มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู ทะเบียน
บาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก. เพื่อนําเสนอ
นายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมใหเปนระเบียบเรียบรอย
๒. รับผิดชอบ ซอมแซมเอกสารมรณบัตร จัดเก็บทะเบียนคนตาย และเก็บเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการสแกน ใหเปนระเบียบเรียบรอยและเปนปจจุบัน
๓. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง รักษาความสะอาด อุปกรณ ที่ใชใน
การปฏิบัติงานประจําวันใหมีสภาพพรอมใชงาน และดูแลรักษาภายในหองปฏิบัติงานทะเบียนใหสะอาดสวยงาม
และเปนระเบียบเรียบรอย
๔. มีหนาที่และรับผิดชอบในการสงมรณบัตร ตอนที่ ๒ ในกรณีคนตายตางทองที่ไปยัง
สํานักทะเบียนแหงทองทีท่ ี่คนตายมีภูมิลําเนาอยู
๕. ชวยงานบัตรประจําตัวประจําตัวประชาชน ในการพิมพบตั รฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือลงใน
บัตรฯ สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
๖. มีหนาที่และรับผิดชอบในการชวยงานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.5 นางสาวรวิวรรณ นิลผาย ตําแหนง (พนักงานจาทั่วไป) ชวยงานทะเบียนราษฎร
มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
๑. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
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เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมใหเปน
ระเบียบเรียบรอย
๒. รับผิดชอบซอมแซมเอกสารมรณบัตร จัดเก็บทะเบียนคนตายและเก็บเอกสารทาง
อิเล็กสทรอนิสก ดวยวิธีสแกน ใหเปนระเบียบรอยรอยและเปนปจจุบัน
3. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง รักษาความสะอาด อุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงานประจําวันใหมีสภาพพรอมใชงาน และดูแลรักษาภายในหองปฏิบัติงานทะเบียนใหสะอาดสวยงาม
และเปนระเบียบเรียบรอย
4. จัดเก็บเอกสารคํารองและเอกสารที่เกี่ยวของ งานทะเบียนราษฎรทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๕. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการพิมพบัตรฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือลงในบัตรฯ
สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
๖. มีหนาที่และรับผิดชอบในการชวยงานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
๗. ชวยงานธุรการในดานตางๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย และรับผิดชอบในการจัดทําสรุปรายงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ เพื่อนําเสนอรายงานทุกเดือน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.6 นางสาวมนัสวี จันทรา (พนักงานจางทั่วไป) ชวยงานทะเบียนราษฎร
มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการพิมพบัตรฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือลงในบัตรฯ
สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
๒. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมใหเปน
ระเบียบเรียบรอย
๓. มีหนาที่และรับผิดชอบในการชวยงานสนับสนุนการเลือกตั้งฯ
๔. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง รักษาความสะอาด อุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัตงิ านประจําวันใหมีสภาพพรอมใชงาน และดูแลรักษาภายในหองปฏิบัตงิ านทะเบียนใหสะอาดสวยงาม
และเปนระเบียบเรียบรอย
๕. จัดเก็บทะเบียนคนเกิด มีหนาที่รับผิดชอบซอมแซมเอกสารสูติบัตร และเก็บเอกสารใบสูตบิ ตั ร
ทางอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีสแกนเอกสารใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๖. จัดเก็บเอกสารคํารองงานทะเบียนราษฎรทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

4.๓ งานบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวย
4.๓.๑ หัวหนางานบัตรประจําตัวประชาชน นางอัญชลี เวียงสมุทร (นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ ) เลขที่ตําแหนง 47-2-01-3104-001 มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนของเจาหนาที่ฯ
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ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนตาง ๆ โดยเครงครัด
๒. ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สัง่ การ ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา ปรึกษา ปรับปรุงแกไขขอขัดของในการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนติดตามและประเมินผลงาน
๓. วินิจฉัยสั่งการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชน
๔. ควบคุมดูแลการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง และหนังสือ
สั่งการวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
5. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในเรื่องการแจงเกิด การแจงตาย การแจงยาย
ที่อยูการแจงยายที่อยูปลายทาง ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร ขอเลขหมายประจําบาน
ในฐานะเปนนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ
๖. ควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัดบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด
หรือแบบแถบแมเหล็ก
๗. เปนชางภาพถายรูปบัตรประจําตัวประชาชน และรักษาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการถายบัตร
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๘. มีหนาที่รับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพตาง ๆ ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน
๙. พิจารณาอนุญาตทําบัตรประจําตัวประชาชนทุกกรณี
๑๐. จัดเก็บคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.๑) บันทึกการรับเอกสารเกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชนสูญหาย (บ.ป.๗) สมุดเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
คําขอตรวจหลักฐานขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๑๑. ควบคุมและตรวจสอบการนําสงเงินคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน คาปรับผิด
พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน และคาธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร สงกองคลังเปนประจําทุกวัน
๑๒. ควบคุมการนําสงบัตรเกา บัตรเสียระหวางผลิตคืนศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๔
สาขาจังหวัดรอยเอ็ด
๑๓. ควบคุม ดูแลการจัดทํารายงานสถิติงานบัตรประจําตัวประชาชน
๑๔. งานสนับสนุนงานเลือกตั้งฯ
๑๕. เสนอรายงานประจําวันที่เกี่ยวของกับงานบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อเสนอหัวหนาฝายฯ
๑๖. สอบสวนปากคําผูรองและพยานบุคคล ในกรณีการแจงเกิดเกินกําหนดเวลา การขอเพิ่มชื่อ
เขาในทะเบียนบานทุกกรณีและการขอแกไขรายการในทะเบียนบานกรณีอื่น ๆ
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๘. ในกรณีที่หัวหนาฝายทะเบียนและบัตร ไปราชการ หรือลา หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานได
รักษาราชการแทนหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
4.๓.๒ นางสากล ถวิลรักษ (เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4102-001 มีหนาที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
๑. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในเรื่องการแจงเกิด การแจงตาย การแจงยาย
ที่อยูการแจงยายที่อยูปลายทาง ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร ขอเลขหมายประจําบาน
ในฐานะเปนนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ
๒. ควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัดบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด หรือ
แบบแถบแมเหล็ก
๓. เปนชางภาพถายรูปบัตรประจําตัวประชาชน และรักษาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการถายบัตร
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ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๔. มีหนาที่รับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพตาง ๆ ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน
๕. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก็บเอกสารทุกประเภทใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๖. ควบคุมและรับผิดชอบการจัดทําบอรดขอมูลสถิติขอมูลการใหบริการดานการทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชนใหเปนปจจุบัน
๗. ควบคุมและตรวจสอบการนําสงเงินคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน คาปรับผิด พ.ร.บ.
บัตรประจําตัวประชาชน และคาธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร สงกองคลังเปนประจําทุกวัน
๘. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูรับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๙. นําสงบัตรเกา บัตรเสียระหวางผลิตคืนศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๔ สาขาจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐. จัดเก็บคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.๑) บันทึกการรับเอกสารเกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชนสูญหาย (บ.ป.๗) สมุดเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
คําขอตรวจหลักฐานขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.๓.๓ นางสาวณัฐพร ศรีอุดร (เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน)
เลขที่ตําแหนง 47-2-01-4102-002 มีหนาที่รบั ผิดชอบดังนี้
๑. เปนผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น มีอํานาจลงนามในเรื่องการแจงเกิด การแจงตาย การแจงยาย
ที่อยูการแจงยายทีอ่ ยูปลายทาง ขอแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร ขอเลขหมายประจําบาน
ในฐานะเปนนายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นฯ ตลอดจน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎร
๒. ควบคุมและตรวจสอบการนําสงเงินคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน คาปรับผิด
พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน และคาธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร สงกองคลังเปนประจําทุกวัน
๓. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการควบคุมการเบิกจายวัสดุอุปกรณในการจัด
บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด หรือแบบแถบแมเหล็ก และรักษาวัสดุอปุ กรณเกี่ยวกับการถายบัตร
ใหอยูในสภาพทีส่ มบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๔. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน เปนชางภาพถายรูปบัตรประจําตัวประชาชน และรักษาวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับการถายบัตร ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
๕. มีหนาที่รับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพตาง ๆ ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน
๖. จัดทํารายงานประจําวัน สรุปการปรับปรุงขอมูลสํานักทะเบียน และรายงานการแจงยาย
ปลายทางอัตโนมัติ
๗. งานสนับสนุนงานเลือกตั้งฯ
๘. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูติบัตร มรณบัตร ใบแจงการยายที่อยู
ทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร แบบพิมพ ทร.๙๗ ก.
เพื่อนําเสนอนาย/ทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๙. จัดเก็บทะเบียนคนเกิด รับผิดชอบซอมแซมเอกสารสูติบัตรและจัดเก็บเอกสารสูติบัตร
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการสแกนเอกสารใหเปนระเบียบและเปนปจจุบัน
๑๐. ควบคุม ดูแลการจัดเก็บคํารองฯ และเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนระเบียบ และเปนปจจุบัน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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4.๓.๔ นางสงวน ทิพเหลือง (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ)
ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน มีหนาที่รบั ผิดชอบดังนี้
๑. ชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ในการพิมพบัตรฯ จัดเก็บพิมพลายนิ้วมือลงในบัตรฯ
สงมอบบัตรฯ ใหประชาชน
2. ชวยงานทะเบียนฯ มีหนาที่และรับผิดชอบในการกรอกแบบพิมพสูตบิ ัตร มรณบัตร
ใบแจงการยายที่อยู ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน การแกไขรายการในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร
แบบพิมพ ทร.๙๗ ก. เพื่อนําเสนอนายทะเบียนผูร ับแจงประจําสํานักทะเบียนทองถิ่นเพื่อลงนาม
๓. มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บใบตอบรับการแจงยายที่อยูสงกลับจากสํานักทะเบียนตาง ๆ
เขาแฟมกับใบแจงการยายที่อยู ตอนที่ ๒ เปนประจําทุกวัน
๔. มีหนาที่และรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีเลือกตั้งฯ
๕. มีหนาที่และรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบาน ใบแจงการยายที่อยูเขาตูเ ก็บ
เอกสาร และเขาแฟมใหเปนระเบียบเรียบรอย
๖. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ภายในหองปฏิบัติงานทะเบียนให
สะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย
๗. จัดเก็บเอกสารคํารองงานทะเบียนราษฎรทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

