
































































 
 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 ที่  453/๒๕64 

     เรื่อง  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดส านักปลัดเทศบาล 
...................................... 

          ด้วยส านักปลัดเทศบาลได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างลาออก ฉะนั้นเพ่ือให้
การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ในสังกัดส านักปลัดเทศบาล
สอดคล้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก ที่ 905/2563  ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕63 เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างส านักปลัดเทศบาล โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างสังกัดส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานใหม่ดังต่อไปนี้ 

                     นางสาวอารมณ์  พิรุณ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง ) 
ต าแหน่งเลขท่ี 24-2-01-2101-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ         
พนักงานจ้างส านักปลัดเทศบาล 
    - พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
ในหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล 
    - ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ฝึกอบรมให้ค าแนะน า
ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    - ปฏิบัติงานเลขานุการ งานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ ก ากับควบคุมการเตรียมเรื่อง  
และเตรียมการส าหรับการประชุมในส่วนที่ส านักปลัดเทศบาลเกี่ยวข้อง เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง การท าเรื่องติดต่อกับหน่วยราชการ เอกชน และบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
    - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานธุรการ 
           ๑. นางศศิธร  มะสามะ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 24-2-01-

4101-001 งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                 ๑.๑ รับผิดชอบงานธุรการของส านักปลัดเทศบาล 
                 ๑.๒ รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาพนักงานจ้างในสังกัดงานธุรการ     

งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ                
ส านักปลัดเทศบาล เช่น การเตรียมห้องประชุมสภาเทศบาล การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
โดยรอบส านักงานเทศบาลและบริเวณอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 
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                ๑.๓ งานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและการประชุมอ่ืนๆ ที่ส านักปลัดเทศบาล
เกี่ยวข้องและงานประชุมของสภาเทศบาลรวมทั้งการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมแจ้งผลการประชุม
และหนังสือระเบียบต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการทราบ 

                ๑.๔ งานดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานธุรการ เช่น  
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องอัดส าเนา  

                ๑.๕ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานบริหารทั่วไป และจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของงานบริหาร
ทั่วไปทั้งหมด 

                ๑.๖ ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในการ    
จัดงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบงานธุรการ 

                ๑.๗ การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายงบกลาง การขออนุมัติเบิกตัดปีและการเบิกจ่ายเงินงบปกติ
ต่างๆ ของงานบริหารทั่วไป 

                ๑.๘ งานเตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  ฯลฯ 

                ๑.๙ งานควบคุมการน าส่งหนังสือและเอกสารทางราชการต่างๆ โดยทางไปรษณีย์ช าระ       
ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

                ๑.๑๐ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                ๑.๑๑ งานท าลายเอกสารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 

                ๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 2. นางสาวสุธาสินี  บุญกาญจน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 
24-2-01-4101-002 งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

               2.๑ รบัผิดชอบงานธุรการของส านักปลัดเทศบาล 
                2.2 รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาพนักงานจ้างในสังกัดงานธุรการงาน

ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัดเทศบาล เช่น การเตรียมห้องประชุมสภาเทศบาล การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยโดยรอบ
ส านักงานเทศบาลและบริเวณอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 

                2.3 งานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและการประชุมอ่ืนๆที่ส านักปลัดเทศบาล
เกี่ยวข้องและงานประชุมของสภาเทศบาลรวมทั้งการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมแจ้งผลการประชุม
และหนังสือระเบียบต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการทราบ 

                2.4 งานดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานธุรการ เช่น  
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องอัดส าเนา  

                2.5 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักปลัดเทศบาล และจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของงานบริหาร
ทั่วไปทั้งหมด 

               2.6 ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในการ      
จัดงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบงานธุรการ 

                 
 
 
                                                                                               /2.7 การเบิกจ่าย.... 
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      2.7 การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายงบกลาง การขออนุมัติเบิกตัดปีและการเบิกจ่ายเงินงบปกติ
ต่างๆ ของงานบริหารทั่วไป 

                 2.8 งานเตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 

                 2.9 งานควบคุมการน าส่งหนังสือและเอกสารทางราชการต่างๆ โดยทางไปรษณีย์ช าระ        
ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

                 2.10 ให้ค าปรกึษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

      2.๑๑ งานท าลายเอกสารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ        
พ.ศ.๒๕๒๖ 

      2.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      2.13 รักษาราชการแทนหัวหน้างานธุรการกรณีหัวหน้างานธุรการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้         
      3. นายอรัญ  ทองแดง  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ดังนี้ 

                 ๓.๑ ดูแลรักษารับผิดชอบรถยนต์และเป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน นข ๖๗๘ นราธิวาส นข 1538 นราธิวาส และรถรางเทศบาลพร้อมทั้งจัดท าเอกสารการใช้รถ        
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 12 

                 ๓.๒ งานจัดเตรียมสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบส านักปลัดเทศบาล เช่น จัดห้อง 
ประชุมสภาเทศบาล เป็นต้น 

                 ๓.๓ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ ช่วยรับ
โทรศัพทภ์ายในส านักปลัดเทศบาล ช่วยถ่ายเอกสารหนังสือราชการ อ านวยความสะดวกให้บริการแก่บุคคลหรือ
คณะบุคคลชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมานิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น                              

 4. นายสรไกร  ดวงสมร  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
    4.1 ดูแลรักษารับผิดชอบรถยนต์และเป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กจ 7259 นราธิวาส พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 12 
    4.2 ดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพล 958 
นราธิวาส 
    4.3 งานจัดเตรียมสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เช่นจัดห้อง
ประชุมสภาเทศบาล  เป็นต้น 
    4.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ รับ-ส่ง  
หนังสือราชการที่จั งหวัด อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคคลหรือคณะบุคคลชาวไทยและ                 
ชาวต่างประเทศท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯ 
  
 
                                                                                                         /5.นางสาวประนอม... 
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                       5. นางสาวประนอม  สอนสังข์ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ภารโรง มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 

                  5.1 งานเปิด - ปิด อาคารส านักงานเทศบาล   
                  5.2 งานดูแลรกัษาและท าความสะอาดภายในและนอกอาคารตามตารางการท างาน      

ที่ส านักปลัดเทศบาลก าหนดขึ้น 
5.3 รับผิดชอบในการช่วยจัดท าเอกสารของราชการส านักปลัดเทศบาลและของอ่ืนๆ         
5.4 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรยามประจ าส านักงานเทศบาล ในวันหยุดที่มิได้ก าหนดเป็น 

วันหยุดประจ าปี และเวรยามวันราชการเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
                  5.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

                      6. นางรอฮานา  เจ๊ะอาแว พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ภารโรง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

                 6.๑ งานเปิด - ปิด ส านักงานเทศบาล   
                 6.๒ งานดูแลรกัษาและท าความสะอาดภายในและนอกอาคารตามตารางการท างาน     

ที่ส านักปลัดเทศบาลก าหนดขึ้น 
                 6.๓ รับผิดชอบในการช่วยจัดท าเอกสารของราชการส านักปลัดเทศบาลและของอ่ืนๆ 
                 6.๔ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรยามประจ าส านักงานเทศบาล ในวันหยุดที่มิได้ก าหนดเป็น

วันหยุดประจ าปี และเวรยามวันราชการเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
                 6.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 7. นางสาวชลธิชา  บั้นบูรณ์ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

                  7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการน าเสนอหนังสือและเอกสารหลักฐานต่างๆ 
เสนอเข้าห้องท างานของปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ก่อนน าเสนอเข้าห้องท างานนายกเทศมนตรีหรือ 
รองนายกเทศมนตรีตามล าดับ 

                  7.2 การจัดล าดับผู้มาติดต่อราชการกับรองปลัดเทศบาล 
                  7.3 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ของหน่วยงาน 
                  7.๔ รับผิดชอบเครื่องดื่มทุกประเภท รับรองผู้มาติดต่อราชการกับรองปลัดเทศบาล  

                            7.๕ การเขียนนัดหมายทางราชการบนบอร์ดห้องรองปลัดเทศบาลและห้องส านัก
ปลัดเทศบาล 

                  7.๖ รวบรวมรายงานการใช้โทรศัพท์ในรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด   
                  7.๗ ดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล   
                  7.๘ จัดเตรียมอุปกรณ์งานเลี้ยงรับรองและเครื่องดื่ม ตลอดจนบริการเสิรฟ์ทุกครั้งที่มี

การเลี้ยงรับรอง ตลอดจนที่มีการประชุมสภาเทศบาลประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
                  7.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ ช่วยพิมพ์ 

หนังสือราชการ เป็นต้น 

  
 
                                                                                                        /8.นางสาวชลธชิา... 
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 8. นางสาวชลธิชา  เจะอารง  พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
         8.๑ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการน าเสนอหนังสือและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ เข้าห้องท างานของรองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล     

8.๒ ช่วยงานธุรการ โดยท าหน้าที่ลงทะเบียนหนังสือรับและแจกจ่ายไปยังส่วนการ
บริหารและลงทะเบียนหนังสือรับ  

8.๓ ชว่ยงานเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดื่มและการบริการเสิร์ฟทุกครั้งที่มีเลี้ยงรับรองการ 
ประชุมในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 

8.๔ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการน าเสนอหนังสือและเอกสารหลักฐาน   
ต่าง ๆ และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติงานของปลัดและรองปลัดเทศบาล 

8.๕ ช่วยงานพิมพ์ฎีกาเงินเดือนทุกประเภท ของผู้บริหารเทศบาลและฎีกาพนักงาน
เทศบาล  ฏีกาสาธารณูปโภค ฎีกาเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฎีกาค่ารักษาพยาบาล ของงานธุรการส านัก
ปลัดเทศบาล 

8.๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ ช่วยพิมพ์
หนงัสือราชการ พิมพ์ฎีกา ฯลฯ ทั้งของงานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
  9. นางสาวสะลีป๊ะ  สามะอาลี  พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

9.๑ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและด าเนินการโอนงบประมาณให้เพียงพอ   
9.๒ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการน าเสนอหนังสือและเอกสารหลักฐาน  

ต่าง ๆ และดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล          
9.๓ เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการพัสดุงานบริหารทั่วไป 
9.๔ เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเบิกและการควบคุมลงทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์            

ท ารายงานใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ช่วยงานเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดื่มและการบริการเสิ ร์ฟทุกครั้งที่มีเลี้ยงรับรอง     
การประชุมในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล 

                 9.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้แก่ ช่วยพิมพ์  
หนังสือราชการ พิมพ์ฎีกา ฯลฯ ทั้งของงานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล 

  10. นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

10.1 เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา เช่น หนังสือเชิญประชุม        
ให้สมาชิกสภาหรือบุคคลภายนอก งานจัดเตรียมห้องประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดประชุม เช่น การประชุมสภา
เทศบาล ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล โดยเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงและบันทึกรายละเอียดของ       
การประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม 

10.2 งานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประชุมซึ่งส านักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น 
การประชุมประจ าเดือนของคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานเทศบาล การประชุมสภา
เทศบาล  และการประชุมอ่ืนๆ โดยเริ่มตั้งแต่ถอดบันทึกเสียงรายงานการประชุมดังกล่าว  และเสนอหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล  ตรวจทาน และจัดพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยภายหลังการประชุมไม่เกิน ๕ วัน ท าการ 

10.3 รับผิดชอบการเก็บหนังสือราชการพระราชบัญญัติระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ในตู้เหล็ก (ตู้ที่ ๑,๒,๓,๔,๕) 

10.4 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
 

                                                                                                  /10.5 งานพิมพ์... 
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10.5 งานพิมพ์หนังสือราชการ งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่/ฝุายบริหารงานทั่วไป         
ส านักปลัดเทศบาล และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

10.6 เป็นเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง โทรสารของส านักปลัดเทศบาล                                        
10.7 ชว่ยปฏิบัติหน้าที่รับ-สง่หนังสือ  

 10.8 งานจัดเตรียมสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เช่น จัดห้อง 
ประชุมสภาฯ ห้องบันทึกและควบคุมเสียง        

10.9 ดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป 3018 นธ  
10.10 ดูแลรับผิดชอบบอร์ดและปูายประชาสัมพันธ์ของส านักปลัดเทศบาล 
10.11 งานประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก 

ปลัดเทศบาล 
 10.๑2 ปฏิบัติหน้าที่ในการน าข้อมูลเข้าระบบของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
 10.๑3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่           
รับโทรศัพท์ภายในห้องส านักปลัดเทศบาล  
                    11. นายสากรี  มามะ  พนักงานจ้าง  ต าแหน่งนักการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

                 ๑1.1 รับผิดชอบงานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ และส่วนราชการอ่ืน ๆ  
                 ๑1.๒ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม การน าเสนอหนังสือและเอกสาร หลักฐาน 

ต่าง ๆ เสนอเข้าห้องท างานหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลน าเสนอหน้าห้องท างานปลัดเทศบาลตามล าดับ 
                 ๑1.๓ งานจัดเตรียมสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เช่น จัดห้อง

ประชุมสภาฯ เป็นต้น 
                 ๑1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ รับโทรศัพท์   

ภายในห้องส านักปลัดเทศบาล เป็นต้น 

                    12. นายอับดุลลาสิ มะเซง  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความ   
รับผิดชอบดังนี้ 

                    ๑2.๑ ปฏิบตัิงานและรับผิดชอบดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา ส่วนกลาง           
ของเทศบาลพร้อมควบคุมการใช้งาน 

                    ๑2.๒ รับถ่ายเอกสารของหน่วยงานต่างๆ และบริการถ่ายเอกสารให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
งานเทศบาล 

       12.3 ดูแลรักษารับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 7258 นราธวิาส
และรถรางของเทศบาล 

                    ๑2.4 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                    13. นายทวีศักดิ์  สีผาง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ภารโรง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                     ๑3.๑ ปฏิบัติงานและรับผิดชอบดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนาส่วนกลาง           

ของเทศบาลพร้อมควบคุมการใช้งาน 
                     ๑3.๒ รับถ่ายเอกสารของหน่วยงานต่างๆ และบริการถ่ายเอกสารให้ประชาชนผู้มา

ติดต่องานเทศบาล 
         

                                                                                                        /13.3 ขับรถยนต์...                                        
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                    13.3 ขับรถยนต์ดูแลรักษารับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7886 
นราธิวาสและหมายเลขทะเบียน กค 3319 นราธิวาส 
                   ๑3.4 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                    14. นางสาวยูฮานี รายะ  พนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

                 14.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการน าเสนอหนังสือและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เสนอเข้าห้องท างานของนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีตามล าดับ และเรียนเรื่องเร่งด่วนให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีทราบทันที 
   14.๒ การจัดล าดับผู้มาติดต่อราชการกับนายกเทศมนตรี 
   14.๓ เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ภายในห้องนายกเทศมนตรี 

                14.๔ รับผิดชอบเครื่องดื่มทุกประเภท รับรองผู้มาติดต่อราชการกับนายกเทศมนตรี   
                14.๕ การเขียนนัดหมายทางราชการบนบอร์ดห้องนายกเทศมนตรี 
                14.๖ รวบรวมรายงานการใช้โทรศัพท์ในรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบภายในห้อง

นายกเทศมนตรี      
                14.๗ ดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี และห้องรอง

นายกเทศมนตรี    
                14.๘ จัดเตรียมอุปกรณ์งานเลี้ยงรับรองและเครื่องดื่ม ตลอดจนบริการเสิรฟ์ทุกครั้งที่มี

การเลี้ยงรับรอง ตลอดจนที่มีการประชุมสภาเทศบาลประชุมผู้บริหาร 
                14.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ ช่วยพิมพ์

หนังสือราชการ เป็นต้น 

ฝ่ายปกครอง 
           นายณัฐเชษฐ์  มานะสุวรรณ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ต าแหน่งเลขท่ี 24-2-01-2101-003  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1. งานเทศกิจ 

1.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ          
1.2 ประสานงาน ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ  

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน        
1.3 วิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ และด าเนินการ        

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.2 ประสานงาน ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
    2.3 วิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้าน 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ 
3. งานทะเบียนราษฎร  
       3.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร 

    3.2 งานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
    3.3 งานตามกฎหมายว่าด้วยการบัตรประจ าตัวประชาชน 

                                                                                                   /4.รกัษาราชการ... 
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4. รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรณีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือ 
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

5. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐ 
พิธี ประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
  6. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ของส านักปลัดเทศบาล   
ตามหนังสือสั่งการจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0023.5/ว5089 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
โดยควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง ตามแบบ 4 ท้ายระเบียบ 

          7. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1. งานเทศกิจ 
      1. จ่าเอกวัชระ  จันทบดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ ต าแหน่งเลขที่     
24-2-01-3809-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
                1.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ควบคุมดูแลและบังคับบัญชาพนักงานและพนักงาน
จ้างงานเทศกิจ 
                1.2 ควบคุม ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว
ไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระท าผิดรวม ด าเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ด าเนินคดี และบังคับให้เป็นตามข้อบัญญัติ และกฎหมายอ่ืน
ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง และ
การบังคับทางปกครองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้ามเข้าใช้อาคารผิดกฎหมาย  
เป็นต้น 
  1.3  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือด าเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเพ่ือด าเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี 
  1.4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจตรา การจ าหน่ายสินค้าบนรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อน ให้อยู่ในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่ก าหนดตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศก าหนดไว้ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบการจอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ในที่สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝุาฝืน
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕35 เทศบัญญัติ
ประกาศและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม ตรวจสอบ การติดปูายโฆษณาในที่สาธารณะ การตั้งวาง  
กองวัสดุและการจัดงานพิธีต่าง ๆ 

1.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่เก่ียว 
ข้อง เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

                     1.6 วางแผนการใช้ก าลังคนด้านเทศกิจ จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1.7 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานเทศกิจ 
1.8 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ 

ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที ่
                            
                                                                                                   /1.9 ปฏิบัติหน้าที่... 
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 1.9 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โครงการจัดงาน 
รัฐพิธีประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 

      1.10 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
                 2. นายธีรภพ  รักษาแพ่ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 24-2-01-

4804-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
2.1 ควบคุมดูแลและบังคับบัญชาพนักงานจ้างงานเทศกิจ 
2.2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจตรา การจ าหน่ายสินค้าบนรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อน ให้อยู่ในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่ก าหนดตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศก าหนดไว้ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบการจอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ในที่สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝุาฝืน
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕35 เทศบัญญัติ
ประกาศและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม ตรวจสอบ การติดปูายโฆษณาในที่สาธารณะ การตั้งวาง  
กองวัสดุและการจัดงานพิธีต่าง ๆ 

2.3 ร่วมตรวจตราและตรวจสอบ การจัดระเบียบ ของตลาดสด หาบเร่ แผงลอยที่ จุด
ผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ก าหนดไว้ 

2.4 ร่วมและช่วยตรวจตรา และเฝูาระวังการด าเนินงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.5 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือด าเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือด าเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี 

2.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

2.7 ช่วยงานด้านธุรการ และคดี เช่น งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจ าวัน เป็นต้น 

2.8 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานเทศกิจ 
2.9 รับเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการแก้ไข 
2.10 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ

ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2.11 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด

งานรัฐพิธีประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
2.12 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.13 รักษาราชการแทนหัวหน้างานเทศกิจ กรณีหัวหน้างานเทศกิจไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                  
 
 
                                                                                                      /3.จ่าเอกมิตร ... 
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                3. จ่าเอกมิตร  น้อยนาค ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 24-2-01-
4804-002 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

3.1 ควบคุมดูแลและบังคับบัญชาพนักงานจ้างงานเทศกิจ 
3.2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจตรา การจ าหน่ายสินค้าบนรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อน ให้อยู่ในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่ก าหนดตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศก าหนดไว้ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบการจอดรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ในที่สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝุาฝืน
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕35 เทศบัญญัติ
ประกาศและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม ตรวจสอบ การติดปูายโฆษณาในที่สาธารณะ การตั้งวาง  
กองวัสดุและการจัดงานพิธีต่าง ๆ 

3.3 ร่วมตรวจตราและตรวจสอบ การจัดระเบียบ ของตลาดสด หาบเร่ แผงลอยที่จุด
ผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ก าหนดไว้ 

3.4 ร่วมและช่วยตรวจตรา และเฝูาระวังการด าเนินงานต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือด าเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือด าเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี 

3.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3.7 ช่วยงานด้านธุรการ และคดี เช่น งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจ าวัน เป็นต้น 

3.8 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานเทศกิจ 
3.9 รับเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการแก้ไข 
3.10 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ

ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
3.11 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด

งานรัฐพิธีประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
3.12 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นายสราปุดิน  อารง  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

           
 
 
 
                                                                                                     /5. นายอาร์บัส... 
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5. นายอาร์บัส  ธฤดี  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ
จัดงาน รัฐพิธี ประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          6. นายเสนีย์  สุขเกษม พนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ 
จัดงาน รัฐพิธี ประเพณี และวันส าคัญต่างๆและรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต 602 
นราธิวาส และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  7. นายฟาดือลี  อัสมัน พนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ
จัดงาน รัฐพิธี  ประเพณี  และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. นายปรีชา  อินทอง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานธุรการเทศกิจ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยโครงการจัดงาน รัฐพิธี ประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1. นายภูริทัต  รักทอง ต าแหน่ง นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ต าแหน่ง 

เลขที่ 24-2-01-3810-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
       1.1 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                            1.2 งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   1.3 งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

                  1.4 ตรวจสอบ ควบคุมดูแลหัวหน้าชุดในการเตรียมพร้อม และอ านวยความสะดวกใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  1.5 จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล ตลอดจนแผนงานต่าง ๆ ทีม่ีส่วนเกี่ยว 
ข้อง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกปี              
                             1.6 ควบคุมและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมอาสาสมัครต่าง ๆ ทุกรูปแบบและฝึกซ้อม 
เจ้าหน้าที่โดยก าชับครูฝึกออกด าเนินการตามแผนให้ความรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีใหม่  ๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ความช านาญ 

        1.7 ควบคุมการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานได้วางไว้อย่างเคร่งครัด 

1.8 เตรียมวางแผน และก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานก าหนดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
1.9 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.10 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานและบริหารงบประมาณ

ให้เป็นไปอย่างประหยัด              
1.11 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในด้านการปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาล         

ใหเ้พียงพอกับความต้องการ 
        1.12 ท าหน้าที่เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ านาจหน้าที่แห่ง 

พระราชบัญญัตปิูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕50 
         
                                                                                            /1.13 ติดต่อ... 
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        1.13 ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
        1.14 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด

งานรัฐพิธี ประเพณีและวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
                             1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองาน
นโยบายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งด าเนินการ  

        1.16 รกัษาราชการแทนหัวหน้างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีหัวหน้างาน 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                 

              2. นายสุชาติ  บั้นบูรณ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
ต าแหน่งเลขท่ี  24-2-01-4805-001 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 2.1 ควบคุมดูแล และบังคับบัญชาพนักงาน และพนักงานจ้างงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

        2.2 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        2.3 งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการ 

ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        2.4 งานเกี่ยวกับวิทยุสือ่สาร 
        2.5 ตรวจสอบ ควบคุมดูแลหัวหน้าชุดในการเตรียมพร้อม และอ านวยความสะดวกใน 

ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        2.6 จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล ตลอดจนแผนงานต่าง ๆ ทีมี่ส่วน 

เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกปี  
        2.7 ควบคุมและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมอาสาสมัครต่าง ๆ ทุกรูปแบบและฝึกซ้อม 

เจ้าหน้าที่โดยก าชับครูฝึกออกด าเนินการตามแผนให้ความรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ความช านาญ 

        2.8 ควบคุมการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบวินัย และ 
กฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานได้วางไว้อย่างเคร่งครัด 

        2.9 เตรียมวางแผนและก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานก าหนดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
        2.10 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

                             2.11 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานและบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัด              

                   2.12 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในด้านการปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาล         
ใหเ้พียงพอกับความต้องการ 

         2.13 ท าหน้าที่เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ านาจหน้าที่แห่ง 
พระราชบัญญัตปิูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕50 

         2.14 ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
         2.15 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด

งานรัฐพิธี  ประเพณีและวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
                              2.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองาน
นโยบายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งด าเนินการ  

              
 
                                                                                                   /3. นายกิตติศักดิ์... 
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               3. นายกิติศักดิ์ จิตรพิวัส  พนักงานจ้าง  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2 ชว่ยปฏิบัติงานธุรการ               
3.3 ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด 

งานรัฐพิธีประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล 
 3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                      
  4. นางฮัสลีนา  มามะแวสุหลง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
     4.1 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ ท าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือ น าเสนอหนังสือและ
เอกสารต่าง ๆ 

                  4.2 ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
                  4.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   5. นางกุหลาบ มาลยาภรณ์ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานวิทยุ ท าหน้าที่เข้าเวรวิทยุ 
โทรศัพท ์และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
      6. นายอารีย์  ลาเต๊ะ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่ขับรถยนต์ตรวจ
การณ์ กจ 3315 ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่างๆของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

             7. นายมงคล  หมวดมณี พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงาน        
ขับรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บง ๙๐๗๑ นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่างๆของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

             8. นายมะยูฮัน สะมะแอ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงานขับ
รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 5618 นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปฏิบัติ
หน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงาน   
รัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่างๆของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    9. นายส าราญ  เจ๊ะมามะ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงาน 
ขับรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บง ๑๐๑๖ นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย             

  10. นายประสิทธิ์  ขวัญสุด พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บฉ 6978 นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  11. นายวรวุฒิ  แก้วชูช่วง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงาน 
ขับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 8352 นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่างๆ
ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
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12. นายจ าเรียง  ด านิล พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่เข้าเวรยาม  
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง พร้อมกระเช้ายกสูง บจ 9016 
นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13. นายธีระพงศ์  มีช านาญ  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4425 นราธิวาส ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

14. นายนิกร  ขวัญหวาน พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่เข้าเวรยาม
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15. นายมะยากี  ปุโรง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่พนักงานขับ
รถยนต์บันไดเลื่อน หมายเลขทะเบียน ๑๓๔๖ นราธิวาส ท าหน้าที่เข้าเวรยาม การปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี และ        
วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          16. นายสมชาติ  ศรีระน า พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม  
ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          ๑7. นายวิม ว่องไว พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม ปฏิบัติ
หน้าที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงาน   
รัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          ๑8. นายนุกิจ ขวัญหวาน  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยามการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงาน
รัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล ท าหน้าทีผู่้ช่วยครูฝึก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          ๑9. นายอีเรียส  อูเซ็ง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยามและการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

20. นายวสันต์  เจ๊ะสะแม  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

                     21. นายรุ่งฤทธิ์  สุมาตาศรี พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 22. นายจุมพล  โกกะพันธุ์ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 23. นายอัฐพล  สงเนียม พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่ขับรถยนต์
บรรทุกน้ า 6 ล้อ น 2236 ท าหน้าที่เข้าเวรยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง  ๆ ของเทศบาล และงาน  
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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24. นายก าพล  เมฆกลาง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่ขับรถยนต์กู้ภัย
อเนกประสงค์ บ 3564 ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ปฏิบัติหน้าที่การปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่างๆ
ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

25. นายเลิศชาย  กองสุวรรณ  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์บรรทุกน้ า 10 ล้อ 80 - 6957 ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปฏิบัติหน้าที่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

          26. นายวิสูตร  ว่องไว  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่พนักงานขับรถ
กระเช้าไฟฟูา 80-7276 ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการ จัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง  ๆ ของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

27. นายสมพงษ์  แซ่เอ้ียง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

28. นายมาหามะยูนัย  สีรอมา พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวร
ยามการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ
จัดงานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

29. นายเชิงชาติ  หะนุรัตน์ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          30. นายยูโซ๊ะ  ยา พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่ เข้าเวรยาม           
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          31. นายเจ๊ะอามาน  เจะเด็ง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

32. นายฟาเดร์  สาแอะ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยามและ
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ  
จัดงานรัฐพิธี ประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย           

 33. นายนูรัยดี  แมโด พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม       
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

35. นายปันดี  ยะปา พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงาน
รัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 36. นายดนัยธร  แก้วสว่าง พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง ท าหน้าที่เข้าเวรยาม
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดงาน 
รัฐพิธี ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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3. งานทะเบียนราษฎร   
              1. นายนิรันดร์  โลหะจินดา ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
ต าแหน่งเลขท่ี 24-2-01-3140-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
         1.1 ควบคุมดูแลและบังคับบัญชาพนักงาน และพนักงานจ้างงานทะเบียนราษฎร 
                            1.2 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร  พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมายว่า
ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ เช่นการจัดท าทะเบียนราษฎร การออกเลขหมายประจ าบ้าน การรับ
แจ้งการเกิด การรับแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง การจัดท าทะเบียนคนตาย 
การขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิดเกินก าหนดเวลา การแก้ไข สัญชาติในทะเบียนบ้าน การรื้อถอนบ้าน  
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
                             1.3 ควบคุมและปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖  
ได้แก่การรับค าขอแบบ บ.ป ๑ ตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตรครั้งแรก ขอมีบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร                                                                                                    
                            1.4 มีหน้าที่เบิกวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนจากจังหวัด และจัดเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 
         1.5 มีหน้าที่เก็บเงินและจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานทะเบียนและงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยส่งกองคลังเทศบาลเป็นประจ าทุกวัน 
                            1.6 ควบคุมการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวประชาชน และท ารายงาน
เกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนต่าง ๆ  
                          1.7 ควบคุมการจัดท าบัญชีคุมการใช้วัสดุในการผลิตบัตรประจ าตัวประชาชนและ       
ส่งรายงานบัตรไปยังศูนย์จังหวัด  
                          1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

               2. นางวัลยา  กิตติชัย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ 
24-2-01-4102-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้              

      2.1 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร  พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมายว่าด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖  เช่นการจัดท าทะเบียนราษฎร การออกเลขหมายประจ าบ้าน การรับแจ้ง
การเกิด การรับแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง การจัดท าทะเบียนคนตาย  
การขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิดเกินก าหนดเวลา การแก้ไข สัญชาติในทะเบียนบ้าน การรื้อถอนบ้าน  
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

       2.2 มีหน้าที่เก็บเงินและจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานทะเบียนและงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยส่งกองคลังเทศบาลเป็นประจ าทุกวัน  
                           2.3 เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของงานทะเบียนราษฎร                                     
                           2.4 เป็นเจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานการทะเบียนราษฎรประจ าเดือน เช่น รายงานจ านวน
ประชากรจ านวน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยอดการแจ้งเกิด แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่โดยไม่หยุดพักกลางวัน จ านวน
บ้าน จ านวนครอบครัว และรายงานโครงการปรับขยายการบริการประชาชนและโครงการอื่นๆ เป็นต้น 
         2.5 เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของงานทะเบียนราษฎร 
         2.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    
                                                                                                                 /3.นางซาฟีนา... 
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   3. นางซาฟีนา เจะเด็ง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 
24-02-4102-002 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้              

    3.1 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร  พ.ศ.๒๕๓๔  และกฎหมายว่าด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ เช่นการจัดท าทะเบียนราษฎร การออกเลขหมายประจ าบ้าน การรับแจ้ง
การเกิด การรับแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง การจัดท าทะเบียนคนตาย  
การขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิดเกินก าหนดเวลา การแก้ไขสัญชาติในทะเบียนบ้าน การรื้อถอนบ้าน  
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

    3.2 มีหน้าที่เก็บเงินและจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานทะเบียนและงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยส่งกองคลังเทศบาลเป็นประจ าทุกวัน 

   3.3 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานทะเบียนราษฎร  
     3.4 เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการทะเบียนราษฎรประจ าเดือน เช่น รายงานจ านวน
ประชากรจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยอดการแจ้งเกิด แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่โดยไม่หยุดพักกลางวัน จ านวนบ้าน 
จ านวนครอบครัว และรายงานโครงการปรับขยายการบริการประชาชนและโครงการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
                         3.5 มีหน้าที่เบิกวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนจากจังหวัด และจัดเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย 
                         3.6 งานท าลายเอกสาร ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน พ.ศ.2554                    
      3.7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                  4. นางสาวสุณิสา  ณ ถลาง  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

             4.1 ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้แก่ 
การรับค าขอแบบ บ.ป ๑ ตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตร ถ่ายรูปให้ผู้มายื่นขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ผลิตบัตรประจ าตัวประชาชนภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างานทะเบียนราษฎร  หรือนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร   
                       4.2 ช่วยปฏิบัติงานจัดส่งเงินค่าปรับ และค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวประชาชน  
ให้ส่งกองคลังเทศบาล 
                       4.๓ ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวประชาชน และช่วยท า
รายงานการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส่งศูนย์จังหวัดนราธิวาสทุกวัน 
     4.๔ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของงานทะเบียนราษฎร เช่น การพิมพ์หนังสือโต้ตอบ
ระหว่างหน่วยงาน ลงรับส่งหนังสือ เข้า - ออก เดินหนังสือ ช่วยประสาน งานกับกอง - ฝุายอ่ืนๆ 
              4.๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานทะเบียนราษฎรและช่วยดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในห้องทะเบียนราษฎร    
                     4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

                   
 
 
 
 
                                                                                                           /5.นางสาวซารอยา... 
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  5. นางสาวซารอยา หะมะ  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้       

               5.๑ ช่วยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เช่น รับค าร้องในงานทะเบียนราษฎรของประชาชนผู้มา     
ติดต่องานทะเบียนราษฎรและปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งตาย 
การแจ้งย้ายที่อยู่ย้ายเข้าย้ายออก แจ้งย้ายอัตโนมัติ การขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร การออกเลข
หมายประจ าบ้าน การขอเปลี่ยนส าเนาทะเบียนบ้านจากฉบับเดิมเป็นแบบสมุดพก 

               5.2 ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของงานทะเบียน
ราษฎร 

               5.3 ชว่ยปฏิบัติงานจัดท ารายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรประจ าวัน 
               5.4 ชว่ยปฏิบัติงานตรวจสอบรายงาน ผ.ท.9  
               5.5 ชว่ยจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพ่ือจ าหน่ายรายการแจ้งย้ายปลายทาง 
               5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                    
         6. นางวรรณา  เจ๊ะโซ๊ะ พนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
               6.๑ ช่วยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับค าร้องในงานทะเบียนราษฎรของประชาชน  

ผู้มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย 
แจ้งย้ายเข้า ย้ายออก แจ้งย้ายอัตโนมัติ การขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนบ้าน การออกเลขหมายประจ า
บ้าน การขอเปลี่ยนส าเนาทะเบียนบ้านจากฉบับเดิมเป็นแบบเล่มสมุดพก 

               6.2 ชว่ยจัดพิมพ์หนังสือพร้อมจัดส่งใบมรณะบัตรตอน 2 ไปยังส านักทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่อ
เพ่ือจ าหน่าย 

               6.3 ชว่ยจัดพิมพ์รายงานประจ าเดือนประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
               6.4 เป็นผู้ดูแลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องทะเบียนราษฎร  
               6.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                                        

          7. นางวนิดา  ปิยนรา พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                7.๑ ช่วยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับค าร้องในงานทะเบียนราษฎรของประชาชน  

ผู้มาติดต่องานทะเบียนราษฎร และช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด  
แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า ย้ายออก แจ้งย้ายอัตโนมัติ การขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร การออกเลข
หมายประจ าบ้าน การขอเปลี่ยนส าเนาทะเบียนบ้านจากฉบับเดิมเป็นแบบสมุดพก เป็นต้น 

             7.2 ช่วยปฏิบัติงานด าเนินการจัดส่งใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ทร.6 (ตอน 2) ให้ส านักทะเบียน   
ที่ย้ายออก 

               7.3 ชว่ยจัดเก็บเอกสารการด าเนินงานประจ าวัน (ค าร้อง ทร.31) 
7.4 เป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องทะเบียนราษฎร 
7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  8. น.ส.เสาวลักษณ์ ยะโก๊ะ พนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

8.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้แก่ การ
รับค าขอแบบ บ.ป ๑ ตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตร ถ่ายรูปให้ผู้มายื่นขอมีบัตรประจ าตัว ประชาชนและผลิต
บัตรประจ าตัวประชาชนภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างานทะเบียนราษฎร หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร  

8.๒ เป็นผู้ช่วยจัดส่งเงินค่าปรับการท าบัตรประจ าตัวประชาชน และเงินค่าธรรมเนียมในการ      
ท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้ส่งกองคลังเทศบาล   

                                                                                   /8.3 จัดเก็บเอกสาร... 
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8.๓ ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวประชาชน และช่วยท ารายงาน
การท าบัตรประจ าตัวประชาชนส่งศูนย์จังหวัดนราธิวาสทุกวัน 

8.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            นางสาวธนานันต์ โชตน์ชยพัทธ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ต าแหน่งเลขที่ 24-2-๐๑-2๑๐1-๐๐2  มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารวางแผนควบคุมตรวจสอบวินิจฉัย
สั่งการให้ค าปรึกษาแนะน าประสานงาน ติดตามผลประเมินผลแก้ไขปัญหาในงานตามกรอบที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1 ควบคุมดูแลงานการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 
1.2 งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล 
1.3 งานพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การลาศึกษาต่อ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานเทศบาล เป็นต้น 

1.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.2 งานบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้พร้อมบริการ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
2.3 งานพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3. งานกิจการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
3.1 ควบคุมการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก จ านวน 15 ภารกิจ 
3.2 ควบคุมเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสถานีขนส่งฯ 

          4. รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรณีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้        

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1. งานการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายพัฒนชัย  ไชยพันธุ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่        

24-2-01-3102-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
               ๑.๑ งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น การขอก าหนด

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การปรับอัตราเงินเดือน การทะเบียนประวัติ การรักษาวินัย การจัดท าแผน
อัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร การจัดท าแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
จัดท าค าสั่งและประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นต้น 

              ๑.๒ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
              ๑.๓ งานการท าลายเอกสาร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ      

พ.ศ. ๒๕๒๖  
              ๑.๔ งานตรวจสอบรับผิดชอบและขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ์

มาลา และผู้ท าประโยชน์ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล 
                   
                                                                                                 /1.5 งานรายงาน... 
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                ๑.๕ งานรายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างซึ่งถูก
ด าเนินการทางวินัย 

                ๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

                       2. นางสาวลานฝัน  บุญรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเลขที่      
24-2-01-4101-003  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                           2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ ของงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
                            2.2 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญ
ราชการชายแดน และผู้ท าประโยชน์ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
                            2.3 งานจัดท าและบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
                            2.4 งานธุรการของงานกิจการสถานีขนส่ง ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
จ้าง และผู้ปฏิบัติงานจ้างในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล เสนอ ชี้แจง โต้ตอบหนังสือราชการ ประสานการ
ปฏิบัติ แก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้น และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจบริหาร
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบกจ านวน 15 ภารกิจ 
                            2.5 งานนายทะเบียนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโปรแกรมลงทะเบียน    
ผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
                           2.6 งานธุรการของงานเทศกิจ 
                           2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                         3. นางสุกัญญา  ขวดใส  ลูกจ้างประจ า กองช่าง ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   3.๑ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานการเจ้าหน้าที่     

                       3.๒ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง    

  3.๓ งานการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.๔ งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น งานบ าเหน็จบ านาญ การรับรอง    

วันลาพักผ่อนประจ าปี และวันลาประเภทต่าง ๆ  
  3.๕ งานจัดท าทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 
  3.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

                       4. นายหาเสน สกุลภัทร์ พนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้    

 4.๑ การจัดท าบัตรควบและบัตรประจ าตัวของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                

 4.๒ ด าเนินการรับสรรหาพนักงานจ้าง 
 4.๓ งานตรวจสอบ ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลทั้งหมดและ

ลูกจ้าง งานธุรการ งานเทศกิจ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล ยกเว้นลูกจ้างงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

 4.๔ สมุดคุมทะเบียนวันลาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างและพนักงานจ้างส านัก
ปลัดเทศบาล 

                                                                               /4.5 ด าเนินการ... 
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 4.๕ ด าเนินการออกค าสั่งการอยู่เวรยามประจ าส านักงานของพนักงาน ลูกจ้างและ   
พนักงานจ้าง 

 4.6 ช่วยพิมพ์งานของงานการเจ้าหน้าที่ 
 4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                     2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   1. นางสาวอภิตรี  อดุลภักดี ต าแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่        

24-2-01-3302-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1.1 รวบรวมประมวลผลข้อมูลสถิติ เพ่ือวางแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว         

การพัฒนาบริการ 
    1.2 จัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ                                                                                                                 
    1.3 ให้ค าแนะน าบริการข้อมูล/ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
      1.4 งานข้อมูลส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมือง            

สุไหงโก-ลก 
      1.5 งานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือพัฒนาการท่องเที่ยว 

          1.6 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                     3. งานกิจการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
            1. นายธนัฐ คงรังษี  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

                            1.1 ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานีขนส่ง  
                           1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
                           1.3 อ านวยความสะดวกการให้บริการผู้โดยสารหรือผู้มาติดต่อราชการ                            

      1.4 แก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้น และรายงานต่อหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและหัวหน้า 
ส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่เก่ียวข้อง 
                           1.5 ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและการอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานี 
                           1.6 ควบคุมดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑแ์ละวัสดุอุปกรณ์                        
                           1.7 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง 
                           1.8 จัดเก็บข้อมูล รวบรวมสถิติรถเข้าออกสถานี สถิติผู้ใช้บริการสถานี   
                            1.9 ดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามภารกิจบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับ
ถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก จ านวน 15 ภารกิจ  
        1.10 ดูแลและรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3568 นราธิวาส 
                           1.11 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

2. นางสาวเจนจิราณ์  จันเอิบ ต าแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
        2.1 ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี  การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน  

      2.2 น าส่งเงินรายได้ให้กองคลังตรวจสอบ และน าฝากธนาคาร  
      2.3 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและเบิกเงินจากธนาคาร 
      2.4 จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน  

                            
                                                                                                              /2.5 ปฏิบัติงาน... 
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                          2.5 ปฏิบัติงานด้านธุรการ การรับรองต้อนรับบุคคล การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ  
                          2.6 งานด้านการพัสดุ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การยืม ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ท าบัญชีพัสดุ บัญชีทะเบียนทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
                          2.7 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย                                                                                                  

          3. นางสาวมานิดา  จันทรเพ็ชร ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
       3.1 ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี  การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน  

     3.2 น าส่งเงินรายได้ให้กองคลังตรวจสอบ และน าฝากธนาคาร  
     3.3 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเบิกเงินจากธนาคาร 
     3.4 จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน  
     3.5 เก็บรักษาเงินและหลักฐานใบส าคัญทางการเงิน    
     3.6 งานด้านการพัสดุ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การยืม ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา ท าบัญชีพัสดุ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
     3.7 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                     สั่ง   ณ  วันที่   9   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64                             

                                                                     
                                                            (นางสุชาดา  พันธ์นรา)                     นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 
 
 

























                                                     
 
 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ที่    1283 /๒๕๖๒ 

เร่ือง  กำหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกองคลัง 
…………………………... 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (และแก้ไขเพิ่มเติม)  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๔๓           
ข้อ  ๒๕๕ (๓)  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ และ
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง จึงจำเป็นต้องกำหนดภาระหน้าที่ ใหม่ ให้เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่  ๑๑๙๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒           
เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองคลัง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองคลังปฏิบัติงานใหม่ ดังนี ้
กองคลัง 
๑. นางจินดา อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ ๐๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

 ๑.๑  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง 
 ๑.๒  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของเทศบาล  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบ กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด  และการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของเทศบาล  
 ๑.๓  ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ปลัดเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และระเบียบ
การปฏิบัติในเรื่องที่เกีย่วข้อง เกี่ยวกับการคลังของเทศบาล 
 ๑.๔  ควบคุม ดูแล ระบบการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบังคับที่กำหนดไว้
ตลอดจนให้การแนะนำในการปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๑.๕  ควบคุม ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการรับและการจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  
ตลอดจนดูแลให้ถูกระบบการควบคุมภายใน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๖  ควบคุม ดูแล ในการจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบ และกฎหมาย
ที่กำหนดไว ้

๑.๗  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง และรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล 
 ๑.๘  รับผิดชอบการรักษาเงินของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๙  รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตและเงินได้อื่น ๆ ทั้งหมด 
 ๑.๑๐  ควบคุมตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีต่าง ๆ เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ เร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๑๑  มอบอำนาจให้หัวหน้างานผลประโยชน์ ลงนามใบเสร็จรับเงินทุกประเภทแทนสมุห์บัญชี 
            ๑.๑๒  ควบคุม ดูแล การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ตามระเบียบ            
ของทางราชการ  

๑.๑๓  ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวกับส่วนของงานคลัง  
           ๑.๑๔  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้อำนวยการกองคลัง 
 

 /งานธุรการ... 



   

                                                            -๒- 
งานธุรการ 
๑. นางสาวยุบล เพ็ชร์รัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๔  
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.๑  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณทั้งหมดของกองคลัง 

๑.๒  รับผิดชอบควบคุมทะเบียนอัตรากำลงัพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง จัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงาน และ
ลูกจ้างกองคลัง               
 ๑.๓  รับผิดชอบ ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยในส่วนของกองคลัง จัดเตรียมและให้บริการเรื่องวัสดุอุปกรณ์   
ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดจนประมวลรายงาน ประสานงานกับ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๔  รับผิดชอบ ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร และระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญของกองคลัง 
 ๑.๕  มีหน้าที่ปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  
 ๑.๖  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองคลัง 
 ๑.๗  รับผิดชอบในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ทุกหมวด ทุกประเภท ภายในเวลาที่ระเบียบกำหนด  
หรือถึงกำหนดเวลาที่ต้องเบิกจ่าย 

 ๑.๘  รับผิดชอบเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง 
 ๑.๙   รับผิดชอบในการจัดทำ คำสั่งและประกาศของกองคลัง 
 ๑.๑๐  รับผิดชอบในการร่าง จัดพิมพ์ โต้ตอบหนังสือ และบันทึกต่าง ๆ ของกองคลังทั้งหมด 

๑.๑๑  รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ของพนักงานและลูกจ้าง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียน   
ควบคุมและนำส่งสรรพากรอำเภอภายในเวลาที่กำหนด 
 ๑.๑๒  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. นางจุรีพร  วิเชียรประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๑๐๑-๐๐๕  
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑  ปฏิบตัิหน้าที่แทนบุคคลที่ ๑ ในกรณีที่บุคลที่ ๑ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้

๒.๒  รับผิดชอบในการจ่ายเงินตามรายงานการจัดทำเช็ค พร้อมทั้งเรียกหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้รับเงิน  
และจัดเก็บ รักษาฎีกาทุกประเภทไว้ในท่ีปลอดภัยเพื่อรับการตรวจสอบ จากหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามระเบียบ             
 ๒.๓  รับผิดชอบควบคุมทะเบียนข้าราชการบำนาญ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญ สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ
บำนาญ ประสานขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
 ๒.๔  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี 
๑. นางจุรี จันติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔ 

          มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ การปฏิบัติงานและประสานงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ
ความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การควบคุมดูแล
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ และงานรวบรวมเกี่ยวกับสถิติการคลัง มีหน้าที่
เกี่ยวกับรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังนี ้     

๑.๑  งานควบคุมและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวด ทุกประเภท ทุกกองและฝ่าย พร้อมคุม  งบประมาณ
รายจ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ 

๑.๒  จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ และกระดาษทำการกระทบ
ยอดรายจ่ายจากเงินสะสม สำรองเงินรายรับ ทุกสิ้นเดือน ร่วมกับนางอารีย์ วังช่วย 

๑.๓  จัดทำกระดาษทำการ คุมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณคงเหลือร่วมกับ นางสาวยีรา สนิบากอ 
๑.๔  มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
๑.๕  มีหน้าทีคุ่มงบประมาณใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง           /๑.๖ จัดทำใบ... 
   

 



   

                                                   -๓- 
๑.๖  จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  เพื่อโอนเงินฝากธนาคารออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน         

เพื่อชำระหนี้ และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปเพื่อปรับปรุงการบันทึกบัญชี ผิดพลาดและการส่งใช้เงินยืม ในระบบ e-LAAS                                                                                                      
๑.๗  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีสมุดบัญชีแยกประเภทในระบบ e-LAAS  
๑.๘  จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร ประกอบด้วย 

           (๑)  รายงานรับ-จ่าย เงินสด 
           (๒)  รายงานกระแสเงินสด 
           (๓)  งบทดลอง 
         (๔)  กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 

๑.๙  รายงานเอกสารตามข้อ ๑.๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน     
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๑.๑๐  รายงานข้อมูลการเงินประจำเดือนให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกสิ้นเดือน 
๑.๑๑  จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำทุก ๔ เดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 (๑)  งบแสดงฐานะการเงิน 
  (๒)  งบหนี้สิน 
 (๓)  งบเงินสะสม 
 (๔)  รายงานรายจ่ายในการดำเนนิงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงาน 
 (๕)  รายงานรายจ่าย ในการดำเนนิงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม 
 (๖)  รายงานรายจ่ายในการดำเนนิงานท่ีจ่ายเงินสะสม 
 (๗)  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
 (๘)  งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม 
 (๙)  รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิให้จ่ายจากเงินสะสม 

๑.๑๒  จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายใน      
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๑.๑๓  เป็นกรรมการทำหน้าที่รับส่งเงินสดและเอกสารทางการเงินเพื่อนำฝากธนาคารประจำวัน 
๑.๑๔  กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
๑.๑๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวไพริน กล่อมเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑    
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑  ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวด ทุกประเภท เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา    
 ๒.๒  เป็นกรรมการทำหน้าที่รับ – ส่งเงินสด และเอกสารทางเงิน เพื่อนำฝากธนาคารประจำวัน  
 ๒.๓  ตรวจสอบรายการรับเงินสดประจำวันในสมุดเงินสดรับผ่านระบบ e-LAAS  
 ๒.๔  จัดทำและวางฎีกาเงินอุดหนุนทุกประเภท เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากท้องถิ่นจังหวัด 
 ๒.๕  ตรวจสอบรายการสมุดเงินสดรับประจำเดือนและพิมพ์เอกสารจากระบบ e-LAAS   ไว้เป็นหลักฐานเพื่อ     
รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบประจำปี 
 ๒.๖  รับผิดชอบในการตรวจสอบ เรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทนของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๒.๗  มีหน้าที่จัดทำรายงานและประเมินผล การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี                                                          
 ๒.๘  มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LAAS   
 ๒.๙  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย          /ฝ่ายแผนท่ี... 



   

         -๔- 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑. นางจำนงจิตต์ บุญวัน หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
    ตำแหน่งเลขที ่ ๒๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และมีหน้าที่  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานและ
ประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑.๑  งานตรวจสอบงานคัดลอกฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๑.๒  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีตามแบบบัญชีต่างๆ 
 ๑.๓  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 ๑.๔  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 ๑.๕  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงท่ีดิน 
 ๑.๖  งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล 
 ๑.๗  งานจัดเก็บและรักษาแผนที่ภาษี 
 ๑.๘  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๙  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 ๑.๑๐  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงท่ีดิน รหัสช่ือเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสช่ือผู้ชำระภาษี  
 ๑.๑๑  งานจัดเก็บข้อมูลและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
 ๑.๑๒  การจัดทำรายงานประจำเดือน 
 ๑.๑๓  งานบริการข้อมูลและแผนที่ภาษี  

๑.๑๔  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๑.๑๕  งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี 
 ๑.๑๖  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๑.๑๗  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๑.๑๘  ควบคุมดูแล ตรวจสอบการบันทึกบัญชี งานงบการเงิน ของสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
           ๑.๑๙  กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 ๑.๒๐  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                          
๒. นางสาวศิริวรรณ พรหมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔-๒-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑  
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๒.๑  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้เป็นบุคคลที่ ๑ 
กรณีหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 ๒.๒  ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีและไม่ชำระภาษีในระบบ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒.๓  ตรวจสอบการปรับข้อมูล ท.ด.๑ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การซื้อ ขาย โอน การแบ่งแยก การรวม
แปลงใบอนุญาตการก่อสร้าง ใบอนุญาตรื้อถอน และบันทึกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๒.๔  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล เข้าระบบ LTAX ๓๐๐๐ ให้ถูกต้อง 
 ๒.๕  ควบคุมรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีผ่านระบบ (e-LAAS) 

๒.๖  จัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บท้ังรายเดือนและรายไตรมาส 
๒.๗  มีหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงินทุกประเภทแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๒.๘  งานพิมพ์และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ตามแบบบัญชีต่างๆ 
๒.๙  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         /๓. นายคอยรูล . . .                                                        
 



   

                                                -๕- 
๓. นายคอยรูล มะเย็ง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔-๐๔-๓๑๐๖-๐๐๑  
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๓.๑  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้เป็นบุคคลที่ ๒ 
กรณีหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 ๓.๒  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓  ปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX GIS ให้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 ๓.๔  การสร้างตารางกริดแผนที่การกำหนดพิกัดระวางที่ดิน การตัดขอบระวางท่ีดิน กำหนดสร้างช้ันข้อมูลหลักเขต
ปกครอง การสร้างช้ันข้อมูลเส้นแนวเขตปกครอง การสร้างช้ันข้อมูลเขต (ZONE) การสร้างช้ันข้อมูลเขตย่อย (BLOCK)     
การสร้างช้ันข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง การสร้างช้ันข้อมูลแหล่งน้ำคลอง การสร้างช้ันข้อมูลอื่นๆ ภายในเขตเทศบาล 
เปน็ต้น 
          ๓.๕  งานพิมพ์และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ตามแบบบัญชีต่างๆ 
          ๓.๖  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. นายภาคิน  ชูนวล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๒๔-๒-๐๔-๔๑๐๑-๐๑๔  
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๔.๑  ตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๔.๒  รับผิดชอบและออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

๔.๓  มีหน้าท่ีค้นหาและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 ๔.๔  รับผิดชอบหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบัน ตามแบบท่ีกำหนด 
           ๔.๕  รับผิดชอบและปฏิบัติงานธุรการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
           ๔.๖  มีหน้าที่ติดต่อประสานงานและสืบค้นข้อมูล เพื่อให้งานราชการในสังกัดสำเร็จตามเป้าหมาย 
           ๔.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์   
 ๑. นางลัดดาวัลย์ ขวัญชู  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 
      มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.๑  รับผิดชอบงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 

๑.๒  รับผิดชอบงานตรวจสอบและจัดทำบัญชีท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  (เกณฑ์ค้างรับ ก.ค.๑)  ในปีงบประมาณ   
โดยจดัเก็บข้อมลูจากทะเบยีนคุมผู้ชำระภาษี   

๑.๓  รับผิดชอบงานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและ
รายได้อื่น  

๑.๔  รับผิดชอบการประเมินและกำหนดค่าภาษีในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๑.๕  รับผิดชอบงานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแกผู่้เสียภาษ ี
๑.๖  รับผิดชอบงานจัดเก็บและรบัชำระรายไดจ้ากภาษีอากร, ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ 
๑.๗  รับผิดชอบและดำเนินงานเกีย่วกับการอุทธรณภ์าษี 
๑.๘  รับผิดชอบงานเก็บรักษาและส่งเงินประจำวัน 
๑.๙  รับผิดชอบงานเก็บรักษาและเบิกจ่ายใบเสรจ็รับเงิน,แบบพิมพ์ต่าง ๆ และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม 

และรายได้อื่น ๆ 
๑.๑๐  รับผิดชอบงานทะเบียนพาณิชย์,การรับจดทะเบียนพาณิชย์,เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนพาณิชย์

,จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ, จัดทำทะเบียนคุมและแฟ้มทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละราย และรายงานสถิติการจด
ทะเบียนพาณิชย์เป็นประจำทุกเดือนแก่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส 

๑.๑๑  รับผิดชอบลงนามในใบอนุญาตฆ่าสุกร โค และแพะ ตรวจสอบการรับชำระเงินค่าใบอนุญาตฯ             
และสรุปใบนำส่งเงินแก่งานการเงินและบัญชี        /๑.๑๒ รับผิดชอบ... 



   

      -๖- 
๑.๑๒  รับผิดชอบลงนามในใบเสรจ็รับเงินทุกฉบับแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๑.๑๓  รับผิดชอบการจดัทำประมาณการรายรับ 
๑.๑๔  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย     

๒. นางสาวศิริอร  ปุ๋ยรก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๒ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑  มีหนา้ที่ควบคุมรับผิดชอบการบันทึกบัญชีและรับชำระภาษีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

๒.๒  มีหนา้ที่รับผดิชอบและควบคุมการปฏบิัติตามขั้นตอนในการจดัเก็บภาษตี่างๆ   
            ๒.๓  รับผิดชอบในการแจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดินอำเภอสไุหงโก-ลก ภายในเดอืนมิถุนายน ของทุกปี 
            ๒.๔  รับผิดชอบในการรายงานการชำระภาษีทุกประเภท 
            ๒.๕  รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแบบแสดงรายการคำนวณ
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษ ี
            ๒.๖  รับผิดชอบในการลงนามในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
            ๒.๗  รับผิดชอบในการจัดทำรายการใช้บริการโรงฆ่าสัตวแ์ละอากรการฆ่าสัตว์ประจำเดือน 
            ๒.๘  รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนการอทุธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปา้ย 
            ๒.๙  รับผิดชอบในการรับแบบแสดงรายการและคำนวณภาษีป้ายทุกประเภท 
            ๒.๑๐ รับผดิชอบในการติดตามเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ทกุประเภท 

๒.๑๑ หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
๓. นางสาวอัจจิมา   แก้วสุกใส  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๓ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑  มีหนา้ที่ควบคุมรับผิดชอบการบันทึกบัญชีและรับชำระภาษีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

๓.๒  มีหนา้ที่รับผดิชอบและควบคุมการปฏบิัติตามขั้นตอนในการจดัเก็บภาษตี่างๆ   
            ๓.๓  รับผิดชอบลงนามในใบอนุญาตฆ่าสุกร โค และแพะ ตรวจสอบการรับชำระเงินค่าใบอนุญาตต่างๆ 
            ๓.๔  รับผิดชอบลงนามในใบเสร็จรบัเงินทุกฉบับ 
            ๓.๕  รับผิดชอบตรวจสอบลูกหนี้ทุกประเภทตามบัญชีเกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.2) 
            ๓.๖  รับผิดชอบในการตรวจสอบคำร้องการจดทะเบยีนพาณิชย์ และจัดทำรายงานการจดทะเบียนพาณิชย ์
            ๓.๗  รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแบบแสดงรายการคำนวณ
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษ ี
            ๓.๘  รับผิดชอบและควบคุมในการจัดการทำหนังสือแจ้งเตือนภาษีทุกประเภท 
            ๓.๙  รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนการอทุธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปา้ย 
            ๓.๑๐ รับผดิชอบในการติดตามเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ทกุประเภท 

๓.๑๑ หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
๔. นางสาวซัลบีย๊ะ  อาแวกาจิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๔ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑  มีหนา้ที่ควบคุมรับผิดชอบการบันทึกบัญชีและรับชำระภาษีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

๓.๒  รับผิดชอบในการควบคมุและตรวจสอบการจดัค่าเช่าและทะเบียนคุมค่าเช่าต่างๆ   
            ๓.๓  รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บและทะเบยีนคุมค่าเก็บขยะมูลฝอย 
            ๓.๔  รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดเก็บภาษตี่างๆ 
            ๓.๕  รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระคา่เช่าต่างๆ 
 
  
                             /๓.๖ รับผิดชอบ 
 



   

                                                                    -๗- 
            ๓.๖  รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแบบแสดงรายการคำนวณ
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษ ี
            ๓.๗  รับผิดชอบลงนามในใบเสร็จรบัเงินทุกฉบับ 
            ๓.๘  รับผิดชอบในการติดตามเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ทกุประเภท 

๓.๑๑ หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
๑. นางนฤภร เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ตำแหน่งเลขท่ี ๒๔-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๕ 

    มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี ้
๑.๑  มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ          
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ 

๑.๒  มีหน้าทีค่วบคุมดูแลให้มีการจัดทำและปรับแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงาน
การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ดูแลและประสานทุกหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับ               
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนจัดพัสดุตามระเบียบฯ 

๑.๓  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และระบบ e-GP 
๑.๔  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ ดูแล งานพัสดุและทรัพย์สินและงานทะเบียนพัสดุ 
๑.๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๒. นางสาวสุดา คงศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๒ 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
             ๒.๑  มีหน้าที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ และ     
รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ฯ และรายงานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ๒.๒  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้ นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ  (ตามเอกสารที่แนบ)               
เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและต้องแจ้งให้ สำนัก/กอง ต่างๆ ทราบ 
 ๒.๓  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก, และวิธีอื่นๆ           
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง, กองสวัสดิการและสังคม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๔  มีหน้าทีจ่ัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๒.๕  มีหน้าทีท่ำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) 
 ๒.๖  มีหน้าทีด่ำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา และออกหนังสือรับรองผลงาน 
            ๒.๗  มีหน้าที่ควบคุมรบัผิดชอบการบันทึกบัญชดี้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และระบบ e-GP 
 ๒.๘  มีหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ     
งานพัสดุ  
 ๒.๙  มีหน้าที่ติดตามเร่งรัดให้ สำนัก / กอง ต่างๆ ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ 
        ๒.๑๐ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
                                                                                                                              /๓. นางสาวยุพิน 
 



   

                                                                       -๘- 
๓. นางสาวยุพิน พรหมภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๓   
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และวิธีอื่นๆ            
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒  มีหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและงบทรัพย์สินทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ (e-LAAS) พร้อมทั้ง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามไตรมาสและรายงานให้ สตง.ทราบ 
 ๓.๓  มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี, แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี และรายงานตามระเบียบฯ 
 ๓.๔  มีหน้าที่จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 
 ๓.๕  มีหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของสำนัก / กอง ต่างๆ  
 ๓.๖  มีหน้าที่จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ และการติดตาม
ทวงถามเมื่อครบกำหนด 
 ๓.๗  งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. นางสาวทิพย์มล  สายน้ำทิพย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏบิัติงาน ตำแหน่งเลขที่  ๒๔-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๔   
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และวิธีอื่นๆ            
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองคลัง และกองวิชาการและแผนงาน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒  มีหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและงบทรัพย์สินทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) พร้อมทั้ง
รายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบตามไตรมาสและรายงานให้ สตง.ทราบ (ร่วมกับนางสาวยุพิน  พรหมภักดี) 
 ๓.๓  มีหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของสำนัก / กอง ต่างๆ (ร่วมกับนางสาวยุพิน  พรหมภักดี) 
 ๓.๔  งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลูกจ้างประจำ 
๑. นายอนุรักษ์ เจ๊ะนิ ตำแหน่ง ช่างแผนที่ภาษ ีมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    รับผิดชอบงานจัดทำแผนที่ภาษี 

๑.๑  รับผิดชอบคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน และข้อมูลการออกโฉนด ณ สำนักงานท่ีดินจังหวัด และสำนักงานท่ีดิน
อำเภอ 

๑.๒  รับผิดชอบคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
๑.๓  ลงสัญลักษณ์อาคาร ในแปลงท่ีดินที่มีการปลูกสร้างใหม ่
๑.๔  กำหนดรหัสประจำแปลงท่ีดิน     

 ๑.๕  ยกร่างและปรับแผนท่ีภาษีปีละครั้ง หลังจากวันสิ้นสุดแห่งปีภาษี ลงในแผนที่ภาษีต้นฉบับ 
 ๑.๖  เก็บรักษาแผนที่ภาษีกระดาษไขต้นฉบับไว้ในท่ีปลอดภัย 
 
 
 
               /๑.๗ ตรวจสอบ 



   

 
                                                            -๙- 
 ๑.๗  ตรวจสอบติดตามผลการปลูกสร้างอาคาร 
 ๑.๘  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑.๙  ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาปรับในทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 
 ๑.๑๐  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานจ้างทั่วไป  งานธุรการ 
๑. นางสาวน้ำทิพย์  ลือวนิชวงศ์   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑  ช่วยงานสารบรรณของกองคลัง 
๑.๒  มีหน้าที่เสนอแฟ้มกองคลังต่อปลัดเทศบาล เมื่อผู้อำนวยการกองคลังผ่านเรื่อง 
๑.๓  ช่วยจัดทำฎีกาของกองคลัง 
๑.๔  ช่วยในการออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ของผู้รับจ้าง พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
๑.๕  มีหน้าที่ปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
๑.๖  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

พนักงานจ้างทั่วไป งานการเงินและบัญชี 
๑. นางสาวยีรา สนิบากอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.๑  มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในบันทึกขอซื้อ/จ้างและฎีกาเบิกจ่าย ในระบบ e-LAAS ของกอง
สาธารณสุข, กองวิชาการและแผนงาน, กองสวัสดิการและสังคม และใส่ยอดงบประมาณคงเหลือในบันทึกข้อมูลอนุมัติ       
ซื้อ/จ้าง และฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

๑.๒  มีหน้าที่บันทึกตรวจฎีกาในระบบ e-LAAS เพื่อรอการเบิกจ่าย       
 ๑.๓  มีหน้าที่บันทึกรายการเบิกจ่ายของกองทุนสุขภาพของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

๑.๔  จัดทำรายงานการจัดทำเช็คในระบบ e-LAAS พร้อมเขียนเช็คเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา   
 ๑.๕  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ในการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ร่วมกับ 
นางสาวพิชามญช์ุ  วิชญภาณ และกองสวัสดิการและแผนงาน  

๑.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงินเดือนและรายการหกัต่าง ๆ ประจำเดือนร่วมกับ นางสาวพิชามญช์ุ 
วิชญภาณ  

๑.๗ หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย  
พนักงานจ้างทั่วไป งานสถิติการคลัง 
๑. นางอารีย์ วังช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.๑  มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในบันทึกการซื้อ/จ้าง และฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง ,กองคลัง,
สำนักการศึกษาและสำนักปลัดเทศบาล 
 ๑.๒  ลงทะเบียนรับฎีกาเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในบัญชีวางฎีกาเพื่อออกเลขท่ีรับฎีกาของกองคลัง ลงวันท่ีใน
ฎีกาและบัญชีวางฎีกาเมื่อฎีกาได้รับอนุมัติ เพื่อรอการเบิกจ่าย 
 ๑.๓ มีหน้าที่จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตามงบประมาณจ่ายจากเงินรายรับ และกระดาษทำการ
กระทบยอดรายจ่ายจากเงินสะสม สำรองเงินสะสม โดยใช้ข้อมูลจากระบบ e-LAAS  ร่วมกับนางจุรี  จันติ  

๑.๔  จัดทำกระดาษทำการ คุมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณคงเหลือ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ  ร่วมกับ       
นางจุรี  จันติ  
 ๑.๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
           /๒.นางสาวพิชามญช์... 
 



   

                                                             -๑๐- 
 
๒. นางสาวพิชามญชุ์ วิชญภาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑  มีหน้าที่ตรวจสอบรายการจ่ายเงินในสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน ในระบบ e-LAAS  
 ๒.๒  มีหน้าที่บันทึกการรับเงินโอนภาษีต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน    
 ๒.๓  มีหน้าที่บันทึกการจ่ายเช็ค ในระบบ e-LAAS    
 ๒.๔  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ร่วมกับ              
นางสาวยีรา  สนิบากอ และกองสวัสดิการและสังคม  

๒.๕  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องขอเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง บันทึกรายการบนโปรแกรม Excel GF             
(โปรมแกรมเงินเดือน) และนำส่งธนาคารร่วมกับ นางสาวยีรา  สนิบากอ  
 ๒.๖  รับผิดชอบงานวางเบิกระบบใบเสร็จรับเงิน ของพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( สปสช )    
 ๒.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
งานแผนที่ภาษ ี
๑. นายพงษ์ศักด์ิ สัมฤทธิ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑.๑  ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาปรับใน แผนที่ภาษี ฯ เพื่อปรับปรุง ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
 ๑.๒  ปรับข้อมูล ทั้งในทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษีฯ 
 ๑.๓  นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปปรับในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
 ๑.๔  ปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การแบ่งแยกที่ดิน การรวบรวมแปลง ที่ดินประจำทุก
เดือน 
 ๑.๕  รายงานผลการปรับข้อมูลภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ประจำปีละ ๓ ครั้ง งวดที่ ๑ วันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์, งวดที่ ๒ วันท่ี ๑๕  มิถุนายน และงวดที่ ๓ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม     
 ๑.๖  ปรับข้อมูลอาคารที่เกิดใหม่ และการรื้อถอนอาคารเป็นประจำทุกเดือน 
 ๑.๗  จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.๑) และเอกสารข้อมูลที่ดินที่คัดลอกมาแต่ละแปลง ที่ดินไว้
ด้วยกัน โดยเรียงตามเลขประจำแปลงที่ดิน (LOT) ในแต่ละเขตย่อย (BLOCK) 
 ๑.๘  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี 
 ๑.๙  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
พนักงานจ้างทั่วไป งานทะเบียนทรัพย์สิน 
๑. นางสาวสีตีสาเราะห์ สาแอะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.๑  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ให้มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 
๑.๒  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) และทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สิน  และทะเบียน

คุมผู้ชำระภาษี และนำเข้าโปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑.๓  จัดทำบัญชีคุมแปลงท่ีดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี  
๑.๔  จัดทำรายงานงานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล 
๑.๕  จัดทำรายงานประจำเดือน 
๑.๖  จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑.๗  จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เกี่ยวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑.๘  จัดเก็บข้อมูล เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบคอมพิวเตอร์ 
๑.๙  จัดทำทะเบียนคุมการเก็บรายได้ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 
๑.๑๐ รับจดทะเบียนพาณิชย์ในระบบออนไลน์     /๑.๑๑ รับผิดชอบ... 
 
           



   

 
                                                         -๑๑- 
๑.๑๑ รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน ตามโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ 
๑.๑๒  รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน ตามโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ LTAX GIS 
๑.๑๓  งานพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ทางราชการ 
๑.๑๔  งานบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
๑.๑๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวภัสสร ศรีนาเคน พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑  งานบันทึกข้อมูล ปรับข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย
ข้อมลูเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ จากลงในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ 
 ๒.๒  งานเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน 
 ๒.๓  ค้นเลขรหัสโรงเรือนนำลงในระบบ LTAX ๓๐๐๐ 
 ๒.๔  งานจัดทำรายการนำส่งเงินรายรับในระบบ (e-LAAS) 
 ๒.๕  งานจัดเก็บค่ารักษาความสะอาด ผู้ขายประเภทแผงลอย และประเภทรถเข็น 
 ๒.๖  งานพิมพ์หนังสือเตือนผู้ค้างชำระค่าเช่าตลาดสดเทศบาล และงานพิมพ์หนังสือราชการทั่วไป 
 ๒.๗  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานจ้างทั่วไป งานผลประโยชน์   
๑. นางวรรณา ผุสสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑ .๑   รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด เก็ บ ภ า ษี ต่ า ง ๆ ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร  ก ,ข
,ค,ง,จ,ฉ,ช,ซ,ด,ฐ,ณ,ด,ต,ถ,ท,ธ,น,บ,ป รวม ๑,๓๕๕ ราย 

๑.๒  จัดทำใบนำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินและเงินท่ีจัดเก็บไดใ้นแต่ละวันส่งให้หัวหน้างานผลประโยชน์ตรวจสอบเพื่อ
นำส่งเจ้าพนักงานการเงินต่อไป 
 ๑.๓  มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ การควบคุม ดูแล รักษาให้เครื่องอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 ๑.๔  มีหน้าที่รับคำร้อง, ออกเก็บเงินค่าใบอนุญาตฆ่าสุกร โค แพะ และนำเงินส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อ
ตรวจสอบและนำส่งงานการเงินและบัญชี  
 ๑.๕  มีหน้าที่ออกเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดแผงลอย,รถเข็น   

๑.๖  รับจดทะเบียนพาณิชย์ในระบบออนไลน์ 
๑.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวจริยา แสนสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๑  รับผิดชอบและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของตัวอักษร ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ฤ,ล รวม ๗๔๑  

ราย       
๒.๒  ปิดทับหลังใบเสร็จจัดทำใบส่งเงินพร้อมเงินท่ีจัดเก็บในแต่ละวันและใบเสร็จรับเงินส่งหัวหน้างานผลประโยชน์

ตรวจสอบและนำส่งเจ้าพนักงานการเงินต่อไป 
๒.๓  ปฏิบัติหน้าท่ีงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
๒.๔  รับผิดชอบการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดแผงลอยหน้าโรงแรมซิตี้ 
๒.๕  มีหน้าที่ออกเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดแผงลอย,รถเข็น   
๒.๖  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
                /๓. นางธัญญา... 



   

 
                                                 -๑๒- 
 

๓. นางธัญญา แวสะมะแอ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๓.๑  รับผิดชอบจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล ทุกวันรวมทั้งวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ 
 ๓.๒  ปิดทับหลังใบเสร็จ จัดทำใบนำส่งเงินพร้อมเงินที่จัดเก็บในแต่ละวันและใบเสร็จรับเงิน ส่งงานการเงินและ
บัญชี  ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน 
 ๓.๓  มีหน้าที่ออกเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดแผงลอย,รถเข็น   

๓.๔  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานจ้างทั่วไป งานพัฒนารายได้ 
๑. นางสาวอรวรรณ ฉาฉ่ำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑  รับผิดชอบและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีต่างๆของตัวอักษร ส, หจก. รวม ๕๔๗ ราย 
 ๑.๒  ปิดทับหลังใบเสร็จรับเงินทุกเล่ม ที่มีการรับเงินในแต่ละวันจัดทำใบส่งเงินเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำส่งเจ้าพนักงานการเงินต่อไป 

๑.๓  รับผิดชอบการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดแผงลอยหน้าโรงแรมซิตี้ทุก ๆ เดือน 
๑.๔  มีหน้าที่ออกเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดแผงลอย,รถเข็นภายในเขตเทศบาลทุก ๆ วัน 
๑.๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวบุญทิวา สุขแดงพรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๒.๑  รับผิดชอบและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของตัวอักษร ล,ว,ห,ศ,อ,ฮ,ส่วนราชการ  รวม   

๗๗๖ ราย 
๒.๒  รับผิดชอบจัดเก็บเงินค่าเช่าซุ้มจำหน่ายอาหารในสวนรื่นอรุณทุก ๆ เดือน 
๒.๓  มีหน้าที่รับคำร้อง,รับชำระเงินค่าใบอนุญาตฆ่าสุกร,โค,แพะ และนำเงินส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อ

ตรวจสอบและนำส่งงานการเงิน ฯ  
๒.๔  รับผิดชอบปิดทับหลังใบเสร็จรับเงินทำใบนำส่งพร้อมเงินค่าภาษีนำส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง และนำส่งเจ้าพนักงานการเงินต่อไป 
๒.๕  มีหน้าที่ออกเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดแผงลอย,รถเข็นภายในเขตเทศบาลทุก ๆ วัน 
๒.๖  จัดทำทะเบียนคุมการเก็บรายได้ค่าเช่าของตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 
๒.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. นางสาวพนิดา ดีหลิว หนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๓.๑  งานบันทึกข้อมูลผู้ชำระภาษี การรับชำระภาษีในระบบ (e-LAAS) 
 ๓.๒  งานรวบรวมเงินรายรับ และงานจัดทำรายการนำส่งเงินรายรับในระบบ (e-LAAS) 
 ๓.๓  งานจดทะเบียนพาณิชย์ในระบบออนไลน ์
 ๓.๔  งานลงทะเบียนระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ 
 ๓.๕  รายงานรายได้ที่จัดเก็บเองของ อปท. (INFO) 
 ๓.๖  งานพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือแจ้งหน้ีค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 ๓.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
                   /พนักงานจ้าง... 



   

                                                      -๑๓- 
พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  
๑. นายถวิล บุญพรัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง 
๑.๒  รับผิดชอบลงทะเบียนคุม อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ของทุกกองฝ่าย 
๑.๓  รับผิดชอบตรวจสอบทะเบียนรถทุกคันเพื่อต่อทะเบียน 
๑.๔  รับผิดชอบออกเลขรหัสพัสดุ 
๑.๕  ช่วยตรวจสอบทรัพย์สิน และการจำหน่าย และตัดออกจากทะเบียน    

 ๑.๖  ช่วยตรวจสอบหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดถอนคืน   
 ๑.๗  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวสูนีตา ยาลี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๑  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองช่าง, กองคลัง และกองสวัสดิการและสังคมกองวิชาการและแผนงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒  มีหน้าที่ลงทะเบียนคุมวัสดุตามขั้นตอนท่ีระเบียบกำหนดพร้อมทั้งเบิกจ่ายวัสดุและจัดทำใบเบิกวัสดุ 
 ๒.๓  มีหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนคุมอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ของกองช่าง, กองคลัง, กองสวัสดิการ

และสังคม และกองวิชาการและแผนงาน  
 ๒.๔  มีหน้าทีช่่วยตรวจสอบด้านทรัพย์สิน การจำหน่ายและตัดทะเบียนทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมของกองช่าง,
กองคลัง, กองสวัสดิการและสังคม และกองวิชาการและแผนงาน  
 ๒.๕  มีหน้าที่ช่วยออกรหัสเลขครุภัณฑ์ของกองช่าง, กองคลัง, กองสวัสดิการและสังคม และกองวิชาการและ
แผนงาน  

 ๒.๖  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. นางนราธิป สัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๓.๑  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ของสำนักการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๔  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒  มีหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้านทรัพย์สินและการจำหน่ายและตัดออกจากทะเบียนคุม ของสำนักการศึกษา     
และโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๔ 

 ๓.๓  มีหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนคุมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของสำนักการศึกษา และโรงเรียน
เทศบาล ๑ - ๔ 

 ๓.๔  มีหน้าทีร่ับผิดชอบออกเลขรหัสพัสดุของสำนักการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๔ 
 ๓.๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

๔. นางสาวรอซีดะห ์แวอาลี  พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๔.๑  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒  มีหน้าที่ช่วยตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายและตัดออกจากทะเบียนคุม ของสำนักปลัด, กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

๔.๓  มีหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนคุม อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของสำนักปลัด, กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

๔.๔  มีหน้าทีอ่อกเลขรหัสพัสดุของสำนกัปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                    /๕.นางธันฐภัทร์.. 
 




