มอบหมายการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของสวนราชการ ภายในสํานักปลัดดังตอไปนี้
สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลมอบหมายให นางสาวพั ช รี จั น ทรชั ย ศรี พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหนง หั ว หนาสํ า นั ก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)เลขที่ตําแหนง 52-2-01-2101-001เป.นผูรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลภายในสํานักปลัดเทศบาลมีพนักงานเทศบาล พนักงานจางในสังกัดเป.นผูชวย โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
- งานบริหารดานงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานดานการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เชน ติดตอนัดหมาย
- จัดงาน รับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกและเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ การศึกษา วิเคราะห= วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน ตามแผน โครงการตาง ๆ
ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ
- ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือ ผลการปฏิบัติตามคําสั่ง หัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานบริหารทั่วไป งานการเจาหนาที่ งานนิติ
การ งานประชาสัมพันธ= งานทะเบียนราษฏร= งานยุทธศาสต=และแผนงาน งานป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจั ด
ระบบงาน งานพัสดุ งานจัดพิมพ=และแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เป.นตน
- ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของรวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเป.นหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
เทศบาลโดยเฉพาะตอบปB ญ หาและชี้ แจงเรื่ อ งตาง ๆ เกี่ ยวกั บ งานในหนาที่ ฝD ก อบรมและใหคํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ รองลงมา เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน
- ทํา หนาที่ กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากํา ลัง เจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาและ
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปBญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
กรณีที่ นางสาวพัชรี จันทรชัยศรี หัวหนาสํานักปลัด ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ให
นายศุภกิจจันระวางพนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝEายอํานวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับตน) เลขที่ตําแหนง 44-201-2101-002เป)น ผูรักษาราชการแทน

โดยสํานักปลัดเทศบาลแบงสวนราชการภายในออกเป.น 2 ฝEาย และ 12 งาน ดังนี้
1.ฝ/ายอํานวยการ มอบหมายให
(1) นายศุภกิจจันระวางพนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝEายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)
เลขที่ ตํ า แหนง 44-2-01-2101-002เป. นหั วหนางาน มี ห นาที่ ค วบคุ ม กลั่ นกรองและรั บ ผิ ด ชอบงานประกอบดวย งาน
บริหารงานทั่วไป งานการเจาหนาที่ งานยุทธศาสตร= และแผนงาน งานกิจการสภา งานประชาสัม พันธ= งานสงเสริม การ
ทองเที่ยว โดยประกอบดวย
1.1.งานบริหารงานทั่วไป มอบหมายให
นางศรีจันทร ป3ญเจริญพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการเลขที่ตําแหนง
44-2-01-3101-001เป.น หัวหนางานโดยมีนางอําพร ดวงยศ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ นางสาวทิพย=สุดา ปามา นาย
สราวุธ ฟองแกว นางสาวปณิฎฐา ไตรรัตน=นิธิกุล นางสาวออมฤทัย มั่นนุช นายไพบูลย= คงแกว นายบุญยืน ธาราน้ําใส นาย
พลสิทธิ์ บุญมาก นางสรอยทอง พากอ ตํ า แหนง พนั กงานจางทั่ วไป เป.นผู ชวยในการปฏิ บัติง าน โดยแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
1.1.1.นางศรีจันทร ป3ญเจริญ พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบ
1) ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของงานบริหารงานทั่วไปในเบื้องตน
2) ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง กํากับดูแลการปฏิบัติงานของงานตาง ๆ ในงานธุรการกลาง ให
เป.นไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3) ใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แกไขติ ด ตามประเมิ น ผล แกไขปB ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
แกผูใตบังคับบัญชา
4) ควบคุม ดูแลงานดานการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการการปฏิบัติหนาที่เวรรักษา
สถานที่ราชการ
5) ดูแลการประชุมนายกเทศมนตรี และหัวหนาสวนราชการ เชนเตรียมเอกสารในการประชุม
ประจําเดือน จัดทําหนังสือเชิญประชุม กลั่นกรองและตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ในเบื้องตน
6) ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะทัศนศึกษา คณะตรวจราชการหรือ
การตรวจเยี่ยม การตรวจงานตาง งานรัฐพิธีตาง ๆ
7)ควบคุ ม งานสารบรรณ การรั บ -สงหนั ง สื อ โตตอบหนั ง สื อ ของเทศบาลและจั ด ทํ า
ทะเบียนคุมหนังสือประเภทตาง ๆ
8) ควบคุมการออกเลขคําสั่งเทศบาลเมืองแมฮองสอน ประกาศเทศบาลเมืองแมฮองสอน และ
หนังสือรับรอง ใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ

9) จัดทําคําสั่งไปราชการหรือการขออนุญาตไปราชการของผูบริหารเทศบาลเมืองแมฮองสอน
10) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
11) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
12) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ใหการบริการยืมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ= การติดตอประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
13) งานการจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน ในสํานักปลัด ไดแก หมวดรายจายประจํา หมวดคาใชสอยงบ
กลาง เชน ฎีกาเงินเดือน ฎีกาเบิกจายการเดินทางไปราชการ โครงการ ตางๆ เป.นตน
14) ปฏิ บัติหนาที่ เจาหนาที่ ทะเบี ยน(บุ ค ลากร) งานกองทุ นหลั ก ประกั นสุ ข ภาพเทศบาลเมื อ ง
แมฮองสอน
15) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
16) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.1.2 นางอําพร ดวงยศพนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
1) งานจัดซื้อ/จัดจาง ของสํานักปลัด
2) งานทะเบียนบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ= ของสํานักปลัด
3) งานจัดทําฏีกาเบิกจายเงินหมวดคาวัสดุ ครุภัณฑ= คาใชสอย ตาง ๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง
4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.1.3 นางสาวทิพยสุดา ปามา ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ
1) ชวยปฏิบัติงานธุรการกลาง โดยการรับ-สง หนังสือ ภายในและภายนอก ลงทะเบียนรับ-สง หนังสือ
2) การแจงเวียนหนังสือราชการ ตรวจสอบ เสนอหนังสือ เสนอแฟ>ม ให หัวหนาสํานักปลัด
หัวหนาฝEายใหเป.นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
3) ชวยจัดทําทะเบียนคุมหนังสือประเภทตาง ๆ
4) ชวยจั ด ทํ า ทะเบี ย นการออกเลขคํ า สั่ ง เทศบาลเมื อ งแมฮองสอน ประกาศเทศบาลเมื อ ง
แมฮองสอน และหนังสือรับรอง ใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
5) ชวยจัดเตรียมเอกสารในการประชุมประจําเดือน จัดทําหนังสือเชิญประชุม
6) การลงทะเบียนการสงหนังสือ เอกสารทางไปรษณีย=
7) การจัดทําฎีกาการเบิกจาย คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา-คาไฟ ฯลฯ

8) งานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
1.1.4 นางสาวปณิฏ ฐา ไตรรัตนนิธิกุล ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ งาน
เลขานุการนายกเทศมนตรี และผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล การตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร ของกองฝEายตาง ๆ และ
นําเสนอแฟ>มใหคณะผูบริหารเทศบาลลงนาม และงานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
1.1.5 นางสาวออมฤทัย มั่นนุช ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบ
งานเลขานุการนายกเทศมนตรี และผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล การตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร ของกองฝEายตาง ๆ
และนําเสนอแฟ>มใหคณะผูบริหารเทศบาลลงนาม และงานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
1.1.6 นางสรอยทอง พากอ ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน จัดหองประชุมตาง ๆ ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม ทําความสะอาดพรอมจัดเตรียมถวย จาน
ชอน สอม แกวน้ํ า ชุ ดกาแฟ ฯลฯ สํ าหรั บงานประชุม งานตอนรับ คณะศึ ก ษาดูง าน และการตอนรั บแขกและงานอื่ นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.1.7 นายสราวุธ ฟองแกวตําแหนง พนักงานจางทั่วไป เป.นผูมีหนาที่รับผิดชอบ ชวยปฏิบัติหนาที่ประจํา
ณ งานธุรการ สํานักปลัด ลงทะเบียนรับ-สง หนังสือ ใหบริการตอบขอซักถามเบื้องตนแกผูมาติดตอประสานงาน และงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.1.8 นายบุญยืน ธาราน้ําใส ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลรักษารถประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี และรับ-สง นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน งานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
1.1.9 นายพลสิทธิ์ บุญมาก ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลและจัดการดานเอกสาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี ติดตามนายกเทศมนตรี และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.10 นายไพบูลย คงแดงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต= มีหนาที่
รับผิดชอบ เป.นผูชวยและปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ งานธุรการ สํานักปลัด และรับผิดชอบดูแลขับรถตู หมายเลขทะเบียน นข
796แมฮองสอน และรถรางนําเที่ยวของสํานักปลัด พรอมใหดูแลรักษาความสะอาดบํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็กนอยของ
รถยนต=ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติลงบันทึกการใชรถยนต=ขออนุมัติเบิกจายน้ํามันและเติมน้ํามัน บันทึกแจงซอมกรณี
รถยนต=ชํารุด พรอมรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบและงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2) งานการเจาหนาที่ มอบหมายให
1.2.1) นางจันทรา หลงมะลิ พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ เลขที่
ตําแหนง 44-2-01-3102-002 เป.น หัวหนางาน

1.2.2)นางสาวเกศรา เจริญศรี ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 44-2-013102-001 เป.นเจาหนาที่
โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
นางจันทรา หลงมะลิ พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ
1.) งานบรรจุ แตงตั้ง โอน(ยาย) เลื่อนวิทยฐานะ พนักงานครูเทศบาล
2.) งานจัดทําแผนอัตรากําลัง ขออนุมัติปรับปรุงตําแหนง พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานจางของทุกกองราชการ ภายในสังกัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
3.) งานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
4.) งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจางของทุกกองราชการภายในสังกัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
5.) การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูเทศบาล
6.) การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล
7.) งานทะเบียนประวัติ พนักงานครูเทศบาล
8.) งานบันทึกปรับปรุงขอมูลบุคลากรทองถิ่น พนักงานครูเทศบาล ในระบบ LHR
9.) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น LPA
10) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวเกศรา เจริญศรี ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ
1) งานบรรจุ แตงตั้ง โอน(ยาย) และเลื่อนระดับ พนักงานเทศบาล
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
3) การตอสัญญาจาง
4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การอบรม สัมมนาตาง ๆ
5) งานสวัสดิการ บําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
6) งานเครื่องราชย=อิสริยาภรณ= ของพนักงานสวนทองถิ่นฝEายประจํา
7) งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล และบันทึกปรับปรุงขอมูลในระบบ LHR
8) งานจัดทําบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ งานควบคุมวันลา
9) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ

10) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
11) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น LPA
12) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานยุทธศาสตรและแผนงาน มอบหมายให
1.3.1 นางกนกรั ต น กาทองทุ ง พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหนง นั ก วิ เ คราะห= นโยบายและแผน ระดั บ
ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 44-2-01-3103-001 เป.น หัวหนางาน
1.3.2 นางสาวอินทรนิตา อํามฤตเต็มสิทธิ์ ตําแหนง นักวิเคราะห=นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติงาน
เลขที่ตําแหนง 44-2-01-3103-002 เป.นเจาหนาที่ โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
นางกนกรั ต น กาทองทุ ง พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหนง นั ก วิ เ คราะห= นโยบายและแผน ระดั บ
ปฏิบัติการ
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห= นโยบายของรั ฐบาล แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาทองถิ่ น เพื่ อวางแผน
ประกอบการกําหนดนโยบายและเป>าหมายของเทศบาล หรือนโยบาย แผนงาน โครงการของเทศบาล
2) ศึกษา วิเคราะห=ภารกิจหลักและยุทธศาสตร=ขององค=กร หรือทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม การบริหาร เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการและเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร= แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนดําเนินงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
3) ศึกษา วิเคราะห= สรุปขอมูลจากผลการดําเนินงานที่ผานมาจากสภาวะภายนอกจากนโยบายของ
องค=กร และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร= แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงานประจําป[
4) งานประสานและรวบรวมขอมูลที่จําเป.นตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ การจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห=ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ
5) งานติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น
7) การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณของ อปท. (e-plan)
8) การบันทึกขอมูลในระบบขอมูลกลางองค=กรปกครองสวนทองถิ่น (INFO)
9) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
10) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวอินทรนิตา อํามฤตเต็มสิทธิ์ตําแหนง นักวิเคราะห=นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการรับผิดชอบและมีหนาที่
1) รวบรวมเอกสารรายละเอียด/จัดทํ ารางเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป[ และการ
จัดทําคําของบประมาณจากหนวยงานภายนอก
2) โอนเปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป[
3) การบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีทองถิ่น (e-LAAS)
4) การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณของ อปท. (e-plan)
5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานกิจการสภาทองถิ่น มอบหมายให นางศรีจันทร ป3ญเจริญพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการเลขที่ตําแหนง 44-2-01-3101-001 มีหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ดังนี้
1) งานกิจการสภาทองถิ่น
2) งานสงเสริมพัฒนาศักยภาพ ฝDกอบรม/สัมมนา เดินทางไปราชการของขาราชการฝEายการเมือง
3) งานเกี่ยวกับบัตรประจําตัว งานเครื่องราชย=อิสริยาภรณ= ของขาราชการฝEายการเมือง
4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.5 งานประชาสัมพันธ/งานสงเสริมการทองเที่ยว มอบหมายให
1.5.1 นายสุนทร ปBนโย ตําแหนง นักวิ ชาการคอมพิวเตอร= ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 44-2-013106-001 เป.น หัวหนางาน
1.5.2นายอนุพงศ= วิรัตนาภรณ= ตําแหนง เจาพนักงานประชาสัมพันธ= ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 442-01-4804-001 เป.น เจาหนาที่
1.5.3 นางสาวณิชากร เพียรวิชา ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป เป.น ผูชวยปฏิบัติงาน
โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
นายสุนทร ป3นโย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ควบคุมดูแลระบบ smart city ติดตามพัฒนาเทคโนโลยีองค=ความรูใหม ๆ กฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ=
2) ควบคุมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส=เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3) ควบคุมดูแลเว็บไซต=เทศบาลเมืองแมฮองสอน www.mmhs.go.th

4) งานเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลลงในเว็บไซต=เทศบาลเมืองแมฮองสอน
5) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
6) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
นายอนุพงศ วิรัตนาภรณ ตําแหนง เจาพนักงานประชาสัมพันธ ระดับ ปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห= และเสนอความคิดเห็นในการวางแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ=
การใชสื่อตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธ=ของเทศบาล
2) ออกแบบ จัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
แนะนําการบริการตาง ๆ ของเทศบาลแกผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป เพื่อชวยกระจายขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธ=
บริการตาง ๆ ขององค=กรใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ= และเป.นปBจจุบัน
3) การจัดทําเอกสาร วารสาร เผยแพรขอมูลขาวสาร ทั้งภายในและภายนอก
4) งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
5) ประชาสัมพันธ=งานของเทศบาลตามเสียงตามสายของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวของ
6) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
7) งานเกี่ยวกั บมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิ บาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวณิชากร เพียรวิชา ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานเผยแพรโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลผานชองทางเพจ Facebook เทศบาลเมือง
แมฮองสอน
2) การจัดเก็บรวบรวมภาพถายในงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลเมืองแมฮองสอน และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ=
3) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
4) งานเกี่ยวกั บมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิ บาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

2.ฝ/ายปกครองมอบหมายให
หัวหนาฝ/ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน เลขที่ตําแหนง 44-201-2101-003 (วาง) มอบหมาย ให
นายศุภกิจ จันระวาง พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝEายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)
เลขที่ตําแหนง 44-2-01-2101-002เป.นผูควบคุม กํากับ จนกวาจะมีผูมาดํารงตําแหนง โดยมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ
งานประกอบดวย งานนิติการ งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎรและบัตร งานป>องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานนโยบายและแผนงานเทศกิจ โดยประกอบดวย
2.1)งานนิ ติการตํ า แหนง นิ ติก ร ระดั บ ปฏิ บั ติก าร/ชํ า นาญการ -วาง- มอบหมาย นางสาวขวั ญฤทั ย
สันต=ประเสริฐ พนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานเลขที่ตําแหนง 44-2-01-4101-002เป.นผูทํา
หนาที่และความรับผิดชอบแทนจนกวาจะมีผูดํารงตําแหนง นิติกร ดังนี้
1) งานตราเทศบัญญัติที่มิใชเรื่องงบประมาณรายจายประจําป[
2) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปBญหา ขอกฎหมาย คดีความ รางและพิจารณา
ตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง
3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจาง การรองทุกข= หรืออุทธรณ=
4) งานสอบสวน และเปรียบเทียบปรับ การกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ
5) งานนิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
6) งานรวบรวมเอกสาร บริ ก ารขอมู ล ตาม พรบ.ขอมู ลขาวสาร ตามระเบี ยบกํ า หนดแกภาค
ราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
7) งานรับเรื่องรองทุกข= รองเรียน
8) งานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
2.2 งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม/งานพัฒนาชุมชน มอบหมายให
2.2.1 นางสาวกนกวรรณ สุ วรรณนิ ย ม พนั ก งานเทศบาล ตํ า แหนง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ
ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหนง 44-2-01-3801-001 เป.นหัวหนางาน
2.2.2 นางสาวชนิ กา ศรี แนน พนั กงานเทศบาล ตํ าแหนง เจาพนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ
ปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 44-2-01-4801-001 เป.น เจาหนาที่
2.2.3นางอรทัย ตรัสวงศ= พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน เป.น ผูชวย

โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณนิยม พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบ
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห= ดานการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ทํ า แผนงาน สนั บ สนุ น การรวมกลุ มของ
ประชาชนในชุมชน
2) ศึกษา วิเคราะห= ดานการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
3) สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปBญญาทองถิ่นของชุมชน
4) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน
5) สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองค=กรชุมชน กลุมแมบานและ
เครือขายประชาชน
6) ฝDกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน
7) จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงดําเนินการประชาสัมพันธ=และประเมินผล
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เป.นประโยชน=แกชุมชน
7) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
8) งานเกี่ยวกั บมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิ บาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวชนิกา ศรีแนน พนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบ
1) งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน
2) งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน
3) งานสังคมสงเคราะห=คนชรา คนพิการและทุพพลภาพและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
4) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส
5) งานสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
6) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
7) งานเกี่ยวกั บมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิ บาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

นางอรทัย ตรัสวงศ= พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบ
1) รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส= เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได
เชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห=
2) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร มอบหมายให นางสาวอัมพวา คําตั๋น นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ปฏิบัติการ เป.น หัวหนางาน โดยมีนายสิริรัญญา มั่นใจ ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง
44-2-01-4102-001 เป.นเจาหนาที่ปฏิบัติงาน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานจัดวางแผนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดานงานทะเบียนราษฎร
2)พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและคําสั่งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เชน การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน
คนตาย การรับแจงยายที่อยูอาศัย การแกไขรายการในทะเบียนบานและกําหนดเลขที่บานใหม เพื่อใหการบริการประชาชน
เป.นไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย
3) งานใหบริการประชาชนของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองแมฮองสอน เชน
รับแจงการเกิด การตาย การแจงยายที่อยู การแกไขรายการในทะเบียนบานและกําหนดเลขที่บานใหม
4) งานจัดเตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
5) งานสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
6) ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ=และวัสดุสํานักงาน เพื่อเตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวก
ตอการปฏิบัติงานทะเบียน
7) รับผิดชอบดูแลรักษางานพัสดุเอกสารแบบพิมพ= และทะเบียนบานฉบับเดิม
8) งานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
9) งานเกี่ยวกั บมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิ บาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.4 งานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให
2.4.1 ส.อ.อัครเดช ขันทนะ พนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน เป.น หัวหนา
งาน ปฏิบัติงานแทน เจาพนักงานป>องกัน ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เลขที่ตําแหนง 44-2-01-4805-001 ที่วาง จนกวา
จะมีผูมาดํารงตําแหนงโดยมีพนักงานจาง เป.น ผูชวย ดังนี้

2.4.2) นายแสนศักดิ์ แสนเรือน พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.3) นายเอกวิทย ขยันกิจ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.4)นายพิโรจน สุวรรณพิรุณ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.5) นายสุรเชษฐ หนอจันทร พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.6) นายสิทธิพล ศรีพรม พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.7) นายเวณิช ระเบียบนุรักษ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.8) รัฐพงษ อุประ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
2.4.9) นายกลาณรงค จันทรจร พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1) วางแผนดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหเป.นไปตามกฎหมายวาดวย
การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) งานเฝ>าระวัง และดําเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่
รับผิดชอบตามที่รองขอ และชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว
3) ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป>องกันอัคคีภัยและ
ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการป>องกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ=
4) ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ= ยานพาหนะตาง ใหอยูในสภาพพรอมที่
จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส
5) สํารวจแหลงน้ํา ในแหลงชุมชนตาง ๆ เพื่อเป.นขอมูลในการป>องกันและระงับอัคคีภัย
6) ใหบริการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการ
7) งานจัดทําแผนป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) งานประสานงานกับจังหวัด และอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
9) งานฝDกซอมและดําเนินการตามแผน
10) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
11) งานการฝDกอบรมอาสาสมัครป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12) งานดานการป>องกันและแกไขปBญหายาเสพติดในชุมชน
14) รวมตรวจตราและตรวจสอบการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุด
ทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน เพื่อใหเกิดความเป.นระเบียบเรียบรอยและถูกตอง

ตามเทศบัญญัติและระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเป.นระเบียบเรียบรอยของบานเมืองที่
กําหนดไว
15) รวม และชวยตรวจตรา และเฝ>าระวังการดําเนินงานตาง ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ความถูกตองและเป.นไปตามเทศบัญญัติระเบียบและกฎหมายวาดวยรักษาความสะอาดและ ความเป.นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
16) ออกตรวจตรา เฝ>าระวังการดําเนินงานตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใหเป.นไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเป.นอํานาจหนาที่ขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น
17) ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองค=กรอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
18) การประเมินประสิทธิภาพขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)
19) งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
20) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.5 งานนโยบายและแผนงานเทศกิจ มอบหมายให
2.5.1 ส.อ.อัครเดช ขันทะนะ พนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนั กงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน เลขที่
ตําแหนง 44-2-01-4804-001 เป.น หัวหนางาน โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1) การจัดระเบียบ ควบคุม หรื อประสานการดําเนินงาน การจัดระเบียบในตลาดสด และทางเทาในเขต
เทศบาลฯ
2) งานตรวจตราและตรวจสอบการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุด
กวดขันพิเศษ จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน เพื่อใหเกิดความเป.นระเบียบเรียบรอยและถูกตองตามเทศ
บัญญัติและระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเป.นระเบียบเรียบรอยของบานเมืองที่กําหนดไว
3) รวม และชวยตรวจตรา และเฝ>าระวังการดําเนินงานตาง ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองและเป.นไปตามเทศบัญญัติร ะเบียบและกฎหมายวาดวยรัก ษาความสะอาดและ ความเป.นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) งานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย

