คําสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่
/2558
เรื่อง การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
กองวิชาการและแผนงาน
***********************
ตามที่กองวิชาการและแผนงานไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลในส!วน
ของอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ( เ มื อ ง สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
ศู น ย( เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) และอุ ท ยานการเรี ย นรู เมื อ ง
นครศรีธรรมราช นั้น
เพื่อใหการปฎิบัติงานของส!วนราชการที่รับผิ ดชอบเป6นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภ าพ จึ ง
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
1. นางสุรีวรรณ สาสนานนท, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง
นักบริหารงานทั่วไป 8 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตําแหน!งเลขที่ 07-0102-009
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ
1. งานวิเคราะห(นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล
และงานประชาสัมพันธ(
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองและประสานการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปD
และงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม
3. ตรวจสอบรายงานการโอนงบประมาณรายจ!ายประจําปDของทุกส!วนราชการ
4. ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
5. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกระดับ รวมทั้ง
ประสานแผนกับหน!วยงานที่เกี่ยวของ
6. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
และแผนงาน และลงนามเบิกจ!ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
7. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
8. ควบคุมการจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร(การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปD แผนดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และแผนพัฒนาชุมชนรวมทั้ง
แผนต!าง ๆ ตามที่มอบหมายและประสานแผนกับหน!วยงานอื่นทุกระดับในองค(กรที่
เกี่ยวของ
9. ควบคุมการจัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น
ที่เทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นตองดําเนินการ
10. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของอุทยานการเรียนรูฯ

-211. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ(เมือง
12. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุชุมชน
13. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
14. จัดทําแผนปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมาย
15. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ฝ/ายบริหารงานทั่วไป
2. นางอารีรัตน, ไอยศูรย, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหนาฝOายบริหารงานทั่วไป ตําแหน!งเลขที่ 07- 0102-010
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น
ที่เทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นตองดําเนินการ
2. รักษาราชการแทนผูอํานวยการฯ ในกรณีที่ผูอํานวยการฯ ไม!อยู!หรือไปราชการ
3. จัดทําทะเบียนครุภัณฑ(กองวิชาการและแผนงาน
4. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD
5. เก็บรวบรวมเอกสารกองวิชาการและแผนงาน
6. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ก. งานธุรการ
3. นางธัญวรัตน, ศรีนุ5น พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง เจาพนักงานธุรการ 6ว ตําแหน!งเลขที่
07-0212-009
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดซื้อจัดจางและตั้งฎีกาเบิกจ!ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล พิพิธภัณฑ(เมือง อุทยานการเรียนรู
สถานีวิทยุชุมชน และศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- หมวดเงินเดือน
- หมวดค!าตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- หมวดค!าครุภัณฑ(ที่ดินและสิ่งก!อสราง
2. เป6นเจาหนาที่พัสดุของกองวิชาการและแผนงาน
3. จัดทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ(ของกองวิชาการและแผนงาน
4. ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของกองวิชาการและแผนงาน
5. ควบคุมวันลาของลูกจาง
6. ติดตามเอกสารของกองวิชาการ ฯ
7. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ!ายประจําปD
8. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
9. รายงานการใชจ!ายรายไตรมาสส!งสํานักการคลัง
10. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ของกองวิชาการฯ รายงานไตรมาส
ส!งงานวิจัยและประเมินผล
11. รายงานขอมูลดานพัสดุ
12. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-3ค. งานบริการขอมูลข5าวสารส5วนทองถิ่น
4. น.ส.ช5อแกว ไชยบัณฑิตย, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง
นักวิชาการประชาสัมพันธ, 3 ตําแหน5งเลขที่ 07–0205-001
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานีวิทยุชุมชน
2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข!าวสารของเทศบาลที่ประชาสัมพันธ(ไปสู!ประชาชน
และหน!วยงานต!าง ๆ
3. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของงานประชาสัมพันธ(และ
สถานีวิทยุชุมชน
4. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการประชาสัมพันธ( ทําแผนปฏิบัติงาน
ตามที่ไดมอบหมาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ
2.1 งานวิเคราะห,นโยบายและแผน
5. นางชนากานต, ทัศนวิสุทธิ์ พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!งเจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บขอมูลสถิติทั่วไปของเทศบาล และขอมูลสถิติของส!วนราชการต!าง ๆ
อย!างเป6นระบบ เพื่อพรอมที่จะนํามาใชในการวางแผน
การประเมินผลและการรายงาน พรอมใหบริการขอมูลต!อส!วนราชการอื่น
2. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาทําแผนร!วมกับจังหวัดและแผนพัฒนา
ของหน!วยงานอื่นๆ
3. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
4. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร(การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปD แผนดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
และแผนพัฒนาชุมชนรวมทั้งแผนต!าง ๆ ตามที่มอบหมายและประสานแผน
กับหน!วยงานอื่นทุกระดับในองค(กรที่เกี่ยวของ
5. จัดทําและประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเภทต!างๆ
รวมทั้งการติดตามโครงการและการรายงาน
6. ติดตามและประสานแผนไปสู!การปฏิบัติ
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายดนัย เหมนุกูล พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!ง เจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-001
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานศึกษาวิเคราะห(และวิจัยปQญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหาร
และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
และพัฒนาในเรื่องดังกล!าวใหมีประสิทธิภาพยิ่

-42. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานงาน
3. จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(หลักธรรมาภิบาล)
4. งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและงาน
ตามนโยบายของทางราชการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งานวิจัยและประเมินผล
7. นายพลวัต รุจิระยรรยง
พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!ง เจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-003
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตามการใชจ!ายงบประมาณของทุกส!วนราชการและรายงานผล
รายไตรมาส
2. ติดตามโครงการและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
3. บันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงขอมูลในระบบ E-Plan
4. จัดเอกสารและรวบรวมระเบียบของงานวิจัยและประเมินผล
5. ศึกษาวิเคราะห(และวิจัยงานทางการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล
6. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งานงบประมาณ
8. นางสาวปทัฏฐาน เกตุขาว พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!งเจาหนาที่วิเคราะห( นโยบาย
และแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-004
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมขอมูล สถิติทางดานการคลังและวิเคราะห(งบประมาณ
ของเทศบาลเพื่อใชประโยชน(ในการจัดทําร!างงบประมาณรายจ!าย
2. จัดทําร!างงบประมาณรายจ!ายประจําปDและงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม
3 ควบคุมตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณ จัดทําประกาศการโอนและ
รายงานการโอนงบประมาณ ตามระเบียบฯ
4. ศึกษาวิเคราะห(การบริหารงบประมาณของเทศบาล
ง. งานนิติการ
9. นายกันธร กฤตรัชตนันต, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 8 วช. ตําแหน!งเลขที่
07-0202-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานหัวหนางานนิติการ
2. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติกร งานการจัดทํานิติกรรม งานดานกฎหมาย
งานการตรวจสอบสัญญา งานการสอบสวน
3. ติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปWาย ฯลฯ
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-510. นายจรัญ ทิพย,สิทธิ์ พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 6ว
ตําแหน!งเลขที่ 07-0202-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติการ
2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. นางสาวศุภรัตน, แสงผะกาย พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 5
ตําแหน!งเลขที่ 07-0202-003
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติการ
2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
จ. งานศูนย,ประชาสัมพันธ,และเทคโนโลยี
12. นายภูวนาถ ทีฆะ ตําแหน5ง เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร, 6 ว
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมและบริหารงานศูนย( ICT ทั้งหมด ตลอดจนติดตามผลงาน
ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งแบ!งเป6นงานธุรการ งานจัดการดูแลเว็บไซต(
- เว็บไซต(เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org
- เว็บไซต(โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
www.hoppital.nakhoncity.org
- เว็บไซต(กองทุนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncityfound.org
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( ประกอบดวย
- ระบบพื้นฐานโครงข!ายเน็ตเวิร(ค
- ระบบโทรศัพท(ภายในแบบดิจิตอล
- ระบบกลองวงจรปgด
- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ MIS
- ระบบ SCADA
- Maintenance ระบบคอมพิวเตอร(ใหกับทุกหน!วยงาน
2. กําหนดนโยบายการปฎิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหน!วยงาน ติดต!อประสานงาน วางแผน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปQญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
3. ควบคุมครุภัณฑ(และทรัพย(สินของศูนย( ICT ใหสามารถนําไปใชไดอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4. ชี้แจงเรื่องต!างๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห(
ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน
5 งานเทคนิคบางประการ หรืออื่น ๆ อันเป6นกิจกรรมนอกเหนือ หรือการบริการ
ตามปกติ ดังนี้
- งานวางแผนและกําหนดนโยบาย
- งานจัดรูปแบบดําเนินการ

-

-6งานออกคําสั่ง
การตรวจตราในลักษณะอํานวยการ
การมอบหมายหนาที่และรับผิดชอบ
การตีความและถ!ายทอดนโยบาย
การฝnกอบรมเจาหนาที่
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

งานธุรการ
1. นางสาวศศิธร นิยมจิตร ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
ช5วยปฏิบัติราชการ งานกิจการสภาเทศบาล สํานัก ปลัดเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเรื่องรองเรียนทุกข( โตตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมเอกสาร
หองสมาชิกสภาเทศบาล
2. บริการ อํานวยความสะดวกผูมาติดต!อหองสมาชิกสภาเทศบาล
3. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดการดูแลเว็บไซต,
2. นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!างๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาววิลาวัลย, ทุมรัตน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!าง ๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร(
2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. ร!าง โตตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมหนังสือราชการ
5. เสนอ และติดตามเอกสารงาน ศูนย( ICT
6.จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ( ศูนย( ICT
7. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD ศูนย( ICT
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร,
4. นายภานุวัตร บันลือพืช ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลระ Server ของอุทยานการเรียนรู

-72. ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใชอินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน
อุทยานการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นายปLตุภูมิ พิมเสน ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด
ภายในศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4.งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. นายอิศเรศ บัวจีน ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7. นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV

-88. นายวิศรุต ทองขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
9. นายวุฒิศักดิ์ สมเชื้อ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล
1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. ตัดต!อข!าวเพื่อส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบิ้ลต!างๆ
3. อัฟขอมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี
2. น.ส.แสงจันทร, มโนสาร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. เขียนข!าวภารกิจผูบริหารเพื่อลงเว็บไซต(เทศบาล
3. เตรียมภาพข!าวและขอมูลข!าวสารเทศบาลฯเพื่อใหนายกเทศมนตรี
ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

-93. นายตรีเทพ ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาลฯ
2. ออกแบบหนาเว็บไซต(เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผูบริหารในกรณีที่ช!างภาพไม!อยู!
4. ตัดต!อวีดีโอเพื่อนําขอมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างลงจอ LED
5.นําขอมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED ตามจุดต!างๆ
3 จุด
- สี่แยกเบญจมราชูทิศ
- สี่แยกคูขวาง
- สี่แยกหัวถนน
4. นายธนพัฒน, สุรมานนท, ตําแหน5งเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เตรียมขอมูลเพื่อจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน
2. ออกแบบวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(
3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อื่น ๆ เช!น แผ!นพับ ใบปลิว
5. นางสาวภัคณิชา ลิ้มสุวรรณ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของงานประชาสัมพันธ(
2. จัดทําทะเบียนวันลา
3. จัดทําบัญชีคุมการใชรถ
4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานักงานและดูแลอุปกรณ(
5. งานที่เกี่ยวของกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ(
6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล
- กําหนดการขึ้นลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล
- ตรวจสอบปWายฉีกขาด
- ประสานงานกับทางรานเมื่อมีปQญหาที่ตองแกไขงาน
7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมทั้งดูแลความเรียบรอยภายในหอง
6. นางสาวสุนิสา นวลขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานขอมูลข!าวเพื่อลงวารสาร
2. จัดทําสติ๊กเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารใหกับหน!วยงานต!างๆ
3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ(

-104. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ
5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ(
6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซื้อ – จัดจาง
7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน
7. นางสาวทัศนีย, นวลสีทอง ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ช!วยปฏิบัติงานหองทะเบียนราษฎร งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เช!น
รับคํารองผูขอมีบัตร ส!งเงินค!าธรรมเนียมบัตร สแกนเอกสารทั้งหมดในระบบ
คอมพิวเตอร( ผลิตบัตรประจําตัวประชาชน เก็บเอกสารลายพิมพ(นิ้วมือผูขอ
มีบัตร
8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานดานเว็บไซต(
- ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org
และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/
- อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ ลงหนาเว็บไซต(
2. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผูบริหารลงหนาเว็บไซต(และทีวี
หนาหองนายกเทศมนตรี
3. ส!งขอมูลข!าวสารใหกับนักข!าวผ!านทาง E-mail
4. จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
ที่เขามาขอรหัส WIFI
5. บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผูบริหาร ลง DVD เพื่อจัดเก็บเป6นอัลบั้ม
6. ติดตามขอมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT
เพื่อประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพื่อลงวารสารในแต!ละเดือน
9. นายวิทวัส สุขพนันสิริ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) สื่อประชาสัมพันธ( ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาล
2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อื่น ๆ เช!น หนังสือ คู!มือ แผ!นพับ ใบปลิว
10. น.ส.ปาริสา เพชรรัตน, ตําแหน5ง ผูช5วยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขียนข!าว นําเสนอ ประชาสัมพันธ(หนา www.nakhoncity.org
2. พิธีกรโครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร(
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-1111. นายสมบูรณ, อ5อนเกตุพล ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก
2) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12. นายวิมล อมรวัฒน, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
13. นายไชยศักดิ์ คงแปOน ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
14. นายหงส,เหิร นิลพฤกษ, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
15. นายสมคิด ถาวระ ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช
1. น.ส.พัชรพร พรหมทอง ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.จันทิมา วงศ,ดุลยา ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-123. น.ส.วารุณี ช5วยอักษร ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง
2. ดูแลหองสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
4. ดําเนินงานตามโครงการ สืบคนประวัติศาสตร(
5 ดําเนินการปรับปรุงขอมูล เปลี่ยนแปลง
เวปไซค( www.nakhonmuseum.org
6. ดูแลอาคารสถานที่ภายในอาคารรวมใจภักดิ์
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. นายมนสิช โสภาเจริญวงศ, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดใหมีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักดิ์และหองประขุม
2. จัดเก็บขอมูลผูเขามาเยี่ยมชม แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา ทราบ
3. แจงขอมูลผูมาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
5. จัดใหบุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม
6. ดูแลโครงการสามลอชมเมือง
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. น.ส.อลิศรา มลธุรัช ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. น.ส.ศุภรัตน, พรรณราย เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. น.ส.จิตติมา มนินทร, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นบน)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-138. นายพงศ,นที ธวัชกาญจน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพื้นหมุน
2. ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
สถานีวิทยุชุมชน 88.5 MHz
ก. ฝ/ายรายการ
1. นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหนาสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของ
สถานีวิทยุชุมชน กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. วางแผนการปฏิบัติงานดานรายการและข!าว การจัดรายการและการกระจายเสียง
จัดทําผังรายการประจําวัน ตามผังรายการหลักที่บอร(ดสถานีเป6นผูกําหนด
ใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและของรัฐบาล
3. ใหคําปรึกษาดานรายการและข!าว
4. เขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ที่หน!วยงานภายนอก
เชิญตามที่ไดรับมอบหมาย
5. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและ ภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ
9. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ บรรยาย
ถ!ายทอดสดนอกสถานที่
10. รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเขา หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ
ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก
2. นางสาวสุกัญญา ราหมาด ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ

-143. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสดนอกเวลาสถานที่
4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคลหน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ใหการดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. จัดทําตารางเวรผูประกาศ และอ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวขวัญตา แสงราวี ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่
4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. อ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. น.ส.ปรีชญา สุกกระ ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในศูนย(บริการร!วมเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต!างๆ
2. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ข. ฝ/ายช5างเทคนิค
1. นายอทิติ ทองไชย ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-151.จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ หรือปรับปรุงคุณภาพหองส!งและเครื่องส!งวิทยุ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคใหกาวหนากับเทคโนโลยี
สมัยใหม!
2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรายการ งานข!าว สปอตต!าง ๆ ก!อนออกอากาศ
ใหเป6นไปดวยความเรียบรอย
3. ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
4. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. บันทึกเทปรายการต!างๆ (หองบันทึกเสียง)
6. ควบคุมเสียงประจําวัน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอนุชา ธานีรัตน, ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. ควบคุมเทคนิคภายในหองส!ง เมื่อมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2. บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ควบคุมเทคนิค และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
5. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจงต!อผูบังคับบัญชาทราบ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
1. น.ส. โชติญา รักงาม ตําแหน!ง ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

-161. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู ตามนโยบายของผูบริหาร
2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน
การเรียนรูแลวรายงานใหผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรูไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ
4. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดการอุทยานาการเรียนรู
5. บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรูใหอยู!ในระเบียบวินัยของราชการ
6. งานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.อมรรัตน, รัตนอุบล ตําแหน!ง เจาหนาที่อุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลหองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. น.ส. วรรณิศา ปานสีใหม ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ช!วยเหลือ ดูแล หองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. นางศิริกาญจน, ไชยธรรม ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. น.ส.จิระวดี พุทธสุภะ ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรูดูแลอาคารสถานที่
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล โรงภาพยนตร(
2. ดําเนินการจัดหาภาพยนตร(
3. ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู
4. ดูแลสถานที่
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-177. นายสัณหณัฐ บุญมูสิก ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหอศิลป‚
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
3. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. น.ส.วาสนา กลับอําไพ ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหองเด็กเล็ก
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหองเด็กเล็ก
2. จัดกิจกรรมสําหรับหองเด็กเล็ก
3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
1. น.ส.จิราพร ยงเยื้องคง ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงาน
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
2. น.ส.สุชารัตน, อินทสุวรรณโณ ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
3. น.ส.วรัทยา จันทร,ชู ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN

-184. นายถิรนันทน, จันทร,ชู ตําแหน5ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD
7. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
8.. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เป6นตนไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่ง นี้ใหยกเลิกและใหใชคําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ.2558

(ผศ.เชาวน(วัศ เสนพงศ()
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คําสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่
/2557
เรื่อง การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
กองวิชาการและแผนงาน
***********************
ตามที่กองวิชาการและแผนงานไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลในส!วน
ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง สถานีวิทยุชุมชน ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอุทยานการเรียนรู
เมืองนครศรีธรรมราช นั้น
เพื่อใหการปฎิบัติงานของส!วนราชการที่รับผิ ดชอบเป6นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภ าพ จึ ง
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ดังนี้
กองวิชาการและแผนงาน
1. นางสุรีวรรณ สาสนานนท, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง
นักบริหารงานทั่วไป 8 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตําแหน!งเลขที่ 07-0102-009
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ
งานวิเคราะห(นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล
และงานประชาสัมพันธ(
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองและประสานการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปD
และงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม
3. ตรวจสอบรายงานการโอนงบประมาณรายจ!ายประจําปD
ของทุกส!วนราชการ
4. ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
5. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกระดับ
รวมทั้งประสานแผนกับหน!วยงานที่เกี่ยวของ
6. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
และลงนามเบิกจ!ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
7. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

-28. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร(การพัฒนา แผนพัฒนาสามปD
แผนดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และแผนพัฒนาชุมชนรวมทั้ง
แผนต!าง ๆ ตามที่มอบหมายและประสานแผนกับหน!วยงานอื่นทุกระดับในองค(กรที่เกี่ยวของ
9.จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เทศบาล
เห็นว!ามีความจําเป6นตองดําเนินการ
10. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของอุทยานการเรียนรูฯ
11. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ(เมือง
12. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุชุมชน
13. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
14. จัดทําแผนปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมาย
15. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ฝ/ายบริหารงานทั่วไป
2. นางอารีรัตน, ไอยศูรย, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหนาฝOายบริหารงานทั่วไป ตําแหน!งเลขที่ 07- 0102-010
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น
ที่เทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นตองดําเนินการ
2. รักษาราชการแทนผูอํานวยการฯ ในกรณีที่ผูอํานวยการฯ ไม!อยู!หรือไปราชการ
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ข. งานธุรการ
3. นางธัญวรัตน, ศรีนุ5น พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง เจาพนักงานธุรการ 6ว ตําแหน!งเลขที่
07-0212-009
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดซื้อจัดจางและตั้งฎีกาเบิกจ!ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล พิพิธภัณฑ(เมือง
อุทยานการเรียนรู สถานีวิทยุชุมชน และศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- หมวดเงินเดือน
- หมวดค!าตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- หมวดค!าครุภัณฑ(ที่ดินและสิ่งก!อสราง
2. เป6นเจาหนาที่พัสดุของกองวิชาการและแผนงาน
3. จัดทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ(ของกองวิชาการและแผนงาน
4. ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของกองวิชาการและแผนงาน
5. ควบคุมวันลาของลูกจาง
6. ติดตามเอกสารของกองวิชาการ ฯ

-37. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ!ายประจําปD
8. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
9. รายงานการใชจ!ายรายไตรมาสส!งสํานักการคลัง
10. รายงานขอมูลดานพัสดุ
11. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ค. งานบริการขอมูลข5าวสารส5วนทองถิ่น
4. น.ส.ช5อแกว ไชยบัณฑิตย, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง
นักวิชาการประชาสัมพันธ, 3 ตําแหน5งเลขที่ 07–0205-001
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานีวิทยุชุมชน
2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข!าวสารของเทศบาลที่ประชาสัมพันธ(ไปสู!ประชาชน
และหน!วยงานต!าง ๆ
3. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของงานประชาสัมพันธ(และ
สถานีวิทยุชุมชน
4. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการประชาสัมพันธ( ทําแผนปฏิบัติงาน
ตามที่ไดมอบหมาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ
2.1 งานวิเคราะห,นโยบายและแผน
5. นางชนากานต, ทัศนวิสุทธิ์ พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!ง เจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บขอมูลสถิติทั่วไปของเทศบาล และขอมูลสถิติของส!วนราชการต!าง ๆ
อย!างเป6นระบบ เพื่อพรอมที่จะนํามาใชในการวางแผน
การประเมินผลและการรายงาน พรอมใหบริการขอมูลต!อส!วนราชการอื่น
2. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาทําแผนร!วมกับจังหวัดและแผนพัฒนา
ของหน!วยงานอื่นๆ
3. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
4. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร(การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปD แผนดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
และแผนพัฒนาชุมชนรวมทั้งแผนต!าง ๆ ตามที่มอบหมายและประสานแผน
กับหน!วยงานอื่นทุกระดับในองค(กรที่เกี่ยวของ
5. จัดทําและประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเภทต!างๆ
รวมทั้งการติดตามโครงการและการรายงาน
6. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในประเด็นที่เทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นตองดําเนินการ

-47. ติดตามและประสานแผนไปสู!การปฏิบัติ
8.ทําหนาที่ในงานธุรการกรณีเจาหนาที่ธุรการลาหรือไปราชการ
9.งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายดนัย เหมนุกูล พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!ง เจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-001
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานศึกษาวิเคราะห(และวิจัยปQญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหาร
และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
และพัฒนาในเรื่องดังกล!าวใหมีประสิทธิภาพยิ่
2. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานงาน
3. จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(หลักธรรมาภิบาล)
4. งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและงาน
ตามนโยบายของทางราชการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งานวิจัยและประเมินผล
7. นายพลวัต รุจิระยรรยง
พนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน!ง เจาหนาที่วิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-003
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตามการใชจ!ายงบประมาณของทุกส!วนราชการและรายงานผล
รายไตรมาส
2. ติดตามโครงการและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
3. บันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงขอมูลในระบบ E-Plan
4. จัดเอกสารและรวบรวมระเบียบของงานวิจัยและประเมินผล
5. ศึกษาวิเคราะห(และวิจัยงานทางการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล
6. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งานงบประมาณ
8. นางสาวปทัฏฐาน เกตุขาว พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!งเจาหนาที่วิเคราะห(
นโยบายและแผน 7 ว ตําแหน!งเลขที่ 07-0201-004
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2. รวบรวมขอมูล สถิติทางดานการคลังและวิเคราะห(งบประมาณ
ของเทศบาลเพื่อใชประโยชน(ในการจัดทําร!างงบประมาณรายจ!าย
2. จัดทําร!างงบประมาณรายจ!ายประจําปDและงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม
3 ควบคุมตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณ จัดทําประกาศการโอนและ
รายงานการโอนงบประมาณ ตามระเบียบฯ
4. ศึกษาวิเคราะห(การบริหารงบประมาณของเทศบาล

-5ง. งานนิติการ
9. นายกันธร กฤตรัชตนันต, พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 8 วช.
ตําแหน!งเลขที่ 07-0202-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานหัวหนางานนิติการ
2. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติกร งานการจัดทํานิติกรรม งานดานกฎหมาย
งานการตรวจสอบสัญญา งานการสอบสวน
3. ติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปWาย ฯลฯ
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10. นายจรัญ ทิพย,สิทธิ์ พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 6ว
ตําแหน!งเลขที่ 07-0202-002
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติการ
2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. นางสาวศุภรัตน, แสงผะกาย พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นิติกร 5
ตําแหน!งเลขที่ 07-0202-003
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในหนาที่ของนิติการ
2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
จ. งานศูนย,ประชาสัมพันธ,และเทคโนโลยี
12. นายภูวนาถ ทีฆะ ตําแหน5ง เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร, 6 ว
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมและบริหารงานศูนย( ICT ทั้งหมด ตลอดจนติดตามผลงาน
ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งแบ!งเป6นงานธุรการ งานจัดการดูแลเว็บไซต(
- เว็บไซต(เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org
- เว็บไซต(โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
www.hoppital.nakhoncity.org
- เว็บไซต(กองทุนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncityfound.org
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( ประกอบดวย
- ระบบพื้นฐานโครงข!ายเน็ตเวิร(ค
- ระบบโทรศัพท(ภายในแบบดิจิตอล
- ระบบกลองวงจรปgด
- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ MIS
- ระบบ SCADA
- Maintenance ระบบคอมพิวเตอร(ใหกับทุกหน!วยงาน

-62. กําหนดนโยบายการปฎิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหน!วยงาน ติดต!อประสานงาน วางแผน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปQญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
3. ควบคุมครุภัณฑ(และทรัพย(สินของศูนย( ICT ใหสามารถนําไปใชไดอย!างมี
ประสิทธิภาพ
4. ชี้แจงเรื่องต!างๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห(
ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน
6 งานเทคนิคบางประการ หรืออื่น ๆ อันเป6นกิจกรรมนอกเหนือ หรือการบริการ
ตามปกติ ดังนี้
- งานวางแผนและกําหนดนโยบาย
- งานจัดรูปแบบดําเนินการ
- งานออกคําสั่ง
- การตรวจตราในลักษณะอํานวยการ
- การมอบหมายหนาที่และรับผิดชอบ
- การตีความและถ!ายทอดนโยบาย
- การฝnกอบรมเจาหนาที่
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานธุรการ
1. นางสาวศศิธร นิยมจิตร ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ร!าง โตตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมหนังสือราชการต!าง ๆ
2. เสนอและติดตามเอกสารของศูนย( ICT
3. งานจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ(ของศูนย( ICT
4. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปDของศูนย( ICT
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดการดูแลเว็บไซต,
2. นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!างๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาววิลาวัลย, ทุมรัตน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!าง ๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร(

-72. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร,
4. นายภานุวัตร บันลือพืช ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลระบบ Server ของอุทยานการเรียนรู
2. ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใชอินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน
อุทยานการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นายปLตุภูมิ พิมเสน ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด
ภายในศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. นายดํารงศักดิ์ บุญญัติศักดิ์ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7. นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร

-8ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายในศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
8. นายวิศรุต ทองขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
9. นายวุฒิศักดิ์ สมเชื้อ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล
1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. ตัดต!อข!าวเพื่อส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบิ้ลต!างๆ
3. อัฟขอมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี

-92. น.ส.แสงจันทร, มโนสาร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. เขียนข!าวภารกิจผูบริหารเพื่อลงเว็บไซต(เทศบาล
3. เตรียมภาพข!าวและขอมูลข!าวสารเทศบาลฯเพื่อใหนายกเทศมนตรี
ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
3. นายตรีเทพ ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาลฯ
2. ออกแบบหนาเว็บไซต(เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผูบริหารในกรณีที่ช!างภาพไม!อยู!
4. ติดตามขอมูลสํานักการประปา และสํานักการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ(ลงวารสาร
ในแต!ละเดือน
5.นําขอมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED ตามจุดต!างๆ
4 จุด
- สนามหนาเมือง
- หนาวัดพระธาตุวรมหาวิหาร
- หนาสถานีรถไฟ
- สี่แยกคูขวาง
4. นางสาวศุภราภรณ, เยี่ยงกุลเชาว, ตําแหน5งเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เตรียมขอมูลเพื่อออกแบบวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน
2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาลฯ
3. ออกแบบหนาเว็บไซต(เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
4. อัฟข!าวสารเทศบาลฯ และข!าวสารประชาสัมพันธ(ลงหนาเว็บไซต(
5. วางแผนเรื่องปWายไวนิล
- กําหนดการขึ้นลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล
- ตรวจสอบปWายฉีกขาด
- ประสานงานกับทางรานเมื่อมีปQญหาที่ตองแกไขงาน
- ติดตามขอมูลสํานักการคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการแพทย(
เพื่อประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือน

-105. นางสาวภัคณิชา ลิ้มสุวรรณ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของงานประชาสัมพันธ(
2. จัดทําทะเบียนวันลา
3. จัดทําบัญชีคุมการใชรถ
4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานักงานและดูแลอุปกรณ(
5. งานที่เกี่ยวของกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ(
6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล
- กําหนดการขึ้นลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล
- ตรวจสอบปWายฉีกขาด
- ประสานงานกับทางรานเมื่อมีปQญหาที่ตองแกไขงาน
7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมทั้งดูแลความเรียบรอยภายในหอง
6.นางสาวสุนิสา นวลขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานขอมูลข!าวเพื่อลงวารสาร
2. จัดทําสติ๊กเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารใหกับหน!วยงานต!างๆ
3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ(
4. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ
5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ(
6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซื้อ – จัดจาง
7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน
7. นางสาววรภา ไชยจุติ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. คัดกรองแฟWมงาน, ตรวจสอบความเรียบรอยของแฟWมงานก!อนเสนอนายกฯ
2. คีย(ขอมูลแฟWมเอกสาร
3. ลงนัดหมายกําหนดการภารกิจนายกเทศมนตรี
8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานดานเว็บไซต(
- ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org
และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/
- อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ ลงหนาเว็บไซต(

-112. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผูบริหารลงหนาเว็บไซต(และทีวี
หนาหองนายกเทศมนตรี
3. ส!งขอมูลข!าวสารใหกับนักข!าวผ!านทาง E-mail
4. จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
ที่เขามาขอรหัส WIFI
5. บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผูบริหาร ลง DVD เพื่อจัดเก็บเป6นอัลบั้ม
6. ติดตามขอมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT
เพื่อประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพื่อลงวารสารในแต!ละเดือน
9. นายธนพัฒน, สุรมานนท, ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พิมพ(รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ
- รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา เขต 3 เขต 4
- รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร
- รายงานการปฏิบัติงานของงานช!างเชื่อมและงานช!างยนต(ในศูนย(จักรกล
- รายงานแผนการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. นําขอมูลของเทศบาลฯ และข!าวประชาสัมพันธ(ต!าง ๆ ลงจอ LED
ตามจุดต!างๆ 4 จุด
- สนามหนาเมือง
- หนาวัดพระธาตุ
- หนาสถานีรถไฟ
- สี่แยกคูขวาง
10. นายเด5นไชย รัตนอุบล ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานกับหน!วยงานภายนอก
2. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
11. นายวิมล อมรวัฒน, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12. นายคงเดช หนูคง ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

-121. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
13. นายหงส,เหิร นิลพฤกษ, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
14. นายสมคิด ถาวระ ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช
1. นางอรณยา สยังกูร ตําแหน5ง นักการ งานธุรการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมืองนครศรีธรรมราช
2) ดูแลและบรรยายขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองสําหรับกลุ!มนักท!องเที่ยว
3) ปรับปรุงขอมูลสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราชใหทันสมัย
4) จัดทําเอกสาร ศูนย(สืบคนขอมูลทางประวัติศาสตร(
5) งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.พัชรพร พรหมทอง ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. น.ส.จันทิมา วงศ,ดุลยา ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-134. น.ส.วารุณี ช5วยอักษร ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง
2. ดูแลหองสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
4. ดําเนินงานตามโครงการ สืบคนประวัติศาสตร(
5. ดําเนินการปรับปรุงขอมูล เปลี่ยนแปลง
เวปไซค( www.nakhonmuseum.org
6. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นายพงศ,สันติ จันทร,ศรี ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง
2. ดูแลหองสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
4. ดําเนินงานตามโครงการ สืบคนประวัติศาสตร(
5. ดําเนินการปรับปรุงขอมูล เปลี่ยนแปลง
เวปไซค( www.nakhonmuseum.org
6. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายมนสิช โสภาเจริญวงศ, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดใหมีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักดิ์และหองประขุม
2. จัดเก็บขอมูลผูเขามาเยี่ยมชม แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา ทราบ
3. แจงขอมูลผูมาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
5. จัดใหบุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม
6. ดูแลโครงการสามลอชมเมือง
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. น.ส.อลิศรา มลธุรัช ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. น.ส.ศุภรัตน, พรรณราย เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง

-144. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
9. น.ส.จิตติมา มนินทร, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นบน)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10. นายพงศ,นที ธวัชกาญจน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพื้นหมุน
2. ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
สถานีวิทยุชุมชน 88.5 MHz
ก. ฝ/ายรายการ
1. นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหนาสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของ
สถานีวิทยุชุมชน กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. วางแผนการปฏิบัติงานดานรายการและข!าว การจัดรายการและการกระจายเสียง
จัดทําผังรายการประจําวัน ตามผังรายการหลักที่บอร(ดสถานีเป6นผูกําหนด
ใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและของรัฐบาล
3. ใหคําปรึกษาดานรายการและข!าว
4. เขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ที่หน!วยงานภายนอก
เชิญตามที่ไดรับมอบหมาย
5. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ
9. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ บรรยาย
ถ!ายทอดสดนอกสถานที่
10. รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเขา หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ
ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก

-152. นางสาวสุกัญญา ราหมาด ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่
4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ใหการดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. จัดทําตารางเวรผูประกาศ และอ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวขวัญตา แสงราวี ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่
4.แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. อ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-164. น.ส.ภัณฑิลา รุจิภักดิ์ ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่
4.แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. อ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ข. ฝ/ายช5างเทคนิค
1. นายอทิติ ทองไชย ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ หรือปรับปรุงคุณภาพหองส!งและเครื่องส!งวิทยุ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคใหกาวหนากับเทคโนโลยี
สมัยใหม!
2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรายการ งานข!าว สปอตต!าง ๆ ก!อนออกอากาศ
ใหเป6นไปดวยความเรียบรอย
3. ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
4. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. บันทึกเทปรายการต!างๆ (หองบันทึกเสียง)
6. ควบคุมเสียงประจําวัน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอนุชา ธานีรัตน, ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ

-174. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. ควบคุมเทคนิคภายในหองส!ง เมื่อมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2. บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ควบคุมเทคนิค และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
5. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจงต!อผูบังคับบัญชาทราบ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
1. น.ส. โชติญา รักงาม ตําแหน!ง ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู ตามนโยบายของผูบริหาร
2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน
การเรียนรูแลวรายงานใหผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรูไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ
4. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดการอุทยานาการเรียนรู
5. บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรูใหอยู!ในระเบียบวินัยของราชการ
6. งานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.อมรรัตน, รัตนอุบล ตําแหน!ง เจาหนาที่อุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลหองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-183. น.ส. วรรณิศา ปานสีใหม ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ช!วยเหลือ ดูแล หองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. นางศิริกาญจน, ไชยธรรม ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. น.ส.จิระวดี พุทธสุภะ ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรูดูแลอาคารสถานที่
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล โรงภาพยนตร(
2. ดําเนินการจัดหาภาพยนตร(
3. ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู
4. ดูแลสถานที่
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. นายสัณหณัฐ บุญมูสิก ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหอศิลป‚
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
3. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. น.ส.วาสนา กลับอําไพ ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหองเด็กเล็ก
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหองเด็กเล็ก
2. จัดกิจกรรมสําหรับหองเด็กเล็ก
3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-19โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
1. น.ส.จิราพร ยงเยื้องคง ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงาน
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD
7. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
8. งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.วรินทร เชื้อบัณฑิต ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD
7. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
8. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. น.ส.วรัทยา จันทร,ชู ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
7. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-204. นายถิรนันทน, จันทร,ชู ตําแหน5ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
4. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
5. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD
7. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
8.. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เป6นตนไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ใหยกเลิกและใหใชคําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557

(ผศ.เชาวน(วัศ เสนพงศ()
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คําสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่
/2558
เรื่อง การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบของลูกจางเทศบาล
**********************
ดวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําเป6นตองจางลูกจางปฏิบัติงานในหน!วยงาน ซึ่งตองมีความรู
ความสามารถในแต!ละภาควิชา และปฏิบัติที่ตองมีความรับผิดชอบไม!สูงมากนัก ดังมีรายนชื่อดังนี้
งานธุรการ
2. นางสาวศศิธร นิยมจิตร, ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
ช5วยปฏิบัติราชการ งานกิจการสภาเทศบาล สํานัก ปลัดเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเรื่องรองเรียนทุกข( โตตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมเอกสาร
หองสมาชิกสภาเทศบาล
2. บริการ อํานวยความสะดวกผูมาติดต!อหองสมาชิกสภาเทศบาล
3. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดการดูแลเว็บไซต,
2. นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!างๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาววิลาวัลย, ทุมรัตน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ขอมูลข!าวสารต!าง ๆ
ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร(
2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง
3. ดูแลระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. ร!าง โตตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมหนังสือราชการ
5. เสนอ และติดตามเอกสารงาน ศูนย( ICT
6.จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ( ศูนย( ICT
7. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD ศูนย( ICT
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร,
4. นายภานุวัตร บันลือพืช ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลระ Server ของอุทยานการเรียนรู

-22. ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใชอินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน
อุทยานการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นายปLตุภูมิ พิมเสน ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด
ภายในศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4.งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. นายอิศเรศ บัวจีน ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7. นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV

-38. นายวิศรุต ทองขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
9. นายวุฒิศักดิ์ สมเชื้อ ตําแหน5ง เจาหนาที่ศูนย, ICT
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน
สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการเยาวชน
2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน
ศูนย( ICT
3. ระบบกลองโทรทัศน(วงจรปgด CCTV
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล
1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. ตัดต!อข!าวเพื่อส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบิ้ลต!างๆ
3. อัฟขอมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี
2. น.ส.แสงจันทร, มโนสาร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผูบริหารเทศบาลฯ
2. เขียนข!าวภารกิจผูบริหารเพื่อลงเว็บไซต(เทศบาล
3. เตรียมภาพข!าวและขอมูลข!าวสารเทศบาลฯเพื่อใหนายกเทศมนตรี
ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

-43. นายตรีเทพ ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาลฯ
2. ออกแบบหนาเว็บไซต(เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผูบริหารในกรณีที่ช!างภาพไม!อยู!
4. ตัดต!อวีดีโอเพื่อนําขอมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างลงจอ LED
5.นําขอมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED ตามจุดต!างๆ
3 จุด
- สี่แยกเบญจมราชูทิศ
- สี่แยกคูขวาง
- สี่แยกหัวถนน
4. นายธนพัฒน, สุรมานนท, ตําแหน5งเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เตรียมขอมูลเพื่อจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน
2. ออกแบบวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(
3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อื่น ๆ เช!น แผ!นพับ ใบปลิว
5. นางสาวภัคณิชา ลิ้มสุวรรณ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของงานประชาสัมพันธ(
2. จัดทําทะเบียนวันลา
3. จัดทําบัญชีคุมการใชรถ
4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานักงานและดูแลอุปกรณ(
5. งานที่เกี่ยวของกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ(
6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล
- กําหนดการขึ้นลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล
- ตรวจสอบปWายฉีกขาด
- ประสานงานกับทางรานเมื่อมีปQญหาที่ตองแกไขงาน
7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมทั้งดูแลความเรียบรอยภายในหอง
5. นางสาวสุนิสา นวลขาว ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานขอมูลข!าวเพื่อลงวารสาร
2. จัดทําสติ๊กเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารใหกับหน!วยงานต!างๆ
3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ(

-54. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ
5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ(
6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซื้อ – จัดจาง
7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน
7. นางสาวทัศนีย, นวลสีทอง ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ช!วยปฏิบัติงานหองทะเบียนราษฎร งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เช!น
รับคํารองผูขอมีบัตร ส!งเงินค!าธรรมเนียมบัตร สแกนเอกสารทั้งหมดในระบบ
คอมพิวเตอร( ผลิตบัตรประจําตัวประชาชน เก็บเอกสารลายพิมพ(นิ้วมือผูขอ
มีบัตร
8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานดานเว็บไซต(
- ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org
และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/
- อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ ลงหนาเว็บไซต(
2. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผูบริหารลงหนาเว็บไซต(และทีวี
หนาหองนายกเทศมนตรี
3. ส!งขอมูลข!าวสารใหกับนักข!าวผ!านทาง E-mail
4. จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
ที่เขามาขอรหัส WIFI
5. บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผูบริหาร ลง DVD เพื่อจัดเก็บเป6นอัลบั้ม
6. ติดตามขอมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT
เพื่อประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพื่อลงวารสารในแต!ละเดือน
9. นายวิทวัส สุขพนันสิริ ตําแหน5ง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) สื่อประชาสัมพันธ( ที่เกี่ยวของกับงานเทศบาล
2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อื่น ๆ เช!น หนังสือ คู!มือ แผ!นพับ ใบปลิว
10. น.ส.ปาริสา เพชรรัตน, ตําแหน5ง ผูช5วยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เขียนข!าว นําเสนอ ประชาสัมพันธ(หนา www.nakhoncity.org
2. พิธีกรโครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร(
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-611. นายสมบูรณ, อ5อนเกตุพล ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก
2) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12. นายวิมล อมรวัฒน, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพื่อติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
13. นายไชยศักดิ์ คงแปOน ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
14. นายหงส,เหิร นิลพฤกษ, ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
15. นายสมคิด ถาวระ ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช
1. น.ส.พัชรพร พรหมทอง ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.จันทิมา วงศ,ดุลยา ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย
2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-73. น.ส.วารุณี ช5วยอักษร ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง
2. ดูแลหองสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
4. ดําเนินงานตามโครงการ สืบคนประวัติศาสตร(
5 ดําเนินการปรับปรุงขอมูล เปลี่ยนแปลง
เวปไซค( www.nakhonmuseum.org
6. ดูแลอาคารสถานที่ภายในอาคารรวมใจภักดิ์
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นายมนสิช โสภาเจริญวงศ, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดใหมีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักดิ์และหองประขุม
2. จัดเก็บขอมูลผูเขามาเยี่ยมชม แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา ทราบ
3. แจงขอมูลผูมาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง
5. จัดใหบุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม
6. ดูแลโครงการสามลอชมเมือง
7. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. น.ส.อลิศรา มลธุรัช ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7. น.ส.ศุภรัตน, พรรณราย เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นล!าง)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. น.ส.จิตติมา มนินทร, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและนําเสนอขอมูล ภายในอาคารเทิดไทราชินี (ชั้นบน)
2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร
3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-89. นายพงศ,นที ธวัชกาญจน, ตําแหน5ง เจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพื้นหมุน
2. ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
3. ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
สถานีวิทยุชุมชน 88.5 MHz
ก. ฝ/ายรายการ
1. นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหนาสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของ
สถานีวิทยุชุมชน กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. วางแผนการปฏิบัติงานดานรายการและข!าว การจัดรายการและการกระจายเสียง
จัดทําผังรายการประจําวัน ตามผังรายการหลักที่บอร(ดสถานีเป6นผูกําหนด
ใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและของรัฐบาล
3. ใหคําปรึกษาดานรายการและข!าว
4. เขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ที่หน!วยงานภายนอก
เชิญตามที่ไดรับมอบหมาย
5. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและ ภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ
9. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสดนอกสถานที่
10. รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเขา หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ
ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก
2. นางสาวสุกัญญา ราหมาด ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่

-94. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและ ภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ใหการดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. จัดทําตารางเวรผูประกาศ และอ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวขวัญตา แสงราวี ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสรางสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ
3. จัดรายการ หาข!าว อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ
บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานที่
4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล หน!วยงานภายในและ
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว
6. เป6นผูช!วยประชาสัมพันธ(ในการเขาร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าว
ในงานต!าง ๆ ที่หน!วยงานภายนอกเชิญ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ใหดําเนินงานเป6นไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันการ
8. อ!านข!าวประจําวัน แจงผูบังคับบัญชาทราบ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. น.ส.ปรีชญา สุกกระ ตําแหน5ง ผูช5วยนักประชาสัมพันธ,
ปฏิบัติหนาที่ในศูนย(บริการร!วมเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต!างๆ
2. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ข. ฝ/ายช5างเทคนิค
1. นายอทิติ ทองไชย ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-101. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ หรือปรับปรุงคุณภาพหองส!งและเครื่องส!งวิทยุ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคใหกาวหนากับเทคโนโลยี
สมัยใหม!
2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานรายการ งานข!าว สปอตต!าง ๆ ก!อนออกอากาศ
ใหเป6นไปดวยความเรียบรอย
3. ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
4. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. บันทึกเทปรายการต!างๆ (หองบันทึกเสียง)
6. ควบคุมเสียงประจําวัน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอนุชา ธานีรัตน, ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
5. ควบคุมเทคนิคภายในหองส!ง เมื่อมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหนาที่ในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบื้องตน
2. บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานที่
3. บันทึกประวัติและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ที่รับผิดชอบ
4. ควบคุมเทคนิค และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานที่
5. ตัดต!อสปอตสรางสรรค(เพื่อสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ
6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (หองบันทึกเสียง)
7. ควบคุมเสียงประจําวัน
8. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว
9. จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจงต!อผูบังคับบัญชาทราบ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
1. น.ส. โชติญา รักงาม ตําแหน!ง ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

-111. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู ตามนโยบายของผูบริหาร
2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน
การเรียนรูแลวรายงานใหผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรูไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ
4. ศึกษาวิเคราะห(ขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดการอุทยานาการเรียนรู
5. บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรูใหอยู!ในระเบียบวินัยของราชการ
6. งานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. น.ส.อมรรัตน, รัตนอุบล ตําแหน!ง เจาหนาที่อุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแลหองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. น.ส. วรรณิศา ปานสีใหม ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ช!วยเหลือ ดูแล หองสมุด
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด
3. ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน
4. ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. นางศิริกาญจน, ไชยธรรม ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. น.ส.จิระวดี พุทธสุภะ ตําแหน5ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรู
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจาหนาที่โครงการอุทยานการเรียนรูดูแลอาคารสถานที่
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล โรงภาพยนตร(
2. ดําเนินการจัดหาภาพยนตร(
3. ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู
4. ดูแลสถานที่
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-127. นายสัณหณัฐ บุญมูสิก ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหอศิลป‚
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอศิลป‚ร!วมสมัยเมืองคอน
3. ดูแลหองฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใชคอมพิวเตอร(
4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. น.ส.วาสนา กลับอําไพ ตําแหน!ง เจาหนาที่ประจําหองเด็กเล็ก
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลและรับผิดชอบหองเด็กเล็ก
2. จัดกิจกรรมสําหรับหองเด็กเล็ก
3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
1. น.ส.จิราพร ยงเยื้องคง ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงาน
3. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
4. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
5. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
6. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
7. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
8. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
9. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
2. น.ส.สุชารัตน, อินทสุวรรณโณ ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
4. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
5. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
6. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
7. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
8. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
9. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN

-133. น.ส.วรัทยา จันทร,ชู ตําแหน!ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3 บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
4. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
5 บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
6. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
7. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
8. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
9. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
4. นายถิรนันทน, จันทร,ชู ตําแหน5ง ลูกจางโครงการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
2. บันทึกขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD
3 บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
4. ทําประชาคมและบันทึกขอมูล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน
5 บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN
6. บันทึกขอมูลปQญหา ความตองการ และนโยบาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
7. บันทึกขอมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD
8. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN
9. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD
10. บันทึกขอมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN
11. งานอื่น ๆ ทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต!บัดนี้เป6นตนไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับ
คําสั่ง นี้ใหยกเลิกและใหใชคําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(ผศ.เชาวน(วัศ เสนพงศ()
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

