
 
 
 

 
 
                                         คาํส่ังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                                 ท่ี         /2558 
                 เรื่อง  การมอบหมายหน�าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง 
                                             กองวิชาการและแผนงาน 

*********************** 
 

  ตามท่ีกองวิชาการและแผนงานได�รับมอบหมายหน�าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมดูแลในส!วน 
ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง   สถานีวิทยุชุมชน  ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอุทยานการเรียนรู�เมือง
นครศรีธรรมราช  นั้น    
 

   เพ่ือให�การปฎิบัติงานของส!วนราชการท่ีรับผิดชอบเป6นไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ จึง
มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบให�พนักงานเทศบาลและลูกจ�าง  ดังนี้ 
 

 กองวิชาการและแผนงาน 
 

1. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท,  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง 
นักบริหารงานท่ัวไป  8  ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ตําแหน!งเลขท่ี   07-0102-009  
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานธุรการ  

     1.  งานวิเคราะห(นโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล   
          และงานประชาสัมพันธ( 

                                 2.  ตรวจสอบ  กลั่นกรองและประสานการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปD 
          และงบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม  

  3.  ตรวจสอบรายงานการโอนงบประมาณรายจ!ายประจําปDของทุกส!วนราชการ  
4. ตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
5. ตรวจสอบ  กลั่นกรอง และประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกระดับ   รวมท้ัง

ประสานแผนกับหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
6. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน 

                                      และแผนงาน และลงนามเบิกจ!ายเงินงบประมาณ  แผนงานบริหารท่ัวไป   
                                      งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

7. ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
8. ควบคุมการจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร(การพัฒนา แผนพัฒนา

สามปD  แผนดําเนินงาน  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  และแผนพัฒนาชุมชนรวมท้ัง
แผนต!าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและประสานแผนกับหน!วยงานอ่ืนทุกระดับในองค(กรท่ี
เก่ียวข�อง 

9. ควบคุมการจัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น 
     ท่ีเทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นต�องดําเนินการ 

             10.  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของอุทยานการเรียนรู�ฯ 
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                                 11. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ(เมือง     
                                 12. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุชุมชน 
                   13. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และเทคโนโลยี 
                                     สารสนเทศ (ICT) 
            14. จัดทําแผนปฏิบัติการตามท่ีได�รับมอบหมาย 
                               15. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 

         1.  ฝ/ายบริหารงานท่ัวไป 
                          2. นางอารีรัตน, ไอยศูรย,  พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นักบริหารงานท่ัวไป  7 

   หัวหน�าฝOายบริหารงานท่ัวไป  ตําแหน!งเลขท่ี  07- 0102-010 
          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้                    

                                1. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น 
     ท่ีเทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นต�องดําเนินการ 

                                2.  รักษาราชการแทนผู�อํานวยการฯ ในกรณีท่ีผู�อํานวยการฯ ไม!อยู!หรือไปราชการ 
                                3. จัดทําทะเบียนครุภัณฑ(กองวิชาการและแผนงาน 
                                4.  รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD 
                                5.  เก็บรวบรวมเอกสารกองวิชาการและแผนงาน 
                                6.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

ก. งานธุรการ 
                        3. นางธัญวรัตน, ศรีนุ5น  พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง เจ�าพนักงานธุรการ 6ว ตําแหน!งเลขท่ี  
07-0212-009 
                              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

           1. จัดซ้ือจัดจ�างและต้ังฎีกาเบิกจ!ายเงินงบประมาณ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล พิพิธภัณฑ(เมือง  อุทยานการเรียนรู�  
  สถานีวิทยุชุมชน และศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 

     -  หมวดเงินเดือน 
     -  หมวดค!าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ  
     -  หมวดค!าครุภัณฑ(ท่ีดินและสิ่งก!อสร�าง 

  2.  เป6นเจ�าหน�าท่ีพัสดุของกองวิชาการและแผนงาน 
                               3.  จัดทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ(ของกองวิชาการและแผนงาน 

     4.  ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของกองวิชาการและแผนงาน 
                               5.  ควบคุมวันลาของลูกจ�าง 

     6.  ติดตามเอกสารของกองวิชาการ ฯ 
                               7.  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ!ายประจําปD 

     8.  จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
     9.  รายงานการใช�จ!ายรายไตรมาสส!งสํานักการคลัง 
   10. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ของกองวิชาการฯ  รายงานไตรมาส 
         ส!งงานวิจัยและประเมินผล 
   11. รายงานข�อมูลด�านพัสดุ 

                             12. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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                    ค. งานบริการข�อมูลข5าวสารส5วนท�องถ่ิน 
 

  4. น.ส.ช5อแก�ว  ไชยบัณฑิตย,  พนักงานเทศบาลสามัญ    ตําแหน!ง 
นักวิชาการประชาสัมพันธ,  3   ตําแหน5งเลขท่ี  07–0205-001 
           มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
           1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และ 
                                           เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานีวิทยุชุมชน 
           2. ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ข!าวสารของเทศบาลท่ีประชาสัมพันธ(ไปสู!ประชาชน 
                                           และหน!วยงานต!าง ๆ  
           3. ควบคุม  ตรวจสอบ  การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของงานประชาสัมพันธ(และ 
               สถานีวิทยุชุมชน 
           4. ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการประชาสัมพันธ( ทําแผนปฏิบัติงาน 
               ตามท่ีได�มอบหมาย 
           5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

            2.  ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ 
                2.1  งานวิเคราะห,นโยบายและแผน 

5.  นางชนากานต,  ทัศนวิสุทธิ์     พนักงานเทศบาลสามัญ   
ตําแหน!งเจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน   7 ว  ตําแหน!งเลขท่ี    07-0201-002 
             มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                                  1. จัดเก็บข�อมูลสถิติท่ัวไปของเทศบาล    และข�อมูลสถิติของส!วนราชการต!าง ๆ  
                                      อย!างเป6นระบบ เพ่ือพร�อมท่ีจะนํามาใช�ในการวางแผน    
                                      การประเมินผลและการรายงาน พร�อมให�บริการข�อมูลต!อส!วนราชการอ่ืน 
                                 2.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาทําแผนร!วมกับจังหวัดและแผนพัฒนา 
                                      ของหน!วยงานอ่ืนๆ 
                                 3.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                                 4. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล     ยุทธศาสตร(การพัฒนา   
                                     แผนพัฒนาสามปD แผนดําเนินงาน  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
                                     และแผนพัฒนาชุมชนรวมท้ังแผนต!าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและประสานแผน 
                                     กับหน!วยงานอ่ืนทุกระดับในองค(กรท่ีเก่ียวข�อง 
                                 5. จัดทําและประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเภทต!างๆ  
                                     รวมท้ังการติดตามโครงการและการรายงาน 
                                 6. ติดตามและประสานแผนไปสู!การปฏิบัติ 
                                 7. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

               6.   นายดนัย  เหมนุกูล      พนักงานเทศบาลสามัญ 
 ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน   7 ว   ตําแหน!งเลขท่ี    07-0201-001 
 

            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ   ดังนี้ 
               1.  งานศึกษาวิเคราะห(และวิจัยปQญหาท้ังในด�านการปกครอง การบริหาร  
                                       และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก�ไขปรับปรุง  
                                       และพัฒนาในเรื่องดังกล!าวให�มีประสิทธิภาพยิ่ 
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                                 2. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานงาน 

        3. จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
                                     (หลักธรรมาภิบาล) 
               4. งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและงาน 
                                      ตามนโยบายของทางราชการ 
               5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.2   งานวิจัยและประเมินผล 
7. นายพลวัต รุจิระยรรยง        พนักงานเทศบาลสามัญ   

ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว     ตําแหน!งเลขท่ี   07-0201-003  
 

            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                  1. ติดตามการใช�จ!ายงบประมาณของทุกส!วนราชการและรายงานผล 

 รายไตรมาส 
                                  2.  ติดตามโครงการและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
      3.  บันทึกผลการติดตามรวมท้ังลงข�อมูลในระบบ E-Plan 
                                  4.  จัดเอกสารและรวบรวมระเบียบของงานวิจัยและประเมินผล 

             5.  ศึกษาวิเคราะห(และวิจัยงานทางการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล 
             6.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

        2.3   งานงบประมาณ 
8.  นางสาวปทัฏฐาน  เกตุขาว   พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!งเจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(    นโยบาย

และแผน 7 ว     ตําแหน!งเลขท่ี   07-0201-004  
มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. รวบรวมข�อมูล  สถิติทางด�านการคลังและวิเคราะห(งบประมาณ 
   ของเทศบาลเพ่ือใช�ประโยชน(ในการจัดทําร!างงบประมาณรายจ!าย 

                                   2. จัดทําร!างงบประมาณรายจ!ายประจําปDและงบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม  
 3  ควบคุมตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณ   จัดทําประกาศการโอนและ 

                                        รายงานการโอนงบประมาณ  ตามระเบียบฯ 
                                   4.  ศึกษาวิเคราะห(การบริหารงบประมาณของเทศบาล   
 

        ง.   งานนิติการ 
9.  นายกันธร  กฤตรัชตนันต,  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร  8 วช. ตําแหน!งเลขท่ี   

07-0202-002 
 

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                   1. ปฏิบัติงานหัวหน�างานนิติการ   
                                   2. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติกร  งานการจัดทํานิติกรรม  งานด�านกฎหมาย   
                                       งานการตรวจสอบสัญญา  งานการสอบสวน 
                                   3. ติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปWาย ฯลฯ 
                                   4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 



                                                                                                                                   -5- 
                              10.  นายจรัญ  ทิพย,สิทธิ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร 6ว 
ตําแหน!งเลขท่ี  07-0202-002 
        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติการ 
            2. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

                             11.  นางสาวศุภรัตน,  แสงผะกาย  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร 5  
ตําแหน!งเลขท่ี  07-0202-003 
          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
             1. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติการ 
             2. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

จ.   งานศูนย,ประชาสัมพันธ,และเทคโนโลยี 
  12.  นายภูวนาถ    ทีฆะ   ตําแหน5ง    เจ�าหน�าท่ีระบบคอมพิวเตอร,  6 ว                    

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                          1. ควบคุมและบริหารงานศูนย(  ICT ท้ังหมด   ตลอดจนติดตามผลงาน 
                                         ของผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงแบ!งเป6นงานธุรการ  งานจัดการดูแลเว็บไซต(   
                                     

                                         - เว็บไซต(เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  www.nakhoncity.org 
                               - เวบ็ไซต(โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
                                 www.hoppital.nakhoncity.org 
                               - เวบ็ไซต(กองทุนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncityfound.org 
                                 งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( ประกอบด�วย 
                               - ระบบพ้ืนฐานโครงข!ายเน็ตเวิร(ค 
                               - ระบบโทรศัพท(ภายในแบบดิจิตอล 
                               - ระบบกล�องวงจรปgด 
                               - ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ MIS 
                               - ระบบ SCADA 
                               - Maintenance ระบบคอมพิวเตอร(ให�กับทุกหน!วยงาน 

                                       2. กําหนดนโยบายการปฎิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณ 
                                 ของหน!วยงาน  ติดต!อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย วินิจฉัย  สั่งการ 
                                 ควบคุม  ตรวจสอบ  ให�คําปรึกษา แนะนํา  ปรับปรุง  แก�ไข  ติดตาม 
                                ประเมินผล  และแก�ไขปQญหาข�อขัดข�องในการปฏิบัติงาน 

                                       3. ควบคุมครุภัณฑ(และทรัพย(สินของศูนย( ICT ให�สามารถนําไปใช�ได�อย!างมี  
                                           ประสิทธิภาพ 
                                       4. ชี้แจงเรื่องต!างๆ เก่ียวกับงานในหน�าท่ี  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห(   
                                           ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน 

5  งานเทคนิคบางประการ  หรืออ่ืน ๆ อันเป6นกิจกรรมนอกเหนือ หรือการบริการ 
             ตามปกติ  ดังนี้ 

- งานวางแผนและกําหนดนโยบาย 
                                              -     งานจัดรูปแบบดําเนินการ 
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      -    งานออกคําสั่ง 

-    การตรวจตราในลักษณะอํานวยการ 
                                               -    การมอบหมายหน�าท่ีและรับผิดชอบ 

     -    การตีความและถ!ายทอดนโยบาย 
     -    การฝnกอบรมเจ�าหน�าท่ี 

                                               -    งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
                         งานธุรการ 

1. นางสาวศศิธร  นิยมจิตร  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   
ช5วยปฏิบัติราชการ  งานกิจการสภาเทศบาล  สํานัก ปลัดเทศบาล 

                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     1. รับเรื่องร�องเรียนทุกข(  โต�ตอบ  หนังสือราชการ  เก็บรวบรวมเอกสาร 

                                             ห�องสมาชิกสภาเทศบาล  
                    2. บริการ  อํานวยความสะดวกผู�มาติดต!อห�องสมาชิกสภาเทศบาล 
                   3. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

               

                       งานจัดการดูแลเว็บไซต, 
                                 2.  นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                1.  ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!างๆ 
         ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                          2.   ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 
                                          3.   ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.   งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

                                 3.  นางสาววิลาวัลย,   ทุมรัตน,   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
                                      มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                            1. ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ(   นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!าง ๆ  
          ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( 
                                            2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 

          3. ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
                                            4. ร!าง โต�ตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมหนังสือราชการ 

               5. เสนอ และติดตามเอกสารงาน ศูนย(  ICT 
                                  6.จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ(  ศูนย(  ICT 
               7. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD  ศูนย(  ICT 
                                  8. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 

                            งานดูแลระบบคอมพิวเตอร, 
                                 4.  นายภานุวัตร  บันลือพืช ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                        1.  ควบคุม  ดูแลระ  Server  ของอุทยานการเรียนรู� 
                  



                                                  -7- 
                         2.  ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใช�อินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน 
                              อุทยานการเรียนรู� 
                         3.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                               5.  นายปLตุภูมิ  พิมเสน    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
      สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
      และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด  สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
      ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
      สํานักการประปา   กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
      กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

          2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด 
                                                ภายในศูนย(  ICT 

          3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
4.งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

                              

                               6.  นายอิศเรศ  บัวจีน  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา  กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

     2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
         ศูนย( ICT 
     3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                               4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
   

                     7.  นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร 

                                                 ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

       2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
            ศูนย(  ICT 

          3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
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                                8.  นายวิศรุต  ทองขาว   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
           มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                 1.  ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
       ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

      2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
           ศูนย( ICT 
      3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
       

    9.  นายวุฒิศักดิ์   สมเช้ือ   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

      2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
          ศูนย( ICT 
      3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

   งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล 
 

                                1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
                     2. ตัดต!อข!าวเพ่ือส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบ้ิลต!างๆ 
                     3. อัฟข�อมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี 
            2. น.ส.แสงจันทร,  มโนสาร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
              1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
              2. เขียนข!าวภารกิจผู�บริหารเพ่ือลงเว็บไซต(เทศบาล 
              3. เตรียมภาพข!าวและข�อมูลข!าวสารเทศบาลฯเพ่ือให�นายกเทศมนตรี  
                  ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน 
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3. นายตรีเทพ  ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
             1.  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาลฯ   

                             2. ออกแบบหน�าเว็บไซต(เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ 
                             3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผู�บริหารในกรณีท่ีช!างภาพไม!อยู! 
                             4. ตัดต!อวีดีโอเพ่ือนําข�อมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างลงจอ LED 
                             5.นําข�อมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED  ตามจุดต!างๆ 

        3 จุด  
           - สี่แยกเบญจมราชูทิศ  
           - สี่แยกคูขวาง 
           - สี่แยกหัวถนน  
     

       4. นายธนพัฒน,  สุรมานนท, ตําแหน5งเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
      มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. เตรียมข�อมูลเพ่ือจัดทําวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน 
          2. ออกแบบวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ( 
          3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อ่ืน ๆ เช!น แผ!นพับ ใบปลิว 

    
       5. นางสาวภัคณิชา  ล้ิมสุวรรณ  ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1. งานเอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของงานประชาสัมพันธ( 
    2. จัดทําทะเบียนวันลา 
    3. จัดทําบัญชีคุมการใช�รถ 
    4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานักงานและดูแลอุปกรณ( 
    5. งานท่ีเก่ียวข�องกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ( 

                                   6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล  
          -  กําหนดการข้ึนลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล 
          -  ตรวจสอบปWายฉีกขาด 

                   - ประสานงานกับทางร�านเม่ือมีปQญหาท่ีต�องแก�ไขงาน 
                         7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมท้ังดูแลความเรียบร�อยภายในห�อง 

 

6. นางสาวสุนิสา นวลขาว  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     1. ประสานข�อมูลข!าวเพ่ือลงวารสาร 
     2. จัดทําสต๊ิกเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารให�กับหน!วยงานต!างๆ 
     3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ( 
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                          4. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ 

     5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ( 
     6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 

                          7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน 
 

  7. นางสาวทัศนีย,  นวลสีทอง  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                     1. ช!วยปฏบัิติงานห�องทะเบียนราษฎร  งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  เช!น                
รับคําร�องผู�ขอมีบัตร  ส!งเงินค!าธรรมเนียมบัตร   สแกนเอกสารท้ังหมดในระบบ
คอมพิวเตอร(   ผลิตบัตรประจําตัวประชาชน    เก็บเอกสารลายพิมพ(นิ้วมือผู�ขอ 

      มีบัตร 
                          8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้  
     1. งานด�านเว็บไซต( 
          - ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org  
            และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/ 

                          - อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ  ลงหน�าเว็บไซต( 
             2. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหารลงหน�าเว็บไซต(และทีวี 

    หน�าห�องนายกเทศมนตรี 
                                    3.  ส!งข�อมูลข!าวสารให�กับนักข!าวผ!านทาง E-mail 
                                    4.  จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล 

     ท่ีเข�ามาขอรหัส WIFI 
                                    5.  บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหาร ลง DVD เพ่ือจัดเก็บเป6นอัลบ้ัม 

      6.  ติดตามข�อมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP  พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT      
     เพ่ือประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพ่ือลงวารสารในแต!ละเดือน 

                          9.  นายวิทวัส สุขพนันสิริ ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                  1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล)  สื่อประชาสัมพันธ( ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาล 
                                    2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อ่ืน ๆ  เช!น หนังสือ  คู!มือ  แผ!นพับ  ใบปลิว 

   

       10.  น.ส.ปาริสา เพชรรัตน,  ตําแหน5ง ผู�ช5วยเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล                          
มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

          1.  เขียนข!าว  นําเสนอ  ประชาสัมพันธ(หน�า  www.nakhoncity.org 
                     2.  พิธีกรโครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร( 
                     3.  งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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          11. นายสมบูรณ, อ5อนเกตุพล ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212 

         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
               1)  ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพ่ือติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก 
              2)  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                             12.  นายวิมล  อมรวัฒน,  ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555 
     มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
         1.  ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพ่ือติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก 
         2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

13.  นายไชยศักดิ์  คงแปOน ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร              
       นครศรีธรรมราช 

                              2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

14.  นายหงส,เหิร  นิลพฤกษ, ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515 
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร             
                 นครศรีธรรมราช  

                      2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

15.  นายสมคิด  ถาวระ ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517 
                         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1)  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร   
      นครศรีธรรมราช 

                                          2)  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช 
1. น.ส.พัชรพร  พรหมทอง    ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                  2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                         3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  น.ส.จันทิมา  วงศ,ดุลยา   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                 2.  จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                        3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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3.  น.ส.วารุณี  ช5วยอักษร  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                             1.  ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง 
                      2.  ดูแลห�องสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง 
             3.  ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
                      4.  ดําเนินงานตามโครงการ สืบค�นประวัติศาสตร( 
                                         5   ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล เปลี่ยนแปลง  
                                              เวปไซค( www.nakhonmuseum.org 
                             6.  ดูแลอาคารสถานท่ีภายในอาคารรวมใจภักด์ิ 
                                         7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย                      

 

          4. นายมนสิช  โสภาเจริญวงศ,   ตําแหน5ง    เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. จัดให�มีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักด์ิและห�องประขุม 

         2. จัดเก็บข�อมูลผู�เข�ามาเยี่ยมชม แล�วรายงานให�ผู�บังคับบัญชา ทราบ 
         3. แจ�งข�อมูลผู�มาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง 

                   4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 
                   5. จัดให�บุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม 

         6.  ดูแลโครงการสามล�อชมเมือง 
            7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

     5.  น.ส.อลิศรา  มลธุรัช  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   
                   2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                   3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

6.  น.ส.ศุภรัตน,  พรรณราย     เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   

                                         2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                    3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                    4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    7.  น.ส.จิตติมา  มนินทร,    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นบน)   
                    2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                    3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                    4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย           
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                               8.  นายพงศ,นที  ธวัชกาญจน,  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพ้ืนหมุน 
                   2.  ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   3.  ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                   สถานีวิทยุชุมชน  88.5 MHz 
                         ก. ฝ/ายรายการ 
 

                            1.  นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหน�าสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของ    
                                   สถานีวิทยุชุมชน  กองวิชาการและแผนงาน     
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้    
                                  1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงให�เกิดประสิทธิภาพ 
                                       และประสิทธิผล 

                       2.  วางแผนการปฏิบัติงานด�านรายการและข!าว  การจัดรายการและการกระจายเสียง   
                            จัดทําผังรายการประจําวัน  ตามผังรายการหลักท่ีบอร(ดสถานีเป6นผู�กําหนด 

                                       ให�สอดคล�องกับนโยบายของผู�บริหารและของรัฐบาล 
                                  3.  ให�คําปรึกษาด�านรายการและข!าว 
                                  4.  เข�าร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ท่ีหน!วยงานภายนอก             

เชิญตามท่ีได�รับมอบหมาย 
       5. แนะนําการจัดรายการ  การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและ     ภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน 
                                  6.  ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 

              7.  ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย     
                   รวดเร็ว ทันการ 

                                  8.  ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ  
            9.  จัดรายการ   หาข!าว   อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ  บรรยาย

ถ!ายทอดสดนอกสถานท่ี    
                  10.  รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเข�า หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ  

ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก 

                                 2. นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
                 ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
                 สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
                   มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   

             ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                            2. ผลติสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ                                  
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3. จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ  

                                        บรรยายถ!ายทอดสดนอกเวลาสถานท่ี   
                                    4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคลหน!วยงานภายในและภายนอก 
                                        ท้ังภาครัฐและเอกชน 
                                    5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
                                    6. เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว 

             ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย                          
                                    7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ให�การดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย   
                                        รวดเรว็ ทันการ 
                                    8. จัดทําตารางเวรผู�ประกาศ  และอ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 

               9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
    

                          3.  นางสาวขวัญตา  แสงราวี    ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
            ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
            สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
            มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้                            

                                     1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   
          ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ 
              3. จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ   
                  บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 

4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและภายนอก 
     ท้ังภาครัฐและเอกชน 

              5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
              6. เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว  
                  ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
              7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย  

                                          รวดเร็ว  ทันการ 
                                8. อ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 
                                     9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย     

                              4.  น.ส.ปรีชญา  สุกกระ  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
                                   ปฏิบัติหน�าท่ีในศูนย(บริการร!วมเทศบาล 
                                     มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                     1. รับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต!างๆ  
                                     2. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

                      ข. ฝ/ายช5างเทคนิค 

                            1. นายอทิติ ทองไชย  ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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                                   1.จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ  หรือปรับปรุงคุณภาพห�องส!งและเครื่องส!งวิทยุ 

                  ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคให�ก�าวหน�ากับเทคโนโลยี  
                  สมัยใหม! 
              2.  ควบคุม ดูแล  ตรวจสอบงานรายการ  งานข!าว สปอตต!าง ๆ  ก!อนออกอากาศ   
                  ให�เป6นไปด�วยความเรียบร�อย 
              3.  ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 

                                   4.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                5.  บันทึกเทปรายการต!างๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
                                   6.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                                   7.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                           2.  นายอนุชา   ธานีรัตน,  ตําแหน5ง  ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

          1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
          2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 

                                       3. บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
          4. ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
          5. ควบคุมเทคนิคภายในห�องส!ง เม่ือมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
          6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 

                                       7. ควบคุมเสียงประจําวัน 
          8. ควบคุม ดูแล  บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว 
          9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

        3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
            มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                1.  ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
                2.  บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 
                3.  บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
                4.  ควบคุมเทคนิค  และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
                5.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                6.  บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
               7.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                8.  ควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  การออกอากาศหอกระจายข!าว 
                9.  จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจ�งต!อผู�บังคับบัญชาทราบ 
              10.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

               อุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช 
 

                              1. น.ส. โชติญา รักงาม   ตําแหน!ง  ผู�อํานวยการอุทยานการเรียนรู� 
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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               1. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู�  ตามนโยบายของผู�บริหาร 
               2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก   เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน 
                   การเรียนรู�แล�วรายงานให�ผู�บริหารทราบ 
               3.  ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรู�ไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ  
               4.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดการอุทยานาการเรียนรู� 
               5.  บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรู�ให�อยู!ในระเบียบวินัยของราชการ 
               6.  งานอ่ืนๆตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                              2. น.ส.อมรรัตน,  รัตนอุบล   ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

               1. ควบคุม  ดูแลห�องสมุด 
               2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 

       3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 
                         4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย              
        

                  3.  น.ส. วรรณิศา   ปานสีใหม  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 
                                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ   ดังนี้ 

                 1.  ช!วยเหลือ   ดูแล   ห�องสมุด 
                 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 
                 3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 

          4.  ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี 
                                      5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                            4.  นางศิริกาญจน,  ไชยธรรม   ตําแหน!ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 
                                   มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                      1.  ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2.  ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
                                      3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
               

                              5.  น.ส.จิระวดี  พุทธสุภะ    ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                 1. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
         

         6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�ดูแลอาคารสถานท่ี 
                            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                      1.  ควบคุม  ดูแล โรงภาพยนตร(  
            2.  ดําเนินการจัดหาภาพยนตร( 

                 3.  ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู� 
                                      4.  ดูแลสถานท่ี 
                                      5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย          
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7.  นายสัณหณัฐ  บุญมูสิก   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําหอศิลป� 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                     1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     3. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                     4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

           8. น.ส.วาสนา   กลับอําไพ   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําห�องเด็กเล็ก 
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                                1.  ดูแลและรับผิดชอบห�องเด็กเล็ก 
                2. จัดกิจกรรมสําหรับห�องเด็กเล็ก  
                3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

                                     4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
 

               1. น.ส.จิราพร  ยงเย้ืองคง  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                 2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงาน 
                   3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                   4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                 5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD 
                 6. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN    
 

            2. น.ส.สุชารัตน,  อินทสุวรรณโณ  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                  3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
             

           3. น.ส.วรัทยา  จันทร,ชู  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                         3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
                6. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN     
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4. นายถิรนันทน,   จันทร,ชู    ตําแหน5ง   ลูกจ�างโครงการ 

            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

               2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                        3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                 4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

               5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
               6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD  
               7. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN     
               8.. งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
 

             ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เป6นต�นไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  คําสั่งใดท่ีขัดหรือแย�งกับ
คําสั่ง  นี้ให�ยกเลิกและให�ใช�คําสั่งนี้แทน 

 
                         สั่ง    ณ  วันท่ี              กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 
 
        
                                                           (ผศ.เชาวน(วัศ    เสนพงศ() 
                       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
  คําส่ังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                                   ท่ี         /2557 
                 เรื่อง  การมอบหมายหน�าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง 
                                              กองวิชาการและแผนงาน 
                                                 *********************** 
 

  ตามท่ีกองวิชาการและแผนงานได�รับมอบหมายหน�าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมดูแลในส!วน 
ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง   สถานีวิทยุชุมชน  ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอุทยานการเรียนรู� 
เมืองนครศรีธรรมราช  นั้น    
 

   เพ่ือให�การปฎิบัติงานของส!วนราชการท่ีรับผิดชอบเป6นไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ จึง
มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบให�พนักงานเทศบาลและลูกจ�าง  ดังนี้ 
 

 กองวิชาการและแผนงาน 
 

1. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท,  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง 
นักบริหารงานท่ัวไป  8  ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ตําแหน!งเลขท่ี   07-0102-009  
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานธุรการ  
        งานวิเคราะห(นโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล   
        และงานประชาสัมพันธ( 

2. ตรวจสอบ  กลั่นกรองและประสานการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปD 
        และงบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม  

3. ตรวจสอบรายงานการโอนงบประมาณรายจ!ายประจําปD 
        ของทุกส!วนราชการ 

4. ตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
5. ตรวจสอบ  กลั่นกรอง และประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกระดับ    

รวมท้ังประสานแผนกับหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
6. ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน 

                                    และลงนามเบิกจ!ายเงินงบประมาณ  แผนงานบริหารท่ัวไป   
                                    งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

7. ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
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8. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร(การพัฒนา แผนพัฒนาสามปD   
    แผนดําเนินงาน  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  และแผนพัฒนาชุมชนรวมท้ัง 
    แผนต!าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและประสานแผนกับหน!วยงานอ่ืนทุกระดับในองค(กรท่ีเก่ียวข�อง 

                                 9.จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นท่ีเทศบาล 
                                     เห็นว!ามีความจําเป6นต�องดําเนินการ 
                               10. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของอุทยานการเรียนรู�ฯ 
           11. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ(เมือง     
                               12. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุชุมชน 
                 13. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และเทคโนโลยี 
                                   สารสนเทศ (ICT) 
          14. จัดทําแผนปฏิบัติการตามท่ีได�รับมอบหมาย 
                             15. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 

       1.  ฝ/ายบริหารงานท่ัวไป 
                          2. นางอารีรัตน, ไอยศูรย,  พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง นักบริหารงานท่ัวไป  7 

   หัวหน�าฝOายบริหารงานท่ัวไป  ตําแหน!งเลขท่ี  07- 0102-010 
          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้                    

                                1. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น 
     ท่ีเทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นต�องดําเนินการ 

                                2.  รักษาราชการแทนผู�อํานวยการฯ ในกรณีท่ีผู�อํานวยการฯ ไม!อยู!หรือไปราชการ 
                                3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

ข. งานธุรการ 
                       3. นางธัญวรัตน, ศรีนุ5น  พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน!ง เจ�าพนักงานธุรการ 6ว ตําแหน!งเลขท่ี  
07-0212-009 
                              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

           1. จัดซ้ือจัดจ�างและต้ังฎีกาเบิกจ!ายเงินงบประมาณ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ของโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล  พิพิธภัณฑ(เมือง   
อุทยานการเรียนรู�    สถานีวิทยุชุมชน และศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 

  -  หมวดเงินเดือน 
  -  หมวดค!าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ  
  -  หมวดค!าครุภัณฑ(ท่ีดินและสิ่งก!อสร�าง 

  2.  เป6นเจ�าหน�าท่ีพัสดุของกองวิชาการและแผนงาน 
                               3.  จัดทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ(ของกองวิชาการและแผนงาน 

     4.  ดูแลและบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของกองวิชาการและแผนงาน 
                               5.  ควบคุมวันลาของลูกจ�าง 

     6.  ติดตามเอกสารของกองวิชาการ ฯ 
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7.  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ!ายประจําปD 

     8.  จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
     9.  รายงานการใช�จ!ายรายไตรมาสส!งสํานักการคลัง 
   10. รายงานข�อมูลด�านพัสดุ 

                             11. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
          

                                                ค. งานบริการข�อมูลข5าวสารส5วนท�องถ่ิน 
 

  4. น.ส.ช5อแก�ว  ไชยบัณฑิตย,  พนักงานเทศบาลสามัญ    ตําแหน!ง 
นักวิชาการประชาสัมพันธ,  3   ตําแหน5งเลขท่ี  07–0205-001 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
           1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของศูนย(ประชาสัมพันธ(และ 
                                           เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานีวิทยุชุมชน 
           2. ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ข!าวสารของเทศบาลท่ีประชาสัมพันธ(ไปสู!ประชาชน 
                                           และหน!วยงานต!าง ๆ  
           3. ควบคุม  ตรวจสอบ  การเบิกจ!ายเงินงบประมาณของงานประชาสัมพันธ(และ 
               สถานีวิทยุชุมชน 
           4. ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการประชาสัมพันธ( ทําแผนปฏิบัติงาน 
               ตามท่ีได�มอบหมาย 
           5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

             2.  ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ 
                2.1  งานวิเคราะห,นโยบายและแผน 

5.  นางชนากานต,  ทัศนวิสุทธิ์     พนักงานเทศบาลสามัญ   
      ตําแหน!ง เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน   7 ว  ตําแหน!งเลขท่ี    07-0201-002 
             มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                                  1. จัดเก็บข�อมูลสถิติท่ัวไปของเทศบาล    และข�อมูลสถิติของส!วนราชการต!าง ๆ  
                                      อย!างเป6นระบบ เพ่ือพร�อมท่ีจะนํามาใช�ในการวางแผน    
                                      การประเมินผลและการรายงาน พร�อมให�บริการข�อมูลต!อส!วนราชการอ่ืน 
                                 2.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาทําแผนร!วมกับจังหวัดและแผนพัฒนา 
                                      ของหน!วยงานอ่ืนๆ 
                                 3.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                                 4. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล     ยุทธศาสตร(การพัฒนา   
                                     แผนพัฒนาสามปD แผนดําเนินงาน  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
                                     และแผนพัฒนาชุมชนรวมท้ังแผนต!าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและประสานแผน 
                                     กับหน!วยงานอ่ืนทุกระดับในองค(กรท่ีเก่ียวข�อง 
                                 5. จัดทําและประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนประเภทต!างๆ  
                                     รวมท้ังการติดตามโครงการและการรายงาน 
                                 6. จัดทําประชามติและสํารวจการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
                                      ในประเด็นท่ีเทศบาลเห็นว!ามีความจําเป6นต�องดําเนินการ 
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                                 7. ติดตามและประสานแผนไปสู!การปฏิบัติ 
                                 8.ทําหน�าท่ีในงานธุรการกรณีเจ�าหน�าท่ีธุรการลาหรือไปราชการ 
                                 9.งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

               6.   นายดนัย  เหมนุกูล      พนักงานเทศบาลสามัญ 
    ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน   7 ว   ตําแหน!งเลขท่ี    07-0201-001 
 

            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ   ดังนี้ 
               1. งานศึกษาวิเคราะห(และวิจัยปQญหาท้ังในด�านการปกครอง การบริหาร  
                                      และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก�ไขปรับปรุง  
                                      และพัฒนาในเรื่องดังกล!าวให�มีประสิทธิภาพยิ่ 
                                  2. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานงาน 

        3. จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
                                      (หลักธรรมาภิบาล) 
               4. งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและงาน 
                                      ตามนโยบายของทางราชการ 
               5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.2  งานวิจัยและประเมินผล 
7. นายพลวัต รุจิระยรรยง        พนักงานเทศบาลสามัญ   

ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(นโยบายและแผน 7 ว     ตําแหน!งเลขท่ี   07-0201-003  
 

            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                  1. ติดตามการใช�จ!ายงบประมาณของทุกส!วนราชการและรายงานผล 

 รายไตรมาส 
                                  2.  ติดตามโครงการและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
      3.  บันทึกผลการติดตามรวมท้ังลงข�อมูลในระบบ E-Plan 
                                  4.  จัดเอกสารและรวบรวมระเบียบของงานวิจัยและประเมินผล 

             5.  ศึกษาวิเคราะห(และวิจัยงานทางการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล 
             6.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

        2.3   งานงบประมาณ 
8.  นางสาวปทัฏฐาน  เกตุขาว   พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!งเจ�าหน�าท่ีวิเคราะห(     

นโยบายและแผน 7 ว     ตําแหน!งเลขท่ี   07-0201-004  
มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

2. รวบรวมข�อมูล  สถิติทางด�านการคลังและวิเคราะห(งบประมาณ 
   ของเทศบาลเพ่ือใช�ประโยชน(ในการจัดทําร!างงบประมาณรายจ!าย 

                                   2. จัดทําร!างงบประมาณรายจ!ายประจําปDและงบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม  
 3  ควบคุมตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณ   จัดทําประกาศการโอนและ 

                                        รายงานการโอนงบประมาณ  ตามระเบียบฯ 
                                   4.  ศึกษาวิเคราะห(การบริหารงบประมาณของเทศบาล   
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           ง.   งานนิติการ 

9.  นายกันธร  กฤตรัชตนันต,  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร  8 วช.  
   ตําแหน!งเลขท่ี   07-0202-002 

 

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                   1. ปฏิบัติงานหัวหน�างานนิติการ   
                                   2. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติกร  งานการจัดทํานิติกรรม  งานด�านกฎหมาย   
                                       งานการตรวจสอบสัญญา  งานการสอบสวน 
                                   3. ติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปWาย ฯลฯ 
                                   4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                              10.  นายจรัญ  ทิพย,สิทธิ์  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร 6ว 
ตําแหน!งเลขท่ี  07-0202-002 
        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติการ 
            2. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

                             11.  นางสาวศุภรัตน,  แสงผะกาย  พนักงานเทศบาลสามัญ  ตําแหน!ง นิติกร 5  
ตําแหน!งเลขท่ี  07-0202-003 
          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
             1. ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของนิติการ 
             2. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

จ.   งานศูนย,ประชาสัมพันธ,และเทคโนโลยี 
  12.  นายภูวนาถ    ทีฆะ   ตําแหน5ง    เจ�าหน�าท่ีระบบคอมพิวเตอร,  6 ว                    

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                          1. ควบคุมและบริหารงานศูนย(  ICT ท้ังหมด   ตลอดจนติดตามผลงาน 
                                         ของผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงแบ!งเป6นงานธุรการ  งานจัดการดูแลเว็บไซต(   
                                     

                                         - เว็บไซต(เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  www.nakhoncity.org 
                               - เวบ็ไซต(โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
                                 www.hoppital.nakhoncity.org 
                               - เวบ็ไซต(กองทุนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncityfound.org 
                                 งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( ประกอบด�วย 
                               - ระบบพ้ืนฐานโครงข!ายเน็ตเวิร(ค 
                               - ระบบโทรศัพท(ภายในแบบดิจิตอล 
                               - ระบบกล�องวงจรปgด 
                               - ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ MIS 
                               - ระบบ SCADA 
                               - Maintenance ระบบคอมพิวเตอร(ให�กับทุกหน!วยงาน 
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                                       2. กําหนดนโยบายการปฎิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณ 

                                 ของหน!วยงาน  ติดต!อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย วินิจฉัย  สั่งการ 
                                 ควบคุม  ตรวจสอบ  ให�คําปรึกษา แนะนํา  ปรับปรุง  แก�ไข  ติดตาม 
                                ประเมินผล  และแก�ไขปQญหาข�อขัดข�องในการปฏิบัติงาน 

                                       3. ควบคุมครุภัณฑ(และทรัพย(สินของศูนย( ICT ให�สามารถนําไปใช�ได�อย!างมี  
                                           ประสิทธิภาพ 
                                       4. ชี้แจงเรื่องต!างๆ เก่ียวกับงานในหน�าท่ี  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห(   
                                           ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน 

6  งานเทคนิคบางประการ  หรืออ่ืน ๆ อันเป6นกิจกรรมนอกเหนือ หรือการบริการ 
             ตามปกติ  ดังนี้ 

- งานวางแผนและกําหนดนโยบาย 
                                              -    งานจัดรูปแบบดําเนินการ 
                                              -    งานออกคําสั่ง 
                                              -    การตรวจตราในลักษณะอํานวยการ 
                                              -    การมอบหมายหน�าท่ีและรับผิดชอบ 

     -    การตีความและถ!ายทอดนโยบาย 
     -    การฝnกอบรมเจ�าหน�าท่ี 

                                              -    งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
                         งานธุรการ 

1. นางสาวศศิธร  นิยมจิตร  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     1. ร!าง โต�ตอบ หนังสือราชการ  เก็บรวบรวมหนังสือราชการต!าง ๆ   
        2. เสนอและติดตามเอกสารของศูนย( ICT 

  3.  งานจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ(ของศูนย( ICT 
  4. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปDของศูนย( ICT 

                   5. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
               

                       งานจัดการดูแลเว็บไซต, 
                                 2.  นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                1.  ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!างๆ 
         ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                          2.   ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 
                                          3.   ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.   งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

                                 3.  นางสาววิลาวัลย,   ทุมรัตน,   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
                                      มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                            1. ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ(   นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!าง ๆ  
          ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( 
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                                            2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 

          3. ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
                                 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 

                            งานดูแลระบบคอมพิวเตอร, 
                                 4.  นายภานุวัตร  บันลือพืช ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                        1.  ควบคุม  ดูแลระบบ  Server  ของอุทยานการเรียนรู� 
                        2.  ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใช�อินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน 
                             อุทยานการเรียนรู� 
                        3.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                               5.  นายปLตุภูมิ  พิมเสน    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
      สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
      และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด  สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
      ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
      สํานักการประปา   กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
      กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

          2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด 
                                                ภายในศูนย(  ICT 

          3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
                                           4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย                               

                               6.  นายดํารงศักดิ์  บุญญัติศักดิ์  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา  กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

     2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
          ศูนย( ICT 
     3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                               4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย    

                     7.  นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร 
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                                                ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 

       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

       2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายในศูนย( ICT   
       3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
       4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

                                

                               8.  นายวิศรุต  ทองขาว   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                 1.  ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
       ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

      2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
           ศูนย( ICT 
      3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
       

    9.  นายวุฒิศักดิ์   สมเช้ือ   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

      2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
          ศูนย( ICT 
      3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

   งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล 
 

                                1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
                     2. ตัดต!อข!าวเพ่ือส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบ้ิลต!างๆ 
                     3. อัฟข�อมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี 
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           2. น.ส.แสงจันทร,  มโนสาร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
              1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
              2. เขียนข!าวภารกิจผู�บริหารเพ่ือลงเว็บไซต(เทศบาล 
              3. เตรียมภาพข!าวและข�อมูลข!าวสารเทศบาลฯเพ่ือให�นายกเทศมนตรี  
                  ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน 
 

 3. นายตรีเทพ  ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

             1.  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาลฯ   
                             2. ออกแบบหน�าเว็บไซต(เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ 
                             3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผู�บริหารในกรณีท่ีช!างภาพไม!อยู! 
                             4. ติดตามข�อมูลสํานักการประปา และสํานักการศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ(ลงวารสาร 
                                 ในแต!ละเดือน 
                             5.นําข�อมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED  ตามจุดต!างๆ 

        4 จุด  
           - สนามหน�าเมือง  
           - หน�าวัดพระธาตุวรมหาวิหาร 
           - หน�าสถานีรถไฟ 
     - สี่แยกคูขวาง  
     

        4. นางสาวศุภราภรณ,  เย่ียงกุลเชาว,  ตําแหน5งเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. เตรียมข�อมูลเพ่ือออกแบบวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน 
          2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาลฯ 
          3. ออกแบบหน�าเว็บไซต(เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ 
     4. อัฟข!าวสารเทศบาลฯ และข!าวสารประชาสัมพันธ(ลงหน�าเว็บไซต( 
     5. วางแผนเรื่องปWายไวนิล 
         - กําหนดการข้ึนลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล 
         - ตรวจสอบปWายฉีกขาด 
         - ประสานงานกับทางร�านเม่ือมีปQญหาท่ีต�องแก�ไขงาน 
         - ติดตามข�อมูลสํานักการคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม กองการแพทย( 
  เพ่ือประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือน 
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           5. นางสาวภัคณิชา  ล้ิมสุวรรณ  ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

    มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
       1. งานเอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของงานประชาสัมพันธ( 
       2. จัดทําทะเบียนวันลา 
       3. จัดทําบัญชีคุมการใช�รถ 
       4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานกังานและดูแลอุปกรณ( 
       5. งานท่ีเก่ียวข�องกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ( 

                                      6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล  
             -  กําหนดการข้ึนลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล 
             -  ตรวจสอบปWายฉีกขาด 

                     -  ประสานงานกับทางร�านเม่ือมีปQญหาท่ีต�องแก�ไขงาน 
                           7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมท้ังดูแลความเรียบร�อยภายในห�อง 

 

                      6.นางสาวสุนิสา นวลขาว  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
     มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
      1. ประสานข�อมูลข!าวเพ่ือลงวารสาร 
      2. จัดทําสต๊ิกเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารให�กับหน!วยงานต!างๆ 
      3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ( 

                           4. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ 
      5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ( 
      6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 

                           7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน 
 

    7. นางสาววรภา  ไชยจุติ  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
   มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. คัดกรองแฟWมงาน,  ตรวจสอบความเรียบร�อยของแฟWมงานก!อนเสนอนายกฯ 
2. คีย(ข�อมูลแฟWมเอกสาร 
3. ลงนัดหมายกําหนดการภารกิจนายกเทศมนตรี 

                          
          8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

    มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้  
      1. งานด�านเว็บไซต( 
          - ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org  
            และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/ 

                          - อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ  ลงหน�าเว็บไซต( 
 



                 -11- 
                    2. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหารลงหน�าเว็บไซต(และทีวี 

    หน�าห�องนายกเทศมนตรี 
                                    3.  ส!งข�อมูลข!าวสารให�กับนักข!าวผ!านทาง E-mail 
                                    4.  จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล 

     ท่ีเข�ามาขอรหัส WIFI 
                                    5.  บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหาร ลง DVD เพ่ือจัดเก็บเป6นอัลบ้ัม 

      6.  ติดตามข�อมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP  พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT      
     เพ่ือประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพ่ือลงวารสารในแต!ละเดือน 

                             

 9.  นายธนพัฒน,  สุรมานนท, ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
      มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                    1. พิมพ(รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ 
                                         - รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา เขต 3 เขต 4 

                               - รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานท่ีและงานวางระบบจราจร 
- รายงานการปฏิบัติงานของงานช!างเชื่อมและงานช!างยนต(ในศูนย(จักรกล 
- รายงานแผนการปฏิบัติงานด�านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

              2.  นําข�อมูลของเทศบาลฯ และข!าวประชาสัมพันธ(ต!าง ๆ ลงจอ LED 
             ตามจุดต!างๆ  4 จุด 

                                          - สนามหน�าเมือง 
     - หน�าวัดพระธาตุ 
     - หน�าสถานีรถไฟ 
     - สี่แยกคูขวาง 
 

         10.  นายเด5นไชย  รัตนอุบล  ตําแหน5ง พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212                            
มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

       1.  ขับรถงานประชาสัมพันธ(  เพ่ือติดต!อประสานงานกับหน!วยงานภายนอก 
                  2.  งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
                  

                            11.  นายวิมล  อมรวัฒน,  ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555 
     มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
         1.  ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพ่ือติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก 
         2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                          12.  นายคงเดช  หนูคง ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
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 1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร              
       นครศรีธรรมราช 

                              2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

13.  นายหงส,เหิร  นิลพฤกษ, ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515 
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร             
                 นครศรีธรรมราช  

                      2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

14.  นายสมคิด  ถาวระ ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517 
                         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1)  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร   
      นครศรีธรรมราช 

                                          2)  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช 
1. นางอรณยา  สยังกูร  ตําแหน5ง นักการ งานธุรการ 

มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมืองนครศรีธรรมราช 
2) ดูแลและบรรยายข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองสําหรับกลุ!มนักท!องเท่ียว 
3) ปรับปรุงข�อมูลสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราชให�ทันสมัย 
4) จัดทําเอกสาร ศูนย(สืบค�นข�อมูลทางประวัติศาสตร( 
5) งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  

 
2. น.ส.พัชรพร  พรหมทอง    ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                  2. จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                         3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.  น.ส.จันทิมา  วงศ,ดุลยา   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                 2.  จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                        3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย     
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4.  น.ส.วารุณี  ช5วยอักษร  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                             1.  ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง 
                      2.  ดูแลห�องสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง 
             3.  ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
                      4.  ดําเนินงานตามโครงการ สืบค�นประวัติศาสตร( 
                                         5.   ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล เปลี่ยนแปลง  
                                              เวปไซค( www.nakhonmuseum.org 
                             6.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย                      

 

                              5. นายพงศ,สันติ  จันทร,ศรี  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                                     มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
           1.  ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง 
                      2.  ดูแลห�องสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง 
             3.  ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
                      4.  ดําเนินงานตามโครงการ สืบค�นประวัติศาสตร( 
                                         5.   ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล เปลี่ยนแปลง  
                                              เวปไซค( www.nakhonmuseum.org 
                             6.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย                      
 

          6. นายมนสิช  โสภาเจริญวงศ,   ตําแหน5ง    เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. จัดให�มีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักด์ิและห�องประขุม 

         2. จัดเก็บข�อมูลผู�เข�ามาเยี่ยมชม แล�วรายงานให�ผู�บังคับบัญชา ทราบ 
         3. แจ�งข�อมูลผู�มาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง 

                   4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 
                   5. จัดให�บุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม 

         6.  ดูแลโครงการสามล�อชมเมือง 
            7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

     7.  น.ส.อลิศรา  มลธุรัช  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   
                   2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                   3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

8.  น.ส.ศุภรัตน,  พรรณราย     เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   

                                        2. ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                   3. รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
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                 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 9.  น.ส.จิตติมา  มนินทร,    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นบน)   
                    2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                    3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                    4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย           

      10.   นายพงศ,นที  ธวัชกาญจน,  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพ้ืนหมุน 
                   2.  ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   3.  ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                   สถานีวิทยุชุมชน  88.5 MHz 
                         ก. ฝ/ายรายการ 
 

                            1.  นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหน�าสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของ    
                                   สถานีวิทยุชุมชน  กองวิชาการและแผนงาน     
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้    
                                  1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงให�เกิดประสิทธิภาพ 
                                       และประสิทธิผล 

                       2.  วางแผนการปฏิบัติงานด�านรายการและข!าว  การจัดรายการและการกระจายเสียง   
                            จัดทําผังรายการประจําวัน  ตามผังรายการหลักท่ีบอร(ดสถานีเป6นผู�กําหนด 

                                       ให�สอดคล�องกับนโยบายของผู�บริหารและของรัฐบาล 
                                  3.  ให�คําปรึกษาด�านรายการและข!าว 
                                  4.  เข�าร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ท่ีหน!วยงานภายนอก             

เชิญตามท่ีได�รับมอบหมาย 
       5. แนะนําการจัดรายการ  การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและภายนอก 
           ท้ังภาครัฐและเอกชน 

                                  6.  ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
              7.  ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย     
                   รวดเร็ว ทันการ 

                                  8.  ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ  
            9.  จัดรายการ   หาข!าว   อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ  บรรยาย

ถ!ายทอดสดนอกสถานท่ี    
                  10.  รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเข�า หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ  

ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก 
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  2. นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
                 ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
                 สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
                   มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   

             ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                            2. ผลติสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ                                                    

3. จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ  
                                         บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 

4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและภายนอก 
    ท้ังภาครัฐ   และเอกชน 

                                    5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
                                    6. เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว 

             ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย                          
                                    7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ให�การดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย   
                                        รวดเรว็ ทันการ 
                                    8. จัดทําตารางเวรผู�ประกาศ  และอ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 

               9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
    

                            3.  นางสาวขวัญตา  แสงราวี    ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
              ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
              สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
              มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้                            

                                     1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   
          ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ 
              3. จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ   
                  บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 

4.แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและภายนอก 
     ท้ังภาครัฐและเอกชน 

              5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
              6. เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว  
                  ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
              7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย  

                                          รวดเร็ว  ทันการ 
                                8. อ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 
                                     9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย   
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                              4.  น.ส.ภัณฑิลา รุจิภักดิ์  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
                                   ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

              สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
              มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้                            

                                     1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   
          ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ 
              3. จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ   
                  บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 

4.แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและภายนอก 
     ท้ังภาครัฐและเอกชน 

              5. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
              6. เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว  
                  ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
              7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย  

                                          รวดเร็ว  ทันการ 
                                8. อ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 
                                     9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย   
                        ข. ฝ/ายช5างเทคนิค 

                            1. นายอทิติ ทองไชย  ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                   1. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ  หรือปรับปรุงคุณภาพห�องส!งและเครื่องส!งวิทยุ 
                  ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคให�ก�าวหน�ากับเทคโนโลยี  
                  สมัยใหม! 
              2.  ควบคุม ดูแล  ตรวจสอบงานรายการ  งานข!าว สปอตต!าง ๆ  ก!อนออกอากาศ   
                  ให�เป6นไปด�วยความเรียบร�อย 
              3.  ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 

                                   4.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                5.  บันทึกเทปรายการต!างๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
                                   6.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                                   7.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                           2.  นายอนุชา   ธานีรัตน,  ตําแหน5ง  ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

          1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
          2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 

                                       3. บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
 



       -17- 
          4. ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
          5. ควบคุมเทคนิคภายในห�องส!ง เม่ือมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
          6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 

                                       7. ควบคุมเสียงประจําวัน 
          8. ควบคุม ดูแล  บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว 
          9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

        3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
            มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                1.  ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
                2.  บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 
                3.  บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
                4.  ควบคุมเทคนิค  และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
                5.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                6.  บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
               7.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                8.  ควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  การออกอากาศหอกระจายข!าว 
                9.  จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจ�งต!อผู�บังคับบัญชาทราบ 
              10.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

               อุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช 
 

                              1. น.ส. โชติญา รักงาม   ตําแหน!ง  ผู�อํานวยการอุทยานการเรียนรู� 
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

               1. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู�  ตามนโยบายของผู�บริหาร 
               2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก   เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน 
                   การเรียนรู�แล�วรายงานให�ผู�บริหารทราบ 
               3.  ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรู�ไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ  
               4.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดการอุทยานาการเรียนรู� 
               5.  บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรู�ให�อยู!ในระเบียบวินัยของราชการ 
               6.  งานอ่ืนๆตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                              2. น.ส.อมรรัตน,  รัตนอุบล   ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

               1. ควบคุม  ดูแลห�องสมุด 
               2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 

       3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 
                         4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย              
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                  3.  น.ส. วรรณิศา   ปานสีใหม  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 

                                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ   ดังนี้ 
                 1.  ช!วยเหลือ   ดูแล   ห�องสมุด 
                 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 
                 3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 

          4.  ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี 
                                      5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                            4.  นางศิริกาญจน,  ไชยธรรม   ตําแหน!ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 
                                   มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                      1.  ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2.  ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
                                      3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
               

                              5.  น.ส.จิระวดี  พุทธสุภะ    ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                 1. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

         6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�ดูแลอาคารสถานท่ี 
                            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                      1.  ควบคุม  ดูแล โรงภาพยนตร(  
            2.  ดําเนินการจัดหาภาพยนตร( 

                 3.  ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู� 
                                      4.  ดูแลสถานท่ี 
                                      5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย          

                              7.  นายสัณหณัฐ  บุญมูสิก   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําหอศิลป� 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                     1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     3. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                     4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

           8. น.ส.วาสนา   กลับอําไพ   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําห�องเด็กเล็ก 
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                                1.  ดูแลและรับผิดชอบห�องเด็กเล็ก 
                2. จัดกิจกรรมสําหรับห�องเด็กเล็ก  
                3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

                                     4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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                          โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
 

               1. น.ส.จิราพร  ยงเย้ืองคง  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                 2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงาน 
                   3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                   4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                 5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD 
                 6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD 
                 7. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN   
        8. งานอ่ืนๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

            2. น.ส.วรินทร  เช้ือบัณฑิต  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                  3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
                6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD 
                7. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN   
       8. งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

          3. น.ส.วรัทยา  จันทร,ชู  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                         3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

                5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
                6. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN   
       7. งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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                            4.   นายถิรนันทน,   จันทร,ชู    ตําแหน5ง   ลูกจ�างโครงการ 
           มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  
               2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 

                        3. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                 4. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

               5. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
               6. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD  
               7. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN     
               8.. งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
      

             ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เป6นต�นไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  คําสั่งใดท่ีขัดหรือแย�งกับ  
คําสั่งนี้ให�ยกเลิกและให�ใช�คําสั่งนี้แทน 

 
                         สั่ง    ณ  วันท่ี   26   สิงหาคม  พ.ศ.2557 
 

(ผศ.เชาวน(วัศ    เสนพงศ() 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
                                     
                  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                          



                                        คําส่ังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                                  ท่ี         /2558 
                       เรื่อง  การมอบหมายหน�าท่ีและความรับผิดชอบของลูกจ�างเทศบาล 
                                                   ********************** 
  ด�วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จําเป6นต�องจ�างลูกจ�างปฏิบัติงานในหน!วยงาน ซ่ึงต�องมีความรู� 
ความสามารถในแต!ละภาควิชา   และปฏิบัติท่ีต�องมีความรับผิดชอบไม!สูงมากนัก    ดังมีรายนชื่อดังนี้                       
          งานธุรการ 

2. นางสาวศศิธร  นิยมจิตร,  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   
ช5วยปฏิบัติราชการ  งานกิจการสภาเทศบาล  สํานัก ปลัดเทศบาล 

                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     1. รับเรื่องร�องเรียนทุกข(  โต�ตอบ  หนังสือราชการ  เก็บรวบรวมเอกสาร 

                                             ห�องสมาชิกสภาเทศบาล  
                     2. บริการ  อํานวยความสะดวกผู�มาติดต!อห�องสมาชิกสภาเทศบาล 
                    3. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

               

                       งานจัดการดูแลเว็บไซต, 
                                 2.  นายธีรนัย เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                1.  ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ( นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!างๆ 
         ตลอดจนผลงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                          2.   ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 
                                          3.   ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.   งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

                                 3.  นางสาววิลาวัลย,   ทุมรัตน,   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
                                      มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                            1. ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ(   นําเสนอ และเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารต!าง ๆ  
          ตลอดจนผลงานของเทศบาล งานดูแลระบบคอมพิวเตอร( 
                                            2. ดูแลระบบโปรแกรมประปา  ระบบโปรแกรมสํานักการคลัง 

          3. ดูแลระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
                                            4. ร!าง โต�ตอบ หนังสือราชการ เก็บรวบรวมหนังสือราชการ 

               5. เสนอ และติดตามเอกสารงาน ศูนย(  ICT 
                                  6.จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ(  ศูนย(  ICT 
               7. รายงานครุภัณฑ(คงเหลือประจําปD  ศูนย(  ICT 
                                  8. งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 

                            งานดูแลระบบคอมพิวเตอร, 
                                 4.  นายภานุวัตร  บันลือพืช ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT   

                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                        1.  ควบคุม  ดูแลระ  Server  ของอุทยานการเรียนรู� 
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                  2.  ควบคุม ดูแลระบบอินเตอร(เน็ตและการใช�อินเตอร(เน็ตของสมาชิกอุทยาน 
                       อุทยานการเรียนรู� 
                  3.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                             5.  นายปLตุภูมิ  พิมเสน    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                            1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด  สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 

                                          ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
                                          สํานักการประปา   กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
                                          กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

     2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิด 
                                           ภายในศูนย(  ICT 

      3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
                                        4.งานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
                              

                               6.  นายอิศเรศ  บัวจีน  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา  กองสวัสดิการและสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

     2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
         ศูนย( ICT 
     3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                               4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
   

                     7.  นายอภิยุช ดําฤทธิ์ ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย, ICT 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร 

                                                 ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

       2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
            ศูนย(  ICT 

          3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 
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                                8.  นายวิศรุต  ทองขาว   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
           มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                 1.  ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
       สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
       ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
       สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       กองวิชาการและแผนงาน  งานกิจการเยาวชน 

      2.  ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
           ศูนย( ICT 
      3.  ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4.  งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
       

    9.  นายวุฒิศักดิ์   สมเช้ือ   ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีศูนย,  ICT 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                1. ทําหน�าท่ีดูแล บํารุงรักษา และซ!อมแซมคอมพิวเตอร( สํานักการคลัง  
     สํานักการช!าง ระบบเครือข!ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     และศูนย(สาธารณสุขในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร 
     ฝOายปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝOายพัสดุและทรัพย(สิน 
     สํานักการประปา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
     กองวิชาการและแผนงาน   งานกิจการเยาวชน 

      2. ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร( เซิฟเวอร( และอุปกรณ(สื่อสารทุกชนิดภายใน   
          ศูนย( ICT 
      3. ระบบกล�องโทรทัศน(วงจรปgด  CCTV 

                                4. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

   งานประชาสัมพันธ,กิจกรรมของเทศบาล 
 

                                1. นายพงษ,ชัย สกุลถัด  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     1. ถ!ายภาพนิ่งและวีดีโอ ติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
                     2. ตัดต!อข!าวเพ่ือส!งสถานีโทรทัศน( และช!องเคเบ้ิลต!างๆ 
                     3. อัฟข�อมูลข!าวลงใน FACE BOOK นายกเทศมนตรี 
            2. น.ส.แสงจันทร,  มโนสาร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

          มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
              1. ถ!ายภาพนิ่งติดตามภารกิจผู�บริหารเทศบาลฯ 
              2. เขียนข!าวภารกิจผู�บริหารเพ่ือลงเว็บไซต(เทศบาล 
              3. เตรียมภาพข!าวและข�อมูลข!าวสารเทศบาลฯเพ่ือให�นายกเทศมนตรี  
                  ออกรายการโทรทัศน(ช!อง 11 ทุกอาทิตย(ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน 
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3. นายตรีเทพ  ปLยะวัฒนากูร ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
             1.  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล) ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาลฯ   

                             2. ออกแบบหน�าเว็บไซต(เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ 
                             3. ถ!ายรูปติดตามภารกิจผู�บริหารในกรณีท่ีช!างภาพไม!อยู! 
                             4. ตัดต!อวีดีโอเพ่ือนําข�อมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างลงจอ LED 
                             5.นําข�อมูลของเทศบาลและข!าวประชาสัมพันธ(ต!างๆลงจอ LED  ตามจุดต!างๆ 

        3 จุด  
           - สี่แยกเบญจมราชูทิศ  
           - สี่แยกคูขวาง 
           - สี่แยกหัวถนน  
     

       4. นายธนพัฒน,  สุรมานนท, ตําแหน5งเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
      มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. เตรียมข�อมูลเพ่ือจัดทําวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ(ในแต!ละเดือน 
          2. ออกแบบวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ( 
          3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อ่ืน ๆ เช!น แผ!นพับ ใบปลิว 

    
       5. นางสาวภัคณิชา  ล้ิมสุวรรณ  ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1. งานเอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของงานประชาสัมพันธ( 
    2. จัดทําทะเบียนวันลา 
    3. จัดทําบัญชีคุมการใช�รถ 
    4. จัดทําบัญชีวัสดุสํานักงานและดูแลอุปกรณ( 
    5. งานท่ีเก่ียวข�องกับเอกสารของฝOายประชาสัมพันธ( 

                                   6. วางแผนเรื่องปWายไวนิล  
          -  กําหนดการข้ึนลงปWายไวนิลในเขตเทศบาล 
          -  ตรวจสอบปWายฉีกขาด 

                   - ประสานงานกับทางร�านเม่ือมีปQญหาท่ีต�องแก�ไขงาน 
                         7. ติดต!อประสานงานต!างๆ รวมท้ังดูแลความเรียบร�อยภายในห�อง 

 

5. นางสาวสุนิสา นวลขาว  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     1. ประสานข�อมูลข!าวเพ่ือลงวารสาร 
     2. จัดทําสต๊ิกเกอร(ติดวารสาร , ส!งวารสารให�กับหน!วยงานต!างๆ 
     3. จัดทําบอร(ดข!าวสารประชาสัมพันธ( 
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                          4. จัดทําทะเบียนหนังสือรับ 

     5. เสนอและตามแฟWมงานประชาสัมพันธ( 
     6. ช!วยจัดทําเอกสารในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 

                          7. ฎีกาเบิกจ!ายค!าโทรศัพท(รายเดือน 
 

  7. นางสาวทัศนีย,  นวลสีทอง  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                     1. ช!วยปฏบัิติงานห�องทะเบียนราษฎร  งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  เช!น                
รับคําร�องผู�ขอมีบัตร  ส!งเงินค!าธรรมเนียมบัตร   สแกนเอกสารท้ังหมดในระบบ
คอมพิวเตอร(   ผลิตบัตรประจําตัวประชาชน    เก็บเอกสารลายพิมพ(นิ้วมือผู�ขอ 

      มีบัตร 
                          8. นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 

มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้  
     1. งานด�านเว็บไซต( 
          - ตรวจสอบ ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต( www.nakhoncity.org  
            และ htpp://thaladzoo.nakhoncity.org/ 

                          - อัฟข!าวประชาสัมพันธ(และข!าวสารเทศบาลฯ  ลงหน�าเว็บไซต( 
             2. รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหารลงหน�าเว็บไซต(และทีวี 

    หน�าห�องนายกเทศมนตรี 
                                    3.  ส!งข�อมูลข!าวสารให�กับนักข!าวผ!านทาง E-mail 
                                    4.  จัดทําสมุดลงทะเบียน FREE WIFI ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล 

     ท่ีเข�ามาขอรหัส WIFI 
                                    5.  บันทึกภาพกิจกรรมของคณะผู�บริหาร ลง DVD เพ่ือจัดเก็บเป6นอัลบ้ัม 

      6.  ติดตามข�อมูลกองวิชาการและแผนงาน CLP  พิพิธภัณฑ(เมือง และศูนย( ICT      
     เพ่ือประชาสัมพันธ(ลงวารสารในแต!ละเดือนเพ่ือลงวารสารในแต!ละเดือน 

                          9.  นายวิทวัส สุขพนันสิริ ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล 
 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                  1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ( (ไวนิล)  สื่อประชาสัมพันธ( ท่ีเก่ียวข�องกับงานเทศบาล 
                                    2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ(อ่ืน ๆ  เช!น หนังสือ  คู!มือ  แผ!นพับ  ใบปลิว 

   

       10.  น.ส.ปาริสา เพชรรัตน,  ตําแหน5ง ผู�ช5วยเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,กิจกรรมเทศบาล                          
มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

          1.  เขียนข!าว  นําเสนอ  ประชาสัมพันธ(หน�า  www.nakhoncity.org 
                     2.  พิธีกรโครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร( 
                     3.  งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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          11. นายสมบูรณ, อ5อนเกตุพล ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กง 7212 

         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
               1)  ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพ่ือติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก 
              2)  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                             12.  นายวิมล  อมรวัฒน,  ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน กบ 9555 
     มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
         1.  ขับรถงานประชาสัมพันธ( เพ่ือติดต!อประสานงานหน!วยงานภายนอก 
         2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

13.  นายไชยศักดิ์  คงแปOน ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5514 
         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร              
       นครศรีธรรมราช 

                              2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

14.  นายหงส,เหิร  นิลพฤกษ, ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร 5515 
       มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1.  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร             
                 นครศรีธรรมราช  

                      2.  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

15.  นายสมคิด  ถาวระ ตําแหน5ง  พนักงานขับรถยนต, ทะเบียน บร.5517 
                         มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1)  ขับรถประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของเทศบาลนคร   
      นครศรีธรรมราช 

                                          2)  งานอ่ืนท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
  

พิพิธภัณฑ,เมืองนครศรีธรรมราช 
1.  น.ส.พัชรพร  พรหมทอง    ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1. ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                 2.  จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                        3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  น.ส.จันทิมา  วงศ,ดุลยา   ตําแหน5ง เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูลพิพิธภัณฑ(เมืองภายในอาคารวีรไทย 
                 2.  จัดทําวารสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 

                                        3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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                               3.  น.ส.วารุณี  ช5วยอักษร  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                             1.  ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ(พิพิธภัณฑ(เมือง 
                      2.  ดูแลห�องสมุดพิพิธภัณฑ(เมือง 
             3.  ดําเนินงานโครงการสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช 
                      4.  ดําเนินงานตามโครงการ สืบค�นประวัติศาสตร( 
                                         5   ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล เปลี่ยนแปลง  
                                              เวปไซค( www.nakhonmuseum.org 
                             6.  ดูแลอาคารสถานท่ีภายในอาคารรวมใจภักด์ิ 
                                         7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย                      

 

          5. นายมนสิช  โสภาเจริญวงศ,   ตําแหน5ง    เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
          1. จัดให�มีการบรรยายในส!วนของอาคารรวมใจภักด์ิและห�องประขุม 

         2. จัดเก็บข�อมูลผู�เข�ามาเยี่ยมชม แล�วรายงานให�ผู�บังคับบัญชา ทราบ 
         3. แจ�งข�อมูลผู�มาชมไปยังส!วนต!างๆของพิพิธภัณฑ(เมือง 

                   4. จัดทําเอกสารประตูสู!พิพิธภัณฑ(เมือง 
                   5. จัดให�บุคคลสําคัญลงนามในสมุดเยี่ยม 

         6.  ดูแลโครงการสามล�อชมเมือง 
            7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

     6.  น.ส.อลิศรา  มลธุรัช  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   
                   2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                   3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

7.  น.ส.ศุภรัตน,  พรรณราย     เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นล!าง)   
                    2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                    3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                    4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    8.  น.ส.จิตติมา  มนินทร,    ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                    1.  ดูแลและนําเสนอข�อมูล ภายในอาคารเทิดไท�ราชินี   (ชั้นบน)   
                    2.  ดูแลโครงการพิพิธภัณฑ(สัญจร 
                    3.  รับผิดชอบงานธุรการของพิพิธภัณฑ(เมือง 
                    4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
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                             9.   นายพงศ,นที  ธวัชกาญจน,  ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีดูแลอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 

               มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                   1.  ดูแลระบบเทคนิคเรือโยกระบบแผ!นพลิกแหลมตะลุมพุกและระบบพ้ืนหมุน 
                   2.  ดูแลระบบอิเล็คทรอนิค ของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   3.  ดูแลระบบไฟฟWาของอาคารพิพิธภัณฑ(เมือง 
                   4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                   สถานีวิทยุชุมชน  88.5 MHz 
                         ก. ฝ/ายรายการ 
 

                            1.  นางกมลทิพย, วงศ,รักษา ตําแหน5งรก.หัวหน�าสถานีวิทยุฯ ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของ    
                                   สถานีวิทยุชุมชน  กองวิชาการและแผนงาน     
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้    
                                  1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียงให�เกิดประสิทธิภาพ 
                                       และประสิทธิผล 

                       2.  วางแผนการปฏิบัติงานด�านรายการและข!าว  การจัดรายการและการกระจายเสียง   
                            จัดทําผังรายการประจําวัน  ตามผังรายการหลักท่ีบอร(ดสถานีเป6นผู�กําหนด 

                                       ให�สอดคล�องกับนโยบายของผู�บริหารและของรัฐบาล 
                                  3.  ให�คําปรึกษาด�านรายการและข!าว 
                                  4.  เข�าร!วมประชุม อบรม สัมมนาและร!วมทําข!าวในงานต!างๆ ท่ีหน!วยงานภายนอก             

เชิญตามท่ีได�รับมอบหมาย 
       5. แนะนําการจัดรายการ  การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและ     ภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน 
                                  6.  ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 

              7.  ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย     
                   รวดเร็ว ทันการ 

                                  8.  ผลิตสปอตในโอกาสต!าง ๆ /สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค(โอกาสต!าง ๆ  
            9.  จัดรายการ   หาข!าว   อ!านข!าว ประกาศรายการประจําวัน ดําเนินรายการ และ     

บรรยายถ!ายทอดสดนอกสถานท่ี    
                  10.  รับ / ส!ง / ร!าง / พิมพ( หนังสือเข�า หนังสือออกของสถานีฯ ในกรณีตอบรับหรือ    

ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก 

                              2. นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
             ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
             สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
              1. งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   

               ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                             2. ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาส ต!าง ๆ                                              

3.  จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ  
                                     บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 
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                                 4. แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและ  ภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 
                                 5.  ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
                                 6.  เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว 

            ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย                          
                                 7.  ประสานความร!วมมือกับฝOายต!างๆ ให�การดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย   
                                      รวดเร็ว ทันการ 
                                 8.  จัดทําตารางเวรผู�ประกาศ  และอ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 

             9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
    

                          3.  นางสาวขวัญตา  แสงราวี    ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
            ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
            สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
            มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้                            

                                     1.  งานผลิตรายการและข!าวการจัดรายการและการกระจายเสียง   
           ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2.  ผลิตสปอตในโอกาสต!างๆ/สปอตสร�างสรรค(สังคม/สปอตรณรงค( ตามโอกาสต!างๆ 
              3.  จัดรายการ  หาข!าว  อ!านข!าว  ประกาศรายการประจําวัน  ดําเนินรายการ และ   
                   บรรยายถ!ายทอดสด นอกเวลาสถานท่ี 
              4.  แนะนําการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุแก!บุคคล  หน!วยงานภายในและ      

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
              5.  ติดตามประเมินผลและรายงานสรุป  การปฏิบัติงานรายการและข!าว 
              6.  เป6นผู�ช!วยประชาสัมพันธ(ในการเข�าร!วมประชุม  อบรม  สัมมนาและร!วมทําข!าว  
                   ในงานต!าง ๆ ท่ีหน!วยงานภายนอกเชิญ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
              7. ประสานความร!วมมือกับฝOายต!าง ๆ ให�ดําเนินงานเป6นไปด�วยความเรียบร�อย  

                                          รวดเร็ว  ทันการ 
                                8. อ!านข!าวประจําวัน แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 
                                     9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย   
  
                              4.  น.ส.ปรีชญา  สุกกระ  ตําแหน5ง ผู�ช5วยนักประชาสัมพันธ,  
                                   ปฏิบัติหน�าท่ีในศูนย(บริการร!วมเทศบาล 
                                   มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                     1. รับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต!างๆ  
                                     2. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

                      ข. ฝ/ายช5างเทคนิค 

                            1. นายอทิติ ทองไชย  ตําแหน5ง ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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    1. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติ  หรือปรับปรุงคุณภาพห�องส!งและเครื่องส!งวิทยุ 

                  ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปรับปรุงอุปกรณ(ทางเทคนิคให�ก�าวหน�ากับเทคโนโลยี  
                  สมัยใหม! 
              2.  ควบคุม ดูแล  ตรวจสอบงานรายการ  งานข!าว สปอตต!าง ๆ  ก!อนออกอากาศ   
                  ให�เป6นไปด�วยความเรียบร�อย 
              3.  ควบคุมเทคนิคและงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 

                                   4.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(สังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                5.  บันทึกเทปรายการต!างๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
                                   6.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                                   7.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                           2.  นายอนุชา   ธานีรัตน,  ตําแหน5ง  ช5างเทคนิค ปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
             มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

          1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
          2.บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 

                                       3. บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
          4. ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
          5. ควบคุมเทคนิคภายในห�องส!ง เม่ือมีการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
          6. บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 

                                       7. ควบคุมเสียงประจําวัน 
          8. ควบคุม ดูแล  บํารุงรักษา การออกอากาศหอกระจายข!าว 
          9. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

        3. นายเวโรจน, ฤทธิ์หมุน ตําแหน5ง ช5างเทคนิคปฏิบัติหน�าท่ีในส!วนของสถานีวิทยุชุมชน 
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
            มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                1.  ดูแลและปรับปรุงเครื่องเทคนิคเบ้ืองต�น 
                2.  บํารุงรักษาเครื่องส!ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ(ถ!ายทอดนอกสถานท่ี 
                3.  บันทึกประวัติและรายงานเก่ียวกับอุปกรณ(ต!าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
                4.  ควบคุมเทคนิค  และงานรายการในการถ!ายทอดเสียงนอกสถานท่ี 
                5.  ตัดต!อสปอตสร�างสรรค(เพ่ือสังคม / สปอตรณรงค(ตามโอกาสต!าง ๆ 
                6.  บันทึกเทปรายการต!าง ๆ (ห�องบันทึกเสียง) 
                7.  ควบคุมเสียงประจําวัน 
                8.  ควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  การออกอากาศหอกระจายข!าว 
                9.  จัดทําตารางเวรช!างเทคนิคประจําเดือน แจ�งต!อผู�บังคับบัญชาทราบ 
              10.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

               อุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช 
 

                              1. น.ส. โชติญา รักงาม   ตําแหน!ง  ผู�อํานวยการอุทยานการเรียนรู� 
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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               1. ผลิตกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู�  ตามนโยบายของผู�บริหาร 
               2. ประสานงานกับหน!วยงานภายนอก   เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของอุทยาน 
                   การเรียนรู�แล�วรายงานให�ผู�บริหารทราบ 
               3.  ประชาสัมพันธ(ข!าวสารของอุทยานการเรียนรู�ไปสู!ประชาชนและหน!วยงานต!างๆ  
               4.  ศึกษาวิเคราะห(ข�อมูล  เพ่ือนํามาใช�ในการจัดการอุทยานาการเรียนรู� 
               5.  บริหารบุคคลากรของอุทยานการเรียนรู�ให�อยู!ในระเบียบวินัยของราชการ 
               6.  งานอ่ืนๆตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 

                              2. น.ส.อมรรัตน,  รัตนอุบล   ตําแหน!ง   เจ�าหน�าท่ีอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

               1. ควบคุม  ดูแลห�องสมุด 
               2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 

       3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 
                         4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย              
        
                  3.  น.ส. วรรณิศา   ปานสีใหม  ตําแหน5ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 

                                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ   ดังนี้ 
                 1.  ช!วยเหลือ   ดูแล   ห�องสมุด 
                 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับห�องสมุด 
                 3.  ดําเนินการจัดหาหนังสือสําหรับนักอ!าน 

          4.  ช!วยเหลืองานการเงินและบัญชี 
                                      5.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                            4.  นางศิริกาญจน,  ไชยธรรม   ตําแหน!ง  เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู� 
                                   มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                      1.  ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2.  ช!วยเหลือในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
                                      3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
               

                              5.  น.ส.จิระวดี  พุทธสุภะ    ตําแหน5ง   เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�   
                        มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                 1. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                      2. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                            6. นายภัทธาวุธ หนูสวี ตําแหน!ง เจ�าหน�าท่ีโครงการอุทยานการเรียนรู�ดูแลอาคารสถานท่ี 
                            มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                      1.  ควบคุม  ดูแล โรงภาพยนตร(  
            2.  ดําเนินการจัดหาภาพยนตร( 

                 3.  ดูแล และบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ( ของอุทยานการเรียนรู� 
                                      4.  ดูแลสถานท่ี 
                                      5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  



             -12- 
                              7.  นายสัณหณัฐ  บุญมูสิก   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําหอศิลป� 

              มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                     1. ดูแลและรับผิดชอบหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับหอศิลป�ร!วมสมัยเมืองคอน 
                                     3. ดูแลห�องฝnกอบรมและดําเนินการฝnกอบรมการใช�คอมพิวเตอร( 
                                     4. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

                5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

           8. น.ส.วาสนา   กลับอําไพ   ตําแหน!ง    เจ�าหน�าท่ีประจําห�องเด็กเล็ก 
                                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

                                1.  ดูแลและรับผิดชอบห�องเด็กเล็ก 
                2. จัดกิจกรรมสําหรับห�องเด็กเล็ก  
                3. ช!วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

                                     4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
 

               1. น.ส.จิราพร  ยงเย้ืองคง  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                  มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                 2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงาน 
                   3. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN  

                 4. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                   5. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN  

                 6. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                 7. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD 
                 8. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน  E-PLAN  
                 9. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN    
 

            2. น.ส.สุชารัตน,  อินทสุวรรณโณ  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 
                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                  3. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN  

                4. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  5. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN  

                6. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                7. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
                8. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN 
                9. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN  
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           3. น.ส.วรัทยา  จันทร,ชู  ตําแหน!ง ลูกจ�างโครงการ 

                 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  

                2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 
                         3 บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN 
                  4. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                  5 บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN 

                6. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                7. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
                8. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  
                9. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN     
        

                            4.   นายถิรนันทน,   จันทร,ชู    ตําแหน5ง   ลูกจ�างโครงการ 
           มีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                                  1. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  
               2. บันทึกข�อมูลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปD 

                        3 บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN 
                 4. ทําประชาคมและบันทึกข�อมูล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 60 ชุมชน 
                 5 บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลลงใน E-PLAN 

               6. บันทึกข�อมูลปQญหา ความต�องการ และนโยบาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
               7. บันทึกข�อมูลโครงการแผนพัฒนาสามปD  
               8. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงใน E-PLAN  
               9. บันทึกการจัดทํางบประมาณประจําปD  
             10. บันทึกข�อมูลการติดตามประเมินผล ลงใน E-PLAN     
             11. งานอ่ืน ๆ  ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
 

             ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เป6นต�นไปจนกว!าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  คําสั่งใดท่ีขัดหรือแย�งกับ
คําสั่ง  นี้ให�ยกเลิกและให�ใช�คําสั่งนี้แทน 

 
                         สั่ง  ณ  วันท่ี  26 กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 
 
        
                                                           (ผศ.เชาวน(วัศ    เสนพงศ() 
                       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 


