โครงสร้าง

				
ส่วนราชการ

  โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� 

ปลัดเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
หน่วยตรวจสอบภายใน

สำ�นักปลัดเทศบาล
- งานธุรการ		
- งานรักษาความสงบ
- งานระบบสารสนเทศ - งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสุขาภิบาลอนามัย - งานวิเคราะห์นโยบาย
สิ่งแวดล้อม		
และแผน
- งานนิติการ		
- งานควบคุมเทศพาณิชย์
- งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและบรรเทา - งานป้องกันและควบคุม
สาธารณภัย		
โรคติดต่อ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

ฝ่ายอำ�นวยการ

์

กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

กองการศึกษา

- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค

- งานธุรการ
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย

์

ข้อความจาก...ปลัดเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�

ฝ่ายปกครอง

ตามกฎหมายจัดตั้ง ปลัดเทศบาลรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ�
ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของแผนงานที่สภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี
เป็นผู้กำ�หนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
การปฏิบัติงานตามอำ�นาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำ�นึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ�แผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทำ�งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำ�หนด
เทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� ถือว่าเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีหน้าที่สำ�คัญใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
การปฏิบัติงานของเทศบาลที่จะทำ�ให้บรรลุผลเกิดผลสำ�เร็จนั้น จำ�เป็นต้องอาศัยบุคคล สามฝ่ายเข้ามาร่วมดำ�เนินการ
คือ ฝ่ายแรกภาคการเมือง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ของฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติ
ตามอำ�นาจหน้าที่ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ และวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงาน ฝ่ายที่สอง คือ ฝ่ายข้าราชการต้องปฏิบัติงานตามอำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของราชการเป็นแนวทางการปฏิบัติในลักษณะที่ถูกต้อง ถูกใจ ฝ่ายที่สามคือ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากการบริหารและการปฏิบัติงานที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่จะต้องเป็นผู้เสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการดำ�เนินการ และการตรวจสอบการบริหารงานโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดังนั้น นับเป็นโอกาสที่ดี ที่พี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ� ตามที่นายกเทศมนตรี ได้แถลงรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในรอบปีที่ผ่านมา หากพี่น้อง
ประชาชนทั่วไปมีข้อเสนอแนะ จะให้คำ�แนะนำ�ประการใด เทศบาลฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับคำ�ติชมนั้น เพื่อนำ�
มาเป็นข้อมูลวางแผนปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตามช่องทางการสื่อสารที่
ระบุท้ายรายงานผลการปฏิบัติงานนี้.

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานการเจ้าหน้าที่

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�
โทร 091 859 8383
     089 432 4646

แนะนำ�หัวหน้าส่วนราชการภายใน

หัวหน้าส่วนราชการภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องหลักๆ ในเบื้องต้น

นางดารินทร์ ตารินทร์
นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาล
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
ผู้อำ�นวยการกองช่าง
โทร 063-935-1916
โทร 083-565-1313
โทร 089-952-4112
6 รายงานผลการผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559 | เทศบาลตำ�บลเวียงพางคำ�

นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา
โทร 091-843-6798

นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 084-614-8778

แนะนำ�
		

บุคลากร

เรียงจากซ้ายไปขวา

แถวนั่ง 1. น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์
2. น.ส.พรพิมล ทรายสาลี
3. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
แถวยืน 1. นางพัชรียา สิงห์ธะนะ
2. นางทัศนีย์ แสงแก้ว
3. น.ส.สุวิมล ธนะสิทธิ์
4. นายอุดม ใจเครือ		
5. น.ส.ชนัญชิตา อ่อนนิ่ม
6. น.ส.สุวภัทร รัตนสุวรรณกุล
7. นางณิรัตนากรณ์ วงค์ขุนสาย

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

สำ�นักปลัด

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
ปลัดเทศบาล
นักพัฒนาชุมชน

083-478-2455
090-051-8875
089-432-4646
093-134-8172
นักจัดการงานทะเบียนฯ
086-886-6624
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 086-184-9777
คนงานทั่วไป
098-762-4819
เจ้าพนักงานธุรการ
087-577-9119
คนงานทั่วไป
089-566-1469
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน 084-549-9403

4. นางดารินทร์ ตารินทร์
5. น.ส.สายสุนีย์ ภิระ

หัวหน้าสำ�นักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป

8. น.ส.ณชิตา ตันตาละ		
9. น.ส.ณัฐดา จับใจนาย
10.น.ส.พรวิมล วงค์กา		
11.นายสุทัศน์ ลังกากาศ
12.นายสมคิด ปัญญานาย
13.น.ส.หทัยทิพย์ ก๋าใจคำ�
14.นายปัญญา ปัญญาธิ

นักทรัพยากรบุคคล

		บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียงจากซ้ายไปขวา
แถวนั่ง  1. นายศราวุธ จับใจนาย
2. ส.อ.กฤษฎา จินาการ
แถวยืน  1. นายวรกริช สายยนต์
2. นายประนม แก้วธิมา
3. นายเสาร์คำ� ต๊ะจุ้ม

ผู้ช่วย จนท.ป้องกันฯ 086-916-4992
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 084-009-0226
พนักงานดับเพลิง
086-732-5187
พนักงานขับรถยนต์ 086-730-9778
พนักงานดับเพลิง
087-727-5278

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
คนงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
นิติกร

063-935-1916
088-273-7587
085-033-3775
087-578-0906
081-594-8778
099-639-9939
080-503-4446

3. นายวราพล ชัยศรีธิ		

คนงานทั่วไป

087-569-5570

4. นายสมหวัง คำ�ทุม		
5. นายคมสันต์ วงค์ขุนสาย
6. นายบุญมี วินัน

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานวิทยุ

096-132-5803
086-694-7364
084-609-3394

เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม
“ พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะงานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน”
โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�/ ประธานสภาเทศบาล/ ปลัดเทศบาล

แนะนำ�

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

บุคลากร

เรียงจากซ้ายไปขวา  

1. นายภาคภูมิ นราธรพิพัฒน์
2. นายณิวัฒน์ ตุ้มพลอย
3.. น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น

บุคลากรทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

อาสากู้ชีพ		
อาสากู้ชีพ		
พยาบาลวิชาชีพ

080-769-9488
083-153-0127
084-654-4709

อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ทีมบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS

4. นายประดิษฐ์ มั่นเหมาะ อาสากู้ชีพ		
084-987-78923
5. นายภานุพงษ์ จันต๊ะดา ผู้ช่วย นวก. ส่งเสริมสุขภาพ 080-500-4412

โทร 1669

สายด่วนคลายทุกข์
086-421-8191

บุคลากรงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียงจากซ้ายไปขวา

แถวหน้า 1.นายเสกสรร กองขุนทด คนงานประจำ�รถขยะ
-		
4. นายนพดล ปวงรังสี
คนงานประจำ�รถขยะ
081-473-8858
		
2.นายเอกสิทธิ์ นาใจ
คนงานประจำ�รถขยะ
082-761-6691
5.นายบุญทวี ภิระบัน
คนงานประจำ�รถขยะ
087-786-3770
		
3.นายอัษฎาวุธ กรุณา
นักวิชาการสุขาภิบาล
096-867-4799
		
แถวหลัง 1.นายสมศักดิ์ กองสอน คนงานประจำ�รถขยะ
082-384-9313
4.นายสุทธิพงษ์ วงค์ษาฟู คนงานประจำ�รถขยะ
		
2.นายเลิศชาย เนตรสุวรรณ คนงานประจำ�รถขยะ
084-608-8241
5.นายอาทิตย์ สุยะฟู พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 089-700-8227
		
3.นายสมพงษ์ ศรีณรงค์ คนงานประจำ�รถขยะ
080-493-5675
6.นายณัฐทวี นอรัตน์
คนงานประจำ�รถขยะ
087-660-8117
		
เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม
“ พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะงานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ”
โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�/ ประธานสภาเทศบาล/ ปลัดเทศบาล

แนะนำ�

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

บุคลากร		บุคลากรกองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียงจากซ้ายไปขวา
แถวนั่ง

แถวยืน

1. นายโพสิฐ น้อยหมอ
2. นายธงชัย จำ�ปา
3. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
1. นายเจน คำ�เงิน
2. นางสาวสกุณา สิงห์คะ
3. ส.อ.หญิงสุภาวดี อุ่นเรือน

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นักวิชาการพัสดุ		
089-854-3865
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
083-565-1313
คนงานทั่วไป		
080-918-4797
นักวิชาการคลัง		
089-432-8689
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 081-024-7495

4. นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 084-614-8778
5. นายไพบูลย์ ราชคม
เจ้าหน้าที่พัสดุ		
081-603-1606
4. น.ส.จิราพร ลังกาพินธุ์ ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี 082-761-2221
5. น.ส.จุฬาลักษณ์ มณีรัตน์ จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
084-100-5199
6. น.ส.จิรัชญา ปงกันมูล นักวิชาการเงินและบัญชี
081-995-1108

		บุคลากรกองช่าง

เรียงจากซ้ายไปขวา

แถวนั่ง 1. นายไววิทย์ ติวัน
นายช่างโยธา
080-124-3557 2. ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผู้อำ�นวยการกองช่าง 089-952-4112
		
3. นายสัมพันธ์ ทันหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ 084-372-1746
แถวยืน    1. นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 082-384-3781 2. นายพัลลภ ภูริวรางคกูล
วิศวกรโยธา
081-882-6468
		
3. นายอดิเรก ปินทรายมูล ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 082-797-5135 4. นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
089-997-6633
		
5. นายจำ�นูน พรหมทอง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 084-406-9570
เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม
“ พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะงานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ”
โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�/ ประธานสภาเทศบาล/ ปลัดเทศบาล

แนะนำ�

หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร

บุคลากร		บุคลากรกองการศึกษา
1

เรียงจากซ้ายไปขวา
แถวนั่ง
		
		
แถวยืน
		
		
		
		
		

1. น.ส.รุ่งทิวา ทรายหมอ
2. นายสุริยา ใจกว้าง
3. นายสมศักดิ์ รวมสุข
1. น.ส.โสภา ลาภพรวิโรจน์
2. นางสายฝน ปัญญา
3. น.ส.จุรีรัตน์ เตจ๊ะ
4. น.ส.อุไรวรรณ รุ่งสิริพิพัฒน์
5. น.ส.เกษริน ศักดา
6. น.ส.ดอกรัก บั้งเงิน

ครู ค.ศ.1

087-576-1086
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 091-843-6798
ผู้อำ�นวยการกองการศึกษา 088-272-4988
ครู ค.ศ.1		
095-434-4631
ผู้ดูแลเด็ก		
085-039-2878
ผู้ดูแลเด็ก		
089-004-2414
ครู ค.ศ.1		
089-431-7752
ครูผู้ดูแลเด็ก		
085-721-9461
ครู ค.ศ.1		
086-919-9461

4. นางมลิวรรณ จันทร์เทพ
5. นางนรีเวช หลักฐาน

ผู้ดูแลเด็ก
ครู ค.ศ.1

089-144-4263
083-762-3586

7. นางแสงจันทร์ อึ้งอภิธรรม ผู้ดูแลเด็ก
086-924-9104
8. นางจารุรินทร์ สุทธิมาศ ผู้ดูแลเด็ก
084-608-8828
9. นางวารุณี อุดม
ครู ค.ศ.1
081-951-4222
10.น.ส.ใจทิพย์ บุญใหญ่ ผช.จนท.การเงินและบัญชี 081-951-4222
11.น.ส.นลิพร แก้วตาติ๊บ ผช.จพง.ธุรการ 091-853-9838

เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม
“ พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะงานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ”
โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�/ ประธานสภาเทศบาล/ ปลัดเทศบาล

		บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล
ตำ�แหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 084-614-8778

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำ�บลเวียงพางคำ�
โทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง

08-9434-6430
การปฏิบัติงานล่าช้า
เรียกรับผลประโยชน์

ตำ�บลเวียงพางคำ�
ไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ แจ้งตรง นายกเทศมนตรี
ตลอด 24 ชั่วโมง
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