.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

งานธุรการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ อด ๕๒๐๑๐.๑/
วันที่
ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
เรียน ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๑. เรื่องเดิม
ตามค าสั่ ง เท ศบ าลนครอุ ด รธานี ที่ ๗ ๓๒ /๒๕ ๕ ๘ ลงวั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕ ๕ ๘
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนไปแล้ว นั้น
๒. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีคาสั่งให้พนัก งานเทศบาล ราย จ่าเอกอดุลย์ บุญ วิเศษ
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ไปช่วยราชการ ณ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และมีคาสั่งให้
พนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดารงตาแหน่ง นัก จัดการงานทะเบียนและบัตร จ านวน ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้ก าร
ปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึง มอบหมายและแบ่งงานในหน้าที่ ความรับ ผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนัก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรฯ ใหม่เพื่อให้การบริการประชาชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรนาเรียนนายกเทศมนตรีเพื่อ โปรดทราบ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กอง
ทะเบียนราษฎรและบั ตรประจาตัวประชาชน หากพิจารณาเห็นชอบตามคาสั่งฯ โปรดพิจารณาลงนามในคาสั่ง
ดังกล่าว ต่อไป

(นางปิยะนุช ไทยเกื้อง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

คาสั่งเทศบาลนครอุดรธานี
ที่
/ ๒๕60
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
--------------------------ตามคาสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๗๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนไปแล้ว นั้น
เนื่อ งจากเทศบาลนครอุ ดรธานี ได้มี คาสั่งให้พนั ก งานเทศบาล ราย จ่าเอกอดุล ย์ บุ ญ วิเศษ
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ไปช่วยราชการ ณ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และมีคาสั่งให้
พนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดารงตาแหน่งนัก จัดการงานทะเบียนและบัตร จ านวน ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้ก าร
ปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง
มอบหมายและแบ่งงานในหน้าที่ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ดังนี้
๑. นางสาวจันทร์สุ ดา ราชไสยกิจ รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ช่ วยนายทะเบีย นฯ
มีหน้าที่
๑.๑ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบงานในหน้าที่ ตลอดจนบังคับบัญ ชาพนัก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
๑.๒ ก ากั บ ดูแลรับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ ยวกั บ การทะเบียนราษฎรให้ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบั ญ ญั ติก ารทะเบียนราษฎร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๑) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญ ญัติสัญ ชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร
อื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
๑.๓ กากับดูแลรับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบ
กรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
อื่น ๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ
๑.๔ ควบคุมกากั บดูแลการปฏิบัติงานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุ ก
ระดับในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-๒๒. จ่ า เอกอดุ ล ย์ บุ ญ วิ เศษ นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ กลาง ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-2101-022
(ไปช่วยราชการ ณ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี)

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
3. นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ นักบริ หารงานทั่วไป ระดับต้น ตาแหน่งหัวหน้าฝ่า ย
ทะเบี ย นและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ผู้ ช่ ว ยนายทะเบี ย นฯ ต าแหน่ ง เลขที่ 73-2-27-2101-023
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน มีหน้าที่
3.๑ ควบคุ ม ดู แ ลตรวจสอบงานในหน้ าที่ แ ละบั ง คั บ บั ญ ชา พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ในฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และบัตรฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
3.2 ก ากับ ดูแลรับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ ยวกั บ การทะเบียนราษฎรให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญ ญั ติ ก ารทะเบียนราษฎร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๑) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญ ญัติสัญ ชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร
อื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
3.3 ก ากั บ ดู แ ลรับ ผิดชอบและดาเนิน การเกี่ ยวกั บ งานบัตรประจ าตั วประชาชน
ให้ เป็น ไปตาม พ.ร.บ. บัตรประจ าตั วประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับ แก้ ไขเพิ่ม เติม พ.ร.บ.บั ตรประจ าตั ว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัว
ประชาชนอื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ
3.4 กากับและดูแลการจัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับ คณะกรรมการชุม ชนต่างๆ
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกิน
กาหนด ส าหรับ คนไทยที่ ไม่ มี ชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนัง สือสั่งการ โดยให้
ปฏิบัติง านจัดท าประชาคมชุม ชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ ท าการชุม ชนที่ ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ ให้ก ระทบการ
ให้บริการประชาชน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
3.5 ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนที่มปี ัญหาด้านการทะเบียนและบัตร
3.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรทุกระดับโดยการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทะเบียนและบัตร
3.7 การให้ บ ริ ก ารตอบปั ญ หางานทะเบี ย นและบั ต รทางโทรศั พ ท์ หมายเลข
๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ ต่อ ๑๘๐๑ และทางระบบอินเทอร์เน็ต
3.8 การให้ บริ ก ารด้ านการทะเบี ยนและบั ตรแก่ ชุ ม ชนต่ างๆ โดยการออกหน่ วย
บริการเคลื่อนที่
3.9 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามโครงการวั ด ติ ด ตามประเมิ น ผล กองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
3.10 การฝึกอบรมอาสาสมัครทางการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

-33.11 การแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริการประชาชน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการทางานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
3.12 การเสนอผลงานของกองทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั วประชาชน
เพื่อขอรับรางวัลการบริการประชาชนดีเด่น
3.13 ปฏิ บั ติ ง านด้ านงานธุ ร การ งานทะเบี ย นราษฎรและงานบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนในการจัดเก็บเอกสาร หนังสือสั่งการให้เป็นหมวดหมู่
3.14 ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานจัดการการเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้ง ในทุก
ระดับในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
3.15 ตรวจสอบคาร้องการขอเลขหมายประจาบ้าน กรณีบ้านปลูกสร้างใหม่ และ
บ้านที่ไม่เคยขอเลขหมายประจาบ้านให้ถูกต้องและเสนอรองปลัดเทศบาลพิจารณาอนุมัติ และให้พิจารณาลงนาม
อนุมัติการขอบ้านเลขที่กรณี รองปลัดเทศบาลไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางพรทิพย์ พลอยอ่าศรี เจ้าพนักงานทะเบีย นชานาญงาน ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
ราษฎร ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-4102-002 มีหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ดังนี้
4.๑ ควบคุม บังคับบัญ ชา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในงานทะเบียนราษฎร
ในฐานะหัวหน้างานทะเบียนราษฎร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
4.๒ ก ากั บ ดูแลรับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ ยวกั บ การทะเบียนราษฎรให้ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญ ญัติก ารทะเบียนราษฎร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๑) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญ ญัติสัญ ชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร
อื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
4.๓ ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา๑๔(๑) , มาตรา
๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติก ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง เก็ บ
พร้อมทั้งลงนามใบเสร็จรั บเงินค่าคาร้องทั่วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับกรณีทาผิดตาม พ.ร.บ. การทะเบียนฯ
และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
4.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
(ลาดับที่ ๒) กรณี นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ลา ไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.5 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรทุกกรณี
4.6 ปฏิบัติงานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี และจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
4.7 สับ เปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริก ารด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชน ดังนี้
4.8 ใส่ ร หั ส ปฏิ บั ติ ง านในเครื่อ งพิ ม พ์ ค าขอมี บั ต ร (บ.ป.๑) เครื่อ งถ่ ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชน

-44.9 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมู ลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
4.10 รวบรวมเงินค่ าธรรมเนีย ม ค่ าปรับ เกี่ ยวกั บ งานบัต รประจ าตั วประชาชน
เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
4.11 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
4.12 รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนของงานบัตรประจาตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎรในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
4.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางอรทัย วิชัย วงษ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ผู้ช่ วยนายทะเบีย นฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-004 มีหน้าที่
5.1 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549)พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 , ฉบับที่
3) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆและหนังสือ
สั่ง การต่ างๆ โดยปฏิ บัติ ง านการทะเบี ย นราษฎรทุ ก กรณี ยกเว้น กรณี เป็ นอ านาจของนายทะเบี ยนท้ องถิ่ น
โดยเฉพาะ
5.2 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชนให้เป็นไป ตาม
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2542 ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2538 (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2554 กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่นๆ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ
5.3 ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖, มาตรา ๑๔(๑),มาตรา
๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติก ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง เก็ บ
พร้ อ มทั้ ง ลงนามใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ค าร้ อ งทั่ ว ไป ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ค่ า ปรั บ กรณี ท าผิ ด ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎรและ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
5.4 ออกตรวจสอบสภาพบ้านของประชาชน ผู้ยื่นคาร้องขอบ้านเลขที่เพื่อตรวจสอบ
สถานะความเป็นบ้าน ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวกับการกาหนดบ้านเลขที่แล้วเสนอนายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.5 รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่ รับคืนจากประชาชนในแต่ล ะวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
5.6 รวบรวมเงิน ค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบี ย นราษฎร/งานบั ต ร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
5.7 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
5.8 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5.9 ตรวจสอบรายการบัตรประจ าตัวประชาชนจากฐานข้อมูล ทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน

-55.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ พลอยอ่าศรี หัวหน้างานทะเบียนราษฎร กรณี
นางพรทิพย์ พลอยอ่าศรี หัวหน้างานทะเบียนราษฎร ลา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.11 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
5.12 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งทุกระดับ
5.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นายปธานิน นาฤทธิ์ เจ้า พนักงานทะเบียนชานาญงาน ผู้ช่ วยนายทะเบีย นฯ ตาแหน่ง
เลขที่ 73-2-27-4102-004 มีหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ดังนี้
6.1 รับผิ ดชอบและด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการทะเบี ยนราษฎรให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบี ยนราษฎรด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบั บแก้ ไขเพิ่มเติมถึ งฉบั บที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙)
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ โดยปฏิ บัติงานการทะเบียนราษฎร
ทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
6.2 ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา๑๔(๑) ,มาตรา
๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง เก็บ
พร้อมทั้งลงนามใบเสร็จรับเงินค่าคาร้องทั่วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับกรณีทาผิดตาม พ.ร.บ.การทะเบียนฯ
และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
6.3 ออกตรวจสอบสภาพบ้านของประชาชน ผู้ยื่นคาร้องขอบ้านเลขที่เพื่อตรวจสอบ
สถานะความเป็นบ้าน ตามระเบี ยบสานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวกับการกาหนดบ้านเลขที่แล้วเสนอนายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
6.5 รวบรวมเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นราษฎร ให้ กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
6.6 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการน าส่ ง เงิ น ค่า ธรรมเนี ย ม ค่ าปรับ งานทะเบี ย นราษฎร
แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้ อง เจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้ อง เจ้าพนัก งานธุรการ
ปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชน ดังนี้
6.7 ใส่ ร หั ส ปฏิ บั ติ ง านในเครื่ อ งพิ ม พ์ ค าขอมี บั ต ร (บ.ป.๑) เครื่ อ งถ่ ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6.8 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับ งานบัตรประจาตัวประชาชนให้กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
6.9 ปฏิบัติหน้าที่ในการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับงานบัตรประจาตัวประชาชน
แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อ ง เจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติง าน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุร การ
ปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6.10 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
6.11 ประสานงานกับศูนย์ประมวลผลภาค ๔ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ขัดข้อง

-66.12 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
6.13 รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนในการทาบัตรประจาตัวประชาชน
งานทะเบียนราษฎร ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น G ในแต่ละวัน เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
6.14 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
6.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสาวศิ ริ ธ ร ผิ ว ข า เจ้ า พนั ก งานทะเบี ย นปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ช่ ว ยนายทะเบี ย นฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-4102-003 มีหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ดังนี้
7.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกั บการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
7.2 ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา๑๔(๑) ,มาตรา
๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติก ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติมและเบิก ส่ง เก็ บ
พร้อมทั้งลงนามใบเสร็จรั บเงินค่าคาร้องทั่วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับกรณีทาผิดตาม พ.ร.บ.การทะเบียนฯ
และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
7.3 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
7.4 รวบรวมเงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นราษฎร ให้ กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
7.5 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการน าส่ ง เงิน ค่ าธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ งานทะเบี ย นราษฎร
แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อ ง เจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติง าน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุร การ
ปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.6 ประสานงานกั บ ศูน ย์ป ระมวลผลภาค ๔ สาขาจัง หวัดอุด รธานี กรณี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
7.7 ปฏิบัติงานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชน ดังนี้
7.8 ใส่ ร หั ส ปฏิ บั ติ ง านในเครื่อ งพิ ม พ์ ค าขอมี บั ต ร (บ.ป.๑) เครื่อ งถ่ ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชน
7.9 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับ งานบัตรประจาตัวประชาชนให้กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
7.10 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการน าส่ ง เงิน ค่ าธรรมเนี ยม ค่ า ปรับ งานบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.11 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
7.12 รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนของงานบัตรประจาตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎรในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

-77.13 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
7.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นางสาวนครียา ใจอาจ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
8.1 ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินในระหว่างวันว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
8.2 ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าปรับต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
โดยตรวจสอบรายละเอียดคาร้อง รวมทั้งจานวนเงินค่าธรรมเนียม และค่าปรับ ที่ต้องชาระก่อนออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
8.3 นาเสนอใบเสร็จรับเงินพร้อมเงินค่าธรรมเนียม และค่าปรับ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร ให้แก่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ขณะนั้น เพื่อลงนามในฐานะ
สมุห์บัญชี และให้มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน
8.4 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
8.5 เก็บรวบรวมคาร้องกรณีแก้ไขรายการคน และจัดทารายงานประจาเดือนในส่วนที่
เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
8.6 เข้ าเครื่อ งบั น ทึ ก ข้ อมู ล ในฐานข้อ มู ล การทะเบี ยนเพื่ อเพิ่ ม ชื่อ บุ คคลเข้ าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
8.7 ควบคุม การเบิ ก จ่าย และจัดเก็ บ แบบรับ รองรายการทะเบี ยนราษฎรจาก
ฐานข้อมู ล การทะเบียน (ท.ร.14/1) กรณีที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มีอานาจในการตรวจคัด โดยไม่ จัดเก็ บ
ค่าธรรมเนียม
8.8 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
8.9 สับ เปลี่ยนหมุ นเวียนกั น กั บ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
8.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
8.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
9. นางผุสดี อินธิกาย พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
9.1 รับผิดชอบในการคัดและรับรองรายการบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ท.ร๑๔/๑
9.2 ตรวจค้นเอกสารทะเบียนบ้านฉบับสานักทะเบียน (ท.ร.๑๔) ทะเบียนคนเกิด,
ทะเบียนคนตาย
9.3 เก็บรวบรวมคาร้องกรณีคาร้องคัดรับรองรายการบุคคลและคาร้องขอบ้านเลขที่
และจัดทารายงานประจาเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
9.4 รับผิดชอบในการออกเลขหมายประจาบ้านกรณีบา้ นปลูกสร้างใหม่และบ้านทีไ่ ม่
เคยขอเลขประจาบ้านและจัดทารายงานในการขอบ้านเลขที่นาส่งส่วนพัฒนารายได้
9.5 ดูแลรับผิดชอบห้องเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
นางสาวธัญชนก เวินชุม
9.6 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ทุกกรณี

-89.7 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
9.8 เข้าเครื่องบัน ทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่ อเพิ่ ม ชื่ อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
9.9 ควบคุ ม การเบิ ก จ่าย และจัดเก็ บ แบบรับ รองรายการทะเบี ยนราษฎรจาก
ฐานข้อมูล การทะเบียน (ท.ร.14/1) กรณีที่ ผู้ยื่นคาร้องมี อานาจในการขอตรวจคัด และรับ รองส าเนารายการ
เอกสารทางทะเบียนราษฎร ซึ่งต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
9.10 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จและพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
9.11 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้งหาก มีการเลือกตั้งในทุกระดับ
9.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นางวิจิตรพร โรหิตาคนี พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
๑0.๑ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในการกรอกคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรฯ
๑0.๒ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
10.3 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิ จ
เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๑0.4 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๑0.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑1. นางจงจิตร คันธา พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
๑1.1 รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในการกรอกคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรฯ
๑1.2 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
11.3 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
11.4 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๑1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑2. นางโสภี เพิ่มพูล พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๑2.๑ ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ทุกกรณี
๑2.2 เก็บ รวบรวมคาร้องกรณีแจ้งการเกิด และจัดทารายงานประจ าเดือนในส่วนที่
เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
12.3 เก็ บ รวบรวมค าร้อ งงานทะเบี ย นราษฎรและงานบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ขณะปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี) ไว้เป็นหมวดหมู่
และปัจจุบันเพื่อสะดวกในการค้นหา
12.4 เข้าเครื่องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียน
บ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี

12.5 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
-912.6 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
12.7 สับ เปลี่ยนหมุ นเวียนกั นกั บ พนั ก งานจ้างตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
12.8 ปฏิบัติงาน งานจัดการเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
12.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นางวาสนา เพ็งลี พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๑3.1 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ทุกกรณี
๑3.2 เก็บ รวบรวมคาร้องกรณีแจ้ง การตายและจัดท ารายงานประจ าเดือนในส่วนที่
เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
13.3 เก็ บ รวบรวมค าร้อ งงานทะเบี ย นราษฎรและงานบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ขณะปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี) ไว้เป็นหมวดหมู่
และปัจจุบันเพื่อสะดวกในการค้นหา
13.4 เข้าเครื่องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียน
บ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
13.5 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
13.6 สับ เปลี่ยนหมุ นเวียนกั นกั บ พนั ก งานจ้างตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
13.7 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
13.8 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
13.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14 นางสาวทิพวรรณ ใจเอื้อ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
14.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
14.2 เก็บรวบรวมคาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ท.ร. 31 และจัดทารายงาน
ประจาเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
14.3 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
14.4 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
14.5 ปฏิ บัติหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงินแทน นางสาวณั ชชาภรณ์ สกู ล แก้ ว กรณี ที่
นางสาวณัชชาภรณ์ สกูลแก้ว ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

14.6 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
-1014.7 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
14.8 ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสาวสุกัญญา ขันภิบาล พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
15.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
15.2 เก็ บ รวบรวมค าร้อ งกรณี ค าร้องย้ ายเข้าและคาร้องขอแจ้ง ย้ ายปลายทาง
อัตโนมัติและจัดทารายงานประจาเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
15.3 เก็ บ รวบรวมค าร้อ งงานทะเบี ยนราษฎรและงานบัต รประจ าตัวประชาชน
ขณะปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี) ไว้เป็นหมวดหมู่
และปัจจุบันเพื่อสะดวกในการค้นหา
15.4 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้ อมู ล การทะเบีย นเพื่ อเพิ่ม ชื่อบุ ค คลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
15.5 จัดพิ ม พ์รายงานประจ าวัน เกี่ ยวกั บ งานบัตรประจ าตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
15.6 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
15.7 สับ เปลี่ยนหมุ นเวียนกั น กับ พนัก งานจ้ างทั่ วไป เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนคร
อุดรธานี)
15.8 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
15.9 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
15.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นายคชาภัช เพ็งไธสง พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
16.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
16.2 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
16.3 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
16.4 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คั ด ลอกรายการท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชนจาก บ.ป.๑
ลงในสมุด บ.ป.๕ และรายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนประจาวัน
ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
16.5 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทา
สันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน

16.6 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
16.7 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
-1116.8 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
16.9 ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
17. นางสาวจิรปรียา นนมุต พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
17.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
17.2 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
17.3 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
17.4 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คั ด ลอกรายการท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชนจาก บ.ป.๑
ลงในสมุด บ.ป.๕ และรายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนประจาวัน
ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
17.5 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้วนาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทาสัน
แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
17.6 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
17.7 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
17.8 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
17.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
18. นางสาวศศิวิมล พรหมพลจร พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
18.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
18.๒ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ในการกรอกคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน กรณีประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจาตัวประชาชน
ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
18.3 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
18.4 เข้าเครื่อ งบัน ทึ ก ข้ อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อ เพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
18.5 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ทาการชุมชนทีผ่ ู้ร้องอาศัยอยูเ่ พื่อไม่ให้กระทบการให้บริการประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

18.6 ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
18.7 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ - ส่ง หนังสือ ออกเลขหนังสือ
งานธุรการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
เอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ รวมทั้ ง จัดท าสถิติ การรับ -ส่ง หนังสือต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ
-1218.8 ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
18.9 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ บัญ ชีล งเวลาการมาปฏิบัติงานและตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
18.10 ช่วยควบคุมวันลาพักผ่อนและวันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนักงานจ้างใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
18.11 ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวันและในรอบเดือน
18.12 จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
18.13 ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัตงิ านเสนอและติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
18.14 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
18.15 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
18.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19. นางสาวสุปานี อุดมเด่น พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
19.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
19.2 จัดพิ ม พ์ ร ายงานประจ าวัน เกี่ ยวกั บ งานบัตรประจ าตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกรณีที่ นางสาวสุกัญญา ขันภิบาล พนักงานจ้าง ลา ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
19.3 เก็ บ รวบรวมค าร้ อ งกรณี ค าร้ อ งแก้ ไ ขรายการบ้ า นและจั ด ท ารายงาน
ประจาเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
19.4 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
19.5 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบี ยนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
19.6 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คั ด ลอกรายการท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชนจาก บ.ป.๑
ลงในสมุด บ.ป.๕ และรายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนประจาวัน
ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
19.7 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทา
สันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
19.8 สับเปลี่ยนหมุ นเวียนกั นกั บพนัก งานจ้ างทั่วไป เพื่ อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)

19.9 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
19.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
19.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานบัตรประจาตัวประชาชน
20. นายภัทรชัย บัวศรี นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ ผู้ช่วยนายทะเบียน ฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-009 มีหน้าที่
๒0.1 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
๒0.๒ รับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับ งานบัตรประจ าตัวประชาชน ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
๒0.๓ ลงนามในการคัดและรับ รองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา ๑๔ (๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิด ตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
๒0.4 รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
๒0.5 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
๒0.6 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
๒0.7 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๒0.8 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
20.9 ออกตรวจสอบสภาพบ้ า นของประชาชน ผู้ ยื่ น ค าร้อ งขอบ้ านเลขที่ เพื่ อ
ตรวจสอบสถานะความเป็นบ้าน ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางที่เกี่ยวกับการกาหนดบ้านเลขที่แล้วเสนอนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
20.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
(ลาดับที่ ๓) กรณี นางพรทิ พย์ พลอยอ่าศรี หัวหน้างานทะเบียนราษฎร ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
20.11 ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนที่มปี ัญหาด้านการทะเบียนและบัตร

20.12 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรทุกระดับโดย
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทะเบียนและบัตร
20.13 การให้บ ริการตอบปัญ หางานทะเบียนและบัตรทางโทรศัพท์ หมายเลข
๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ ต่อ ๑๘๐2 และทางระบบอินเทอร์เน็ต
20.14 การให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรแก่ชุมชนต่างๆ โดยการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่
-1420.15 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ตามโครงการวัด ติ ด ตามประเมิ น ผล กองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
20.16 การฝึกอบรมอาสาสมัครทางการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
20.17 การแสวงหากลยุ ท ธ์ ใหม่ ๆ ในการบริ ก ารประชาชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
20.18 การเสนอผลงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
เพื่อขอรับรางวัลการบริการประชาชนดีเด่น
20.19 ปฏิบั ติ ง านด้านงานธุร การ งานทะเบี ย นราษฎรและงานบัต รประจ าตั ว
ประชาชนในการจัดเก็บเอกสาร หนังสือสั่งการให้เป็นหมวดหมู่
20.20 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการ
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง ดังนี้
20.21 ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาแผนการดาเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้ง
ทุกระดับในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศและคาสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
20.22 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
20.23 เสนอรับความเห็นชอบในการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งของผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเทศบาล ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาล
20.24 เสนอขอรับความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาล
20.25 การประสานงานกั บหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม
20.26 ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการจัดการเลือกตั้ง
20.27 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒1. นางสาวเสาวลั ก ษณ์ ธุ นั น ทา นั ก จั ด การงานทะเบี ย นและบั ต รช านาญการ
ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-001 มีหน้าที่
๒1.1 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบี ยนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

๒1.๒ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
-15๒1.๓ ลงนามในการคัดและรับ รองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา ๑๔ (๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
๒1.๔ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๒1.๕ รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวันจัดเก็บ
ให้เรียบร้อย
21.๖ รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
๒1.๗ เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
๒1.๘ ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๒1.๙ ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๒1.๑0 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งทุกระดับ
๒1.๑1 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22 . นางโส ภ า โก ษ ารั ก ษ์ นั กจั ด ก ารงานท ะเบี ย นแ ล ะบั ต รป ฏิ บั ติ ก าร
ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-005 มีหน้าที่
22.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบั ญญั ติสัญ ชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒ , ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่งการต่างๆ โดย
ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
22.๒ รับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับ งานบัตรประจ าตัวประชาชน ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
22.๓ ลงนามในการคัดและรับ รองส าเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา๑๔(๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง

เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
22.๔ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
-1622.๕ รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
22.๖ เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
22.๗ ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
22.๘ ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
22.๙ รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่ รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
22.๑๐ ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
22.๑1 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23. นางปรินดา ล้านษาวงค์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-010 มีหน้าที่
23.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
23.๒ รับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับ งานบัตรประจ าตัวประชาชน ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
23.๓ ลงนามในการคัดและรับ รองสาเนารายการตามมาตรา ๖, มาตรา ๑๔(๑),
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎรและ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
23.4 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน

23.5 ปฏิบัติหน้าที่ในการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับงานทะเบียนราษฎร/งาน
บัตรประจาตัวประชาชนแทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
23.6 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
23.7 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
23.8 ประสานงานกับ ศูนย์ป ระมวลผลภาค ๔ กรณีร ะบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
-1723.9 ใส่ร หัส ปฏิ บั ติง านในเครื่อ งพิ ม พ์ ค าขอมี บั ตร (บ.ป.๑) เครื่อ งถ่ ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
23.๑0 ตรวจสอบรายการบัตรประจ าตัวประชาชนจากฐานข้อมู ล ทะเบียนและ
บัตรประจาตัวประชาชน
23.๑1 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริก าร
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
23.๑2 รวบรวม จัดเก็ บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
23.๑3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒4. ว่า ที่ ร.ต.หญิ งกานต์สิ รี พวงศรีจิรยศ นักจัด การงานทะเบีย นและบั ตรปฏิ บัติก าร
ผู้ช่วยนายทะเบียน ฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-006 มีหน้าที่
๒4.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
๒4.๒ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
๒4.๓ ลงนามในการคัดและรับ รองส าเนารายการตามมาตรา ๖, มาตรา ๑๔(๑),
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้ อ มทั้ ง ลงนามใบเสร็ จ รับ เงิน ค่ าค าร้ อ งทั่ ว ไป ค่ า ธรรมเนี ย มต่ างๆ ค่ า ปรั บ กรณี ท าผิ ด ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎรและ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
๒4.4 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน

๒4.5 รวบรวมเงินค่าธรรมเนี ยม ค่ าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบีย นราษฎร/งานบัต ร
ประจ าตั ว ประชาชน เพื่ อ น าส่ ง ส านั ก การคลั ง ในแต่ ล ะวัน ณ ศูน ย์ บ ริก ารเทศบาลนครอุ ด รธานี แห่ ง ที่ ๒
(สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๒4.6 ประสานงานกับ ศูนย์ป ระมวลผลภาค ๔ กรณีร ะบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
๒4.7 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
๒4.8 รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนของงานบัตรประจาตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎรในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๒4.9 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
-18๒4.10 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
24.11 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๒4.12 รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
๒4.13 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
24.14 ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25. นางสาวศิริพร อินทร์งาม นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-003 มีหน้าที่
25.1 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็ นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
25.2 รับ ผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับ งานบัตรประจ าตัวประชาชน ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
25.3 ลงนามในการคัดและรับ รองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา ๑๔ (๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็บ พร้อมทั้งลงนามใบเสร็จรับเงินค่าคาร้องทั่วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับกรณีทาผิดตาม พ.ร.บ.การทะเบียน
ฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
25.4 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)

25.5 ใส่ ร หัส ปฏิ บัติ งานในเครื่องพิ ม พ์ คาขอมี บั ตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
25.6 ตรวจสอบรายการบัต รประจ าตั วประชาชนจากฐานข้ อมู ล ทะเบี ยนและ
บัตรประจาตัวประชาชน
25.7 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ ยวกับงานทะเบียนราษฎร/งานบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
25.8 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
25.9 รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับ คืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
25.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตัง้ หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
25.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-1926. นางสาวณิช กุล โยคะสิงห์ เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-4102-001 มีหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรฯ ดังนี้
26.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบี ยนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
26.2 ลงนามในการคัดและรับ รองส าเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา๑๔(๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเบิก ส่ง
เก็บ พร้อมทั้งลงนามใบเสร็จรับเงินค่าคาร้องทั่วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับกรณีทาผิดตาม พ.ร.บ.การทะเบียน
ฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
26.3 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
26.4 รวบรวมเงิ น ค่ าธรรมเนี ย ม ค่ า ปรับ เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นราษฎร ให้ กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
26.5 ปฏิ บั ติห น้าที่ ในการนาส่ ง เงินค่ าธรรมเนี ยม ค่าปรับ งานทะเบี ยนราษฎร
แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อ ง เจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติง าน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุร การ
ปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
26.6 ประสานงานกั บ ศูนย์ป ระมวลผลภาค ๔ สาขาจัง หวัดอุดรธานี กรณีร ะบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
26.7 ปฏิบัติงานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชน ดังนี้
26.8 ใส่ ร หั ส ปฏิ บัติ งานในเครื่องพิ ม พ์ คาขอมี บั ตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชน
26.9 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชนให้กั บ
นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่งสานักการคลังในแต่ละวัน
26.10 ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ในการนาส่ง เงิน ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ งานบั ตรประจ าตั ว
ประชาชน แทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
26.11 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน

26.12 รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนของงานบัตรประจาตัวประชาชนและ
งานทะเบียนราษฎรในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
26.13 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิ บัติงานให้บริก าร
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
26.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-2027. นางสาวปวีณา แสงศร นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-011 มีหน้าที่
27.1 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549)พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 , ฉบับที่
3) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆและหนังสือ
สั่ง การต่ างๆ โดยปฏิ บัติ ง านการทะเบี ย นราษฎรทุ ก กรณี ยกเว้น กรณี เป็ นอ านาจของนายทะเบี ยนท้ องถิ่ น
โดยเฉพาะ
27.2 รับ ผิ ดชอบและดาเนินการเกี่ ยวกั บ งานบัตรประจ าตัวประชาชนให้ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2542 ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2538 (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2554 กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่นๆ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ
27.3 ลงนามในการคัดและรับ รองส าเนารายการตามมาตรา ๖, มาตรา ๑๔(๑),
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้ อ มทั้ ง ลงนามใบเสร็ จ รับ เงิน ค่ าค าร้ อ งทั่ ว ไป ค่ า ธรรมเนี ย มต่ างๆ ค่ า ปรั บ กรณี ท าผิ ด ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎรและ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
27.4 รวบรวม จัดเก็บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
27.5 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบัต ร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
27.6 เบิกวัสดุและแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
27.7 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิมพ์คาขอมีบัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
27.8 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูล ทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน

27.9 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
27.10 จัดทาบรรยายสรุปผลงานประจาเดือนของกองทะเบียนราษฎรฯ เสนอต่อที่
ประชุม หัวหน้าส่วนการงานทุกเดือน
27.11 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ตามโครงการวัด ติ ด ตามประเมิ น ผล กองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
27.12 การแสวงหากลยุ ท ธ์ ใหม่ ๆ ในการบริ ก ารประชาชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
27.13 การเสนอผลงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
เพื่อขอรับรางวัลการบริการประชาชนดีเด่น
-2127.14 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งทุกระดับ
27.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
28. นางสาวธัญชนก เวินชุม พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
28.๑ ตรวจสอบค าร้อ งผู้ ข อมี บั ต รประจ าตั วประชาชนและผู้ รับ รองในการท า
บัตรประจาตัวประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานบัตรประจาตัวประชาชน
28.2 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
28.3 เข้าเครื่อ งบัน ทึ ก ข้ อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อ เพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
28.4 ดูแลรับ ผิดชอบห้ องเก็ บ เอกสารให้เป็ นระเบี ยบเรียบร้อย ให้ป ฏิบัติ ห น้าที่
ร่วมกับนางผุสดี อินธิกาย
28.5 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกั นกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
28.6 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
28.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
29. นางสาววาสนา บุญลา พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
29.๑ ตรวจสอบคาร้อ งผู้ ขอมี บั ต รประจ าตัว ประชาชนและผู้ รับ รองในการท า
บัตรประจาตัวประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานบัตรประจาตัวประชาชน
29.2 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
29.3 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
29.4 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกั นกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
29.5 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
29.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
30. นางสาวณัชชาภรณ์ สกูลแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
30.๑ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี

30.๒ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ในการกรอกคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน กรณีประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจาตัวประชาชน
ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓0.3 เก็บ รวบรวมคาร้องกรณีคาร้องแจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายในเขตและจัดท า
รายงานประจาเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งงานธุรการทุกเดือน
30.4 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
30.5 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คั ดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
๓0.6 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
-2230.7 ปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินแทน นางสาวนครียา ใจอาจ ในช่วงเวลาพัก
กลางวัน และกรณีที่ นางสาวนครียา ใจอาจ ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
30.8 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ - ส่ง หนังสือ ออกเลขหนังสือ
งานธุรการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
เอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ รวมทั้ ง จัดท าสถิติ การรับ -ส่ง หนังสือต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ
30.9 ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
30.10 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญ ชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานและตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
30.11 ช่วยควบคุมวันลาพักผ่อนและวันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนักงานจ้างใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
30.12 ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวันและในรอบเดือน
30.13 จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
30.14 ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเสนอและติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
30.15 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงใน
สมุด บ.ป.๕
30.16 รวบรวมคาร้องขอมี บัตร (บ.ป.๑) ที่ ดาเนินการแล้ว นาเก็ บ เข้าแฟ้มและ
จัดทาสันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
30.17 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
30.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓1. นางสาวปรียนันท์ สมเสนาะธนชัย พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๓1.1 ตรวจสอบคาร้อ งผู้ ขอมี บั ต รประจ าตัว ประชาชนและผู้ รับ รองในการท า
บัตรประจาตัวประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานบัตรประจาตัวประชาชน
๓1.2 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี

31.3 เข้าเครื่องบั นทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่อเพิ่ม ชื่อบุ คคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
9.7 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการอื่นขอตรวจสอบเอกสาร
ทะเบียนราษฎรและกรณีที่ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองสาเนารายการทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดย
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
31.4 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกั นกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
31.5 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
31.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

-23โดยให้บุคคลล าดับที่ 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, และ 27 สับเปลี่ย น
หมุนเวียนกันให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุก 1 เดือน ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีแห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)

ฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
32. นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสอบสวน
และส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-2101-024 มีหน้าที่
32.๑ ควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า ง
ในฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
32.2 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็น ไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
32.3 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่ น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
32.4 ลงนามในการคัดและรับ รองส าเนารายการตามมาตรา ๖, มาตรา ๑๔ (๑),
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่ างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎรและ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
32.5 รับ ค าร้ องพิ จ ารณาขอสั ญ ชาติ ไทยของชนกลุ่ ม น้ อยและการขอมี ส ถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

32.6 รับผิดชอบการสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตรฯ การเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน
การแจ้งการเกิดเกินกาหนด การเพิม่ ชื่อของชาวต่างประเทศใน ทร.๑๓
32.7 วิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการวัดติดตามประเมินผล กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริการประชาชนของกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
32.8 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ ทาการชุมชนที่ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ให้กระทบการให้บ ริการประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

-2432.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
(ลาดับที่ 1) กรณี นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
32.10 ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนที่มปี ัญหาด้านการทะเบียนและบัตร
32.11 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรทุกระดับโดย
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทะเบียนและบัตร
32.12 การให้บ ริการตอบปัญ หางานทะเบียนและบัตรทางโทรศัพท์ หมายเลข
๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ ต่อ ๑๘๐๑ และทางระบบอินเทอร์เน็ต
32.13 การให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรแก่ชุมชนต่างๆ โดยการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่
32.14 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ตามโครงการวัด ติ ด ตามประเมิ น ผล กองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
32.15 การแสวงหากลยุ ท ธ์ ใหม่ ๆ ในการบริ ก ารประชาชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
32.16 การเสนอผลงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
เพื่อขอรับรางวัลการบริการประชาชนดีเด่น
๓2.17 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริก าร
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
32.18 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งทุกระดับ
32.19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
33. นางสาวกรรณิ ก าร์ โคตรปั ต ถา นั ก จั ด การงานทะเบี ย นและบั ต รช านาญการ
ผู้ช่วยนายทะเบียน ฯ ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-008
33.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่

๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
33.๒ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ

-2533.3 รับคาร้องพิจารณาขอสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยและการขอมีสถานะคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
33.4 รับผิดชอบการสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตรฯ การเพิ่ม ชื่อ ในทะเบียน
บ้าน การแจ้งการเกิดเกินกาหนด การเพิ่มชื่อของชาวต่างประเทศใน ทร.๑๓
33.5 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ ทาการชุมชนที่ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ให้กระทบการให้บ ริการประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
33.6 ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา ๑๔ (๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน
33.7 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
33.8 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
33.9 ปฏิบัติหน้าที่ในการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับงานทะเบียนราษฎร/งาน
บัตรประจาตัวประชาชนแทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
33.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
33.11 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
33.12 ประสานงานกับ ศูนย์ประมวลผลภาค ๔ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
33.13 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครือ่ งพิมพ์คาขอมีบตั ร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูปและเครื่อง
ผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
33.14 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน

33.15 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริก าร
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการ
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
33.16 รวบรวม จัดเก็ บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
33.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-2634. นางอาจารีย์ ทองพุ ดซา นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ผู้ช่ วยนายทะเบียนฯ
ตาแหน่งเลขที่ 73-2-27-3104-002 มีหน้าที่
34.๑ รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้เ ป็นไป ตาม พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร อื่นๆ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ โดยปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทุกกรณี ยกเว้นกรณีเป็นอานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
34.2 รับผิดชอบและดาเนินการเกี่ยวกับงานบัตรประจาตัวประชาชน ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทาบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการจัดท าบั ตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนอื่น ๆ
และหนังสือสั่งการต่างๆ
34.3 รับคาร้องพิจารณาขอสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยและการขอมีสถานะคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
34.4 รับผิดชอบการสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตรฯ การเพิ่ม ชื่อในทะเบียน
บ้าน การแจ้งการเกิดเกินกาหนด การเพิ่มชื่อของชาวต่างประเทศใน ทร.๑๓
34.5 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ ทาการชุมชนที่ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ให้กระทบการให้บ ริการประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
34.6 ลงนามในการคัดและรับรองสาเนารายการตามมาตรา ๖,มาตรา ๑๔ (๑) ,
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเบิก ส่ง
เก็ บ พร้อมทั้ งลงนามใบเสร็จ รับ เงินค่าคาร้องทั่ วไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าปรับ กรณีท าผิดตาม พ.ร.บ.การ
ทะเบียนฯ และ พ.ร.บ.บัตรประจาตัวประชาชน

34.7 ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
34.8 รวบรวมเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เกี่ ยวกั บ งานทะเบียนราษฎร/งานบั ตร
ประจาตัวประชาชน ให้กับนางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อนาส่ง
สานักการคลังในแต่ละวัน
34.9 ปฏิบัติหน้าที่ในการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับงานทะเบียนราษฎร/งาน
บัตรประจาตัวประชาชนแทน นางปิยะนุช ไทยเกื้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรณี นางปิยะนุช ไทยเกื้อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
34.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
34.11 เบิกวัสดุ และแบบพิมพ์ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนในแต่ละวัน
34.12 ประสานงานกับ ศูนย์ประมวลผลภาค ๔ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการได้
34.13 ใส่รหัสปฏิบัติงานในเครื่องพิม พ์คาขอมี บัตร (บ.ป.๑) เครื่องถ่ายรูป และ
เครื่องผลิตบัตรประจาตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
-2734.14 ตรวจสอบรายการบัตรประจาตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน
34.15 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ในวันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันหยุดนัก ขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บ ริก าร
เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
34.16 รวบรวม จัดเก็ บ บัตรประจาตัวประชาชนที่รับคืนจากประชาชนในแต่ละวัน
จัดเก็บให้เรียบร้อย
34.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
35. นางสาวอุษา กาญจนวาปสถิตย์ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
35.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอรองปลัดเทศบาลลงนาม
35.๒ ช่วยประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เสนอติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
35.๓ ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
35.๔ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
35.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
36. นางเครือรัตน์ เทพภูมี ลูกจ้างประจา มีหน้าที่
36.๑ สอบถามประชาชนในเบื้องต้นเกี่ ยวกั บ เรื่องที่ ป ระชาชนต้องการมาติดต่อ
ขอรับบริการจากฝ่ายสอบสวนฯพร้อมลงข้อมูลในสมุดข้อมูลการติดต่อสอบถามงานประจาวันและขอหมายเลข
โทรศัพท์ของประชาชนทุกรายเพื่อติดต่อกลับ
36.๒ รับคาร้องเบือ้ งต้นเกี่ยวกับงานฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
36.๓ ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของเอกสารงานฝ่ายสอบสวนก่อน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
36.๔ เสนอ – ติดตามแฟ้มงานฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
36.๕ ติดต่อ ประสานงานกับ ส านัก ทะเบียนกลาง ส านัก ทะเบียนอื่นๆ และศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดอุดรธานี
36.๖ รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร หนังสือสั่งการ เก็บรวบรวมคาร้องกรณีแจ้ง
เกิดเกินกาหนด เพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้านและคาร้องอื่นๆ ที่ฝา่ ยสอบสวนฯรับผิดชอบดาเนินการให้เป็ นหมวดหมู่

36.๗ รวบรวมสถิติ การให้ บริการประชาชนประจ าวัน และสรุ ปสถิติ การให้ บริการ
ประชาชนของงานสอบสวนในรอบเดือน ส่งงานธุรการ กองทะเบียนราษฎรฯ เพื่อรวบรวมสรุปผลงานกองทะเบียนราษฎรฯ
36.8 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
36.9 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
36.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานการเงินและบัญชี
๓7. นางสาวกนกวรรณ แย้มขยาย พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๓7.๑ จัดทาและตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายในทุกหมวดทุกประเภทเงิน
ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ
ของทางราชการ
๓7.๒ ช่ ว ยควบคุ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ทุ ก หมวดทุ ก ประเภทของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
-28๓7.๓ ช่วยตรวจสอบหลัก ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ดซื้ อจัด จ้างทุ ก ประเภทที่ เกี่ ยวกั บ
เงินงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๓7.๔ ช่วยตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ในสังกัดกองทะเบียนราษฎร
๓7.๕ ช่วยตรวจสอบและจัดท ารายงานขออนุมั ติก ารจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ ยวกับ เงิน
งบประมาณ
๓7.๖ ช่วยจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแล้วรายงานให้สานัก
การคลังทราบรายไตรมาส
๓7.๗ ช่วยจัดทาและควบคุมงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ
๓7.๘ ช่วยจัดทาแผนจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๓7.๙ ช่วยจัดท าเกี่ ยวกั บ การโอนงบประมาณรายจ่าย และการขอเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
๓7.๑๐ ช่วยจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีของกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน
๓7.๑๑ รับผิดชอบในการจัดส่งค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ให้กับสานักการคลังในแต่ละวัน
๓7.๑๒ ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
37.13 ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ การรับ -ส่ง หนั ง สือ ประสานงานกั บ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือ
ต่างๆไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
37.14 ตรวจค้น เอกสารกรณี ส านั ก ทะเบี ยนกลาง ส านั ก ทะเบี ย นอื่ น และส่ วน
ราชการอื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองสาเนา
รายการทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
37.15 เข้าเครื่องบันทึก ข้อมูลในฐานข้อมู ลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
๓7.16 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)

๓7.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
๓8. นางปิย ะนุ ช ไทยเกื้ อง เจ้ า พนั ก งานธุ รการปฏิ บัติงาน ตาแหน่ งเลขที่ 73-2-274101-033 มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ ดังนี้
๓8.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ -ส่งหนังสือ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดทาสถิติ การรับ -ส่งหนังสือต่างๆไว้
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๓8.๒ ประสานงานกั บ ศูนย์ป ระมวลผลภาค ๔ เกี่ ยวกั บ การปฏิบัติง านด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์
๓8.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญ ชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
๓8.๔ ควบคุ ม วั น ลาพั ก ผ่ อ นและวั น ลาอื่ น ๆ ของพนั ก งานและพนั ก งานจ้ า งใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
-29๓8.๕ ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวัน และในรอบเดือน
38.๖ จัดท าบรรยายสรุป ผลงานประจาเดือนของกองทะเบียนราษฎรฯ เสนอต่อที่
ประชุม หัวหน้าส่วนการงานทุ ก เดือน และจัดท าสรุป ผลงานของศูนย์บ ริก ารประชาชน ทั้ ง ๒ แห่ง เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานเป็นประจาทุกเดือน
๓8.๗ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้ งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๓8.๘ รับ ผิดชอบในการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๓8.๙ จั ด ท ารายงานขออนุ มั ติ จั ด ซื้อ -จั ด จ้ างวั ส ดุอุ ป กรณ์ แ ละครุภั ณ ฑ์ ต่ างๆ ของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๓8.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ในการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับงานทะเบียนราษฎร/งาน
บัตรประจาตัวประชาชน ให้กับสานักการคลังในแต่ละวัน
๓8.๑๑ วิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการวัดติดตามประเมินผล กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนของกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
38.12 จัดเก็บรักษาและควบคุมกุญแจห้องเก็บเอกสารของห้องด้านบนร้านสะดวกซื้อ
เซเว่ น อี เ ลฟเว่น ห้ อ งเก็ บ เอกสารด้ านข้ างกองสวัส ดิ ก าร และห้ อ งเก็ บ เอกสาร โรงเรี ย นมั ธ ยมเทศบาล 6
นครอุดรธานี และจัดทาทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้ห้องจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจค้นเอกสารทางการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
38.13 จั ด เก็ บ รัก ษาและควบคุ ม การเบิ ก จ่ ายใบสั่ ง ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง ยานพาหนะ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2104 อุดรธานี
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดังนี้
๓8.๑4 จัดทาและตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายในทุกหมวดทุกประเภทเงิน
ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ
ของทางราชการ

๓8.15 ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทุกหมวดทุกประเภทของกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๓8.16 ตรวจสอบหลั ก ฐานเกี่ ยวกั บ การจัด ซื้ อจั ดจ้ างทุ ก ประเภทที่ เกี่ ยวกั บ เงิ น
งบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๓8.17 ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ในสังกัดกองทะเบียนราษฎร
38.18 ตรวจสอบและจั ด ท ารายงานขออนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ กี่ ย ว กั บ เงิ น
งบประมาณ
๓8.19 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแล้วรายงานให้สานักการ
คลังทราบรายไตรมาส
๓8.20 จัดทาและควบคุมงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ
๓8.21 จัดทาแผนจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๓8.22 จัดทาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย และการขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
-30๓8.23 จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่ วไป ประจาปีของกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๓8.24 รับผิดชอบในการจัดส่งค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ให้กับสานักงานคลังในแต่ละวัน
๓8.25 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๓8.26 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
39. นางนิรมล งามยิ่ง พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
39.๑ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ -ส่งหนังสือ ออกเลขหนังสืองาน
ธุรการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้ ง
จัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือต่างๆไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
39.๒ ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
39.๓ ช่วยประสานงานกับศูนย์ประมวลผลภาค ๔ สาขาจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
39.๔ ช่วยปฏิบั ติง านเกี่ ยวกั บ บัญ ชีล งเวลาการมาปฏิ บัติงานและตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
39.๕ ช่วยควบคุมวันลาพักผ่อนและวันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนักงานจ้างในกอง
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
39.๖ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้ งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
39.๗ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
39.๘ ช่วยจัดทารายงานขออนุมัติจัดซื้อ -จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน

39.9 ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ในการกรอกคาร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน กรณีประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจาตัวประชาชน
ลา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
39.10 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
39.11 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุ มชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ ทาการชุมชนที่ ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ให้กระทบการให้บ ริการประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
39.12 เข้ าเครื่องบัน ทึ ก ข้ อมู ล ในฐานข้ อมู ล การทะเบี ยนเพื่ อเพิ่ ม ชื่อ บุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
39.13 ออกตรวจสอบสภาพบ้านของประชาชน ผู้ยื่นคาร้องขอบ้านเลขที่ร่วมกับผู้ช่วย
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบ้าน ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางที่
เกี่ยวกับการกาหนดบ้านเลขที่
-3139.14 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงในสมุด บ.ป.๕
39.15 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทา
สันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
39.16 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
39.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔0. นายพัลลภ ประเสริฐสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๔0.๑ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ -ส่งหนังสือ ออกเลขหนังสืองาน
ธุรการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้ ง
จัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือต่างๆไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๔0.๒ ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
๔0.๓ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้ งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๔0.๔ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน กองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔0.๕ ช่วยจัดทารายงานขออนุมัติจัดซื้อ -จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
40.6 ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
๔0.7 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
๔0.8 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการอื่น
ขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณี ที่ ป ระชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับ รองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
40.9 เข้าเครื่องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียน
บ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี

40.10 ออกตรวจสอบสภาพบ้านของประชาชน ผู้ยื่นคาร้องขอบ้านเลขที่ร่วมกับผู้ช่วย
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบ้าน ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางที่
เกี่ยวกับการกาหนดบ้านเลขที่
40.11 จัดทาประชาคมชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด สาหรับคน
ไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ปฏิบัติงานจัดทาประชาคม
ชุมชนนอกเวลาราชการ ณ ที่ทาการชุมชนที่ผู้ร้องอาศัยอยู่เพื่อไม่ ให้กระทบการให้บริการประชาชน ณ ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
40.12 จัดทาบรรยายสรุปผลงานประจาเดือนของกองทะเบียนราษฎรฯ เสนอต่อที่
ประชุม หัวหน้าส่วนการงานทุกเดือน
๔0.13 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงในสมุด บ.ป.๕
๔0.14 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทา
สันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
๔0.15 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 2104 อุดรธานี
กรณีออกตรวจสภาพบ้านและการปฏิบัติภารกิจในอานาจหน้าที่ของกองทะเบียนราษฎรฯ
40.16 ดู แ ลรัก ษาความสะอาดรถยนต์ หมายเลขทะเบี ย น กธ 2104 อุ ด รธานี
ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะปฏิบัติราชการ
-3240.17 บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
๔0.18 สับ เปลี่ยนหมุ นเวียนกั นกั บ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่ วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๔0.19 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๔0.20 ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
41. นายภูริช สุภโตษะ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๔1.๑ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ -ส่งหนังสือ ออกเลขหนังสื องาน
ธุรการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้ ง
จัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือต่างๆไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๔1.๒ ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้อยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
๔1.๓ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔1.๔ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน กองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มงานก่อนเสนอผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
๔1.6 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
๔1.7 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
๔1.8 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงในสมุด บ.ป.๕
๔1.9 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทาสัน
แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
๔1.10 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ

๔1.๑1 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๔2. นายธนเดช วงษ์ขุลี พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๔2.๑ ช่วยปฏิบัติง านเกี่ ยวกับ งานสารบรรณ การรับ - ส่ง หนัง สือประสานงานกั บ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสาร กฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือ
ต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๔2.๒ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานและควบคุมวันลาพักผ่อนและ
วันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔2.๓ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
๔2.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวันและในรอบเดือน
๔2.๕ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน งานบัตรประจาตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎร ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือ กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจางานบัตรประจาตัวประชาชน
และงานทะเบียนราษฎร ลา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔2.๖ ช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องในการ
ปฏิบัติงาน เสนอติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔2.๗ จัดทาแบบพิมพ์ คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน ให้เพียงพอต่อการให้บริการในแต่ละวัน
-33๔2.๘ จัดทาบรรยายสรุป ผลงานประจ าเดือนของกองทะเบียนราษฎรฯ เสนอต่อที่
ประชุม หัวหน้าส่วนการงานทุกเดือน
๔2.9 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงในสมุด
บ.ป.๕
๔2.๑0 รวบรวมคาร้องขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ดาเนินการแล้ว นาเก็บเข้าแฟ้มและจัดทา
สันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
๔2.๑1 ช่วยปฏิบัติงานสอบสวนและส่งเสริมด้านการทะเบียนและบัตร
๔2.12 รวบรวมข้อมู ล สถิติก ารให้บ ริก าร ณ ศูนย์บ ริก ารประชาชนเทศบาลนคร
อุดรธานี แห่งที่ ๑ และศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๔2.13 ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
42.14 เข้าเครื่องบัน ทึ ก ข้อมู ล ในฐานข้อมู ล การทะเบี ยนเพื่ อเพิ่ม ชื่อบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
๔2.15 ตรวจค้นเอกสารกรณีสานักทะเบียนกลาง สานักทะเบียนอื่น และส่วนราชการ
อื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนารายการ
ทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
๔2.16 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับ พนัก งานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ปร ะชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๔2.17 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๔2.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๔3. นางสาวสุขสวัสดิ์ ราชรินทร์ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๔3.๑ ช่วยปฏิบัติงานจัดทาและตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายในทุกหมวด
ทุกประเภทเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบและ
วิธีการงบประมาณของทางราชการ

๔3.๒ ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกั บ การจัดซื้อจัดจ้างทุ กประเภทที่
เกี่ยวกับเงินงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔3.๓ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบรายละเอี ย ดการจ่ า ยเงิ น เดื อ นพ นั ก งาน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ในสังกัดกองทะเบียนราษฎร
๔3.๔ ช่วยปฏิบัติง านตรวจสอบและจัดท ารายงานขออนุมั ติ ก ารจัด ซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๔3.๕ ช่วยปฏิบัติงานในการจัดส่งค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ให้กับสานักงานคลังในแต่ละวัน
๔3.๖ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ - ส่ง หนังสือ ออกเลขหนังสือ
งานธุรการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
เอกสาร กฎระเบียบต่ างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ รวมทั้ ง จัดท าสถิติ การรับ -ส่ง หนังสือต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ
๔3.๗ ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
๔3.๘ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกั บบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานและตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
-34๔3.๙ ช่วยควบคุมวันลาพักผ่อนและวันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนัก งานจ้ างใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔3.๑๐ ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวันและในรอบเดือน
๔3.๑๑ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๔3.๑๒ ช่วยจัดท ารายงานขออนุมั ติจัดซื้อ -จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ
ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔3.๑๓ ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเสนอและติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔3.๑4 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงใน
สมุด บ.ป.๕
๔3.15 รวบรวมคาร้องขอมี บัตร (บ.ป.๑) ที่ ดาเนินการแล้ว นาเก็ บ เข้าแฟ้มและ
จัดทาสันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
๔3.16 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
43.17 เข้าเครื่องบันทึก ข้อมูลในฐานข้อมู ลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
๔3.18 ตรวจค้นเอกสารกรณีส านัก ทะเบียนกลาง ส านัก ทะเบี ยนอื่น และส่วน
ราชการอื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองสาเนา
รายการทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
๔3.19 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๔3.20 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๔3.21 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

๔4. นางสาวชุติมณฑน์ กันหาวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่
๔4.๑ ช่วยปฏิบัติงานจัดทาและตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายในทุกหมวด
ทุกประเภทเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในสั งกัดกองทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบและ
วิธีการงบประมาณของทางราชการ
๔4.๒ ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกั บ การจัดซื้อจัดจ้างทุ กประเภทที่
เกี่ยวกับเงินงบประมาณในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔4.๓ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบรายละเอี ย ดการจ่ า ยเงิ น เดื อ นพ นั ก งาน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ในสังกัดกองทะเบียนราษฎร
๔4.๔ ช่ วยปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบและจัด ท ารายงานขออนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้อ จั ด จ้า ง
ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
๔4.๕ ช่วยปฏิบัติงานในการจัดส่งค่าธรรมเนียม ค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ให้กับสานักงานคลังในแต่ละวัน
๔4.๖ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ - ส่ง หนังสือ ออกเลขหนังสือ
งานธุรการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
เอกสารกฎระเบียบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดทาสถิติ การรับ-ส่งหนังสือต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๔4.๗ ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้
-35๔4.๘ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกั บบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานและตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างทั้งหมดภายในสังกัดกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งสรุปการมาปฏิบัติงานและสรุปวันลาเป็นประจาทุกเดือน
๔4.๙ ช่วยควบคุมวันลาพักผ่อนและวันลาอื่นๆ ของพนักงานและพนัก งานจ้างใน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔4.๑๐ ปฏิบัติงานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนประจาวันและในรอบเดือน
๔4.๑๑ จัดเตรียมแบบพิมพ์คาร้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
๔4.๑๒ ช่วยจัดท ารายงานขออนุมั ติจัดซื้อ -จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ต่างๆ
ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔4.๑๓ ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเสนอและติดตามแฟ้มในงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๔4.๑4 ปฏิบัติหน้าที่คัดลอกรายการทาบัตรประจาตัวประชาชนจาก บ.ป.๑ ลงใน
สมุด บ.ป.๕
๔5.๑5 รวบรวมคาร้องขอมี บัตร (บ.ป.๑) ที่ ดาเนินการแล้ว นาเก็ บ เข้าแฟ้มและ
จัดทาสันแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน
๔5.๑6 ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชนทุกกรณี
45.17 เข้าเครื่องบันทึก ข้อมูลในฐานข้อมู ลการทะเบียนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลเข้าใน
ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ , ทร.๑๓ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท้องถิ่น/อาเภอ เรียบร้อยแล้วทุกกรณี
45.18 ตรวจค้นเอกสารกรณี ส านั ก ทะเบียนกลาง ส านัก ทะเบียนอื่น และส่วน
ราชการอื่นขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและกรณีที่ประชาชนยื่นคาร้องขอตรวจ คัดและรับรองสาเนา
รายการทะเบียนราษฎรที่ออกให้โดยสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

45.19 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริก ารด้ านทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
๔5.20 ปฏิบัติงาน งานจัดการการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในทุกระดับ
๔5.21 ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
มกราคม ๒๕60 เป็นต้นไปและให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ตามคาสั่งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด คาสั่งใดที่ขัดแย้งกับคาสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕60

