
  

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ท่ี   516/2563 

เรื่อง  การแบ�งงานและมอบหมายหน�าท่ีตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

  โดยที่เป
นการสมควรแก�ไขปรับปรุงการกําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบ การแบ!งงานการ
บริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ�าง สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ เป
นไปด�วยความเรียบร�อยและเป
นป)จจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และ มาตรา 23 วรรคท�าย แห!งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส!วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 สัตตรส แห!งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึงป)จจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เช ียงใหม!  เรื ่อง หลักเกณฑ:และเ งื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที ่ 29 
พฤศจิกายน 2545 จึงแก�ไขปรับปรุงการกําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบ การแบ!งงาน การบริหารงาน 
และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ�าง สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ  และขอยกเลิก คําสั่งเทศบาลตําบลบ�านแปะ ท่ี  466/2562 เรื่อง การแบ!งงาน
และมอบหมายหน�าที่ตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562  และหากคําสั่งใดขัดหรือแย�งคําสั่งนี้ ให�ใช�คําสั่งนี้แทน รายละเอียดดังต!อไปนี้ 
สํานักปลัดเทศบาล 

นายธวัชชัย  ไทยกรรณ-  ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไประดับต�น)  
เลขท่ีตําแหน�ง  13-2-01-2101 – 001 ในฐานะหัวหน�าสํานักปลัดปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน!วยงานระดับกอง 
ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการจัดระบบงานอํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก�ไขป)ญหาในงานของสํานักปลัดเทศบาล ซ่ึงมีลักษณะหน�าท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานตามตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนงานอ่ืนตามท่ี
ได�รับมอบหมาย ได�แก! งานกิจการสภา งานสาธารณสุข กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  งานศูนย:ช!วยเหลือประชาชน ตลอดถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ
ท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป
นหน�าท่ีของกองหรือส!วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ�างฯ สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะเป
นไปด�วยความเรียบร�อย และเกิดประโยชน:สูงสุดแก!ราชการ  

ฝ4ายปกครอง 
 ๑. นางโชติกา  ศรีทับทิม  ตําแหน�ง นิติกรชํานาญการ เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-01-3105-

001  รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1 รักษาราชการแทนหัวหน�าฝHายปกครองท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน การบริหาร

จัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก�ไขป)ญหาในงานของฝHายปกครอง ซ่ึงมีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย ดังนี้ งานส!งเสริมการเกษตร 

                งานอนุรักษ:... 
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งานอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม งานกิจการสภา งานโครงการของเข่ือนภูมิพลท่ีอยู!ในความ
รับผิดชอบของฝHายปกครอง รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส!วนท�องถิ่น พนักงานจ�างฯ ใน
สังกัด  

  1.2 งานกฎหมายและคดี งานนิติการ งานเลือกต้ัง งานรับเรื่องร�องเรียนและร�องทุกข: งาน
ควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานจัดทํา และปรับปรุงแก�ไข เทศบัญญัติต!างๆ (ยกเว�นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ!าย) รวมถึงประสานการบังคับใช� และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  2. นายจตุพล  ฉัตรเงิน  ตําแหน�ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-
01-3101-001 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ งานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย ได�แก! งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ด�านเอกสาร) งานอุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน (อสม.) งานอุดหนุน
คณะกรรมการหมู!บ�าน งานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

  3. นายอิทธิพันธ-  สุภาใจ   พนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต-  มี
หน�าท่ีขับรถยนต:เก็บขยะมูลฝอย ขับรถยนต:ส!วนกลาง(คนท่ี 2) และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  4. นายกิตติพงษ-  สอนธิ ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต- มี
หน�าท่ีขับรถยนต:กู�ชีพ ช!วยงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารบรรณ งานธุรการงานปNองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  5. นายเอกชัย  กันทาใจ ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต- มี
หน�าท่ีขับรถยนต:กู�ชีพ ช!วยงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารบรรณ งานธุรการงานปNองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  6. นายศุภชัย  บุญเรือน  ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงาน
ปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  7. นายยงยุทธ  อูปแปง ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงาน
ปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย  

   8. นางสาวจิราภรณ-  อินทนะ ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ เป
นผู�ช!วยงานภายในฝHาย
ปกครอง งานบริหารงานท่ัวไป (อันดับท่ี 1) งานนิติการ งานสาธารณสุข และงานเกษตร และงานอ่ืน ๆ ตามท่ี
ได�รับมอบหมาย 

   9. นางสาวกัญญ-ฤทัย  ศรีสุนทร ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ เป
นผู�ช!วยงาน
สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป (อันดับท่ี 2) และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

   10. นายวัฒนา  กันทะคํา ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ ปฏิบัติหน�าท่ี จัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   11. นายพิชัยยุทธ  วงศ-เติง ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ ปฏิบัติหน�าท่ี จัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

           12. นายจักรกฤษณ:... 



  

 

-3- 

   12. นายจักรกฤษณ-  คุ�มครอง ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ ปฏิบัติหน�าท่ี จัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฝ4ายอํานวยการ 
  ๑. นางสาวนภาดา  โสมิยะ ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขท่ีตําแหน�ง                 
13-2-01-3101 – 001 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.1 รักษาราชการแทนหัวหน�าฝHายอํานวยการ ให�ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน!วยงาน ระดับ
ฝHาย ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก�ไขป)ญหาในงานของฝHายอํานวยการ ซ่ึงมีลักษณะหน�าท่ี
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได�รับมอบหมาย ได�แก! รวบรวมออกแบบและประสานงานการจัดทําผลการดําเนินงานประจําปO และสื่อ
ประชาสัมพันธ:โครงการ/กิจกรรมต!างๆ งานพัฒนาและส!งเสริมการท!องเท่ียว งานควบคุมดูแลรักษาสนามกีฬา 
สวนสาธารณะ รวมถึงงานควบคุมดูแลงานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ และอํานวยการในงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส!วนท�องถ่ิน พนักงานจ�างฯ ในสังกัด... 
  1.2 งานการเจ�าหน�าท่ี และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง  ตลอดจนปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  
  2. นางสาวนันท-นภัทร วงค-คํา  นักวิเคราะห-นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-01-3103–001 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ งานวิเคราะห:นโยบายและแผน 
งานจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปO ประสานงานและรับผิดชอบโครงการเข่ือนภูมิพลของฝHายอํานวยการ 
และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  3. นางสาวอรพรรณ  บุญญานุกุล  ตําแหน�ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
เลขที่ตําแหน�ง 13-2-01-4101–001 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ: งานพัสดุและงานจัดทําสมุดคุมบัญชีงบประมาณของสํานักปลัดเทศบาล งานอาคารสถานท่ี   
งานยานพาหนะ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  
โดยมีพนักงานจ�างฯ เปJนผู�ช�วย ได�แก�  
  (๑.) นางสาวกัญญา  บุญมาทอง  ตําแหน!ง คนงานท่ัวไป (งานอาคารสถานท่ีและงาน
ยานพาหนะ) 
  (๒.) นางกัลยากร  มาต๋ัน  ตําแหน!ง คนงานท่ัวไป (งานประชาสัมพันธ:) 

  4. นายวรภัทร  มาตั๋น  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และจัดทํา ปรับปรุงเว็บไซต:เทศบาล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ:ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
ตลอดจนตรวจสอบ ซ!อมแซมครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: และระบบอินเตอร:เน็ตเบ้ืองต�น และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 

  5. นายภาษิกร  เรือนกองเงิน ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ปรับปรุงซ!อมแซมอาคารสถานท่ี และบํารุงรักษาสนามกีฬา สวนหย!อม และปรับปรุงภูมิ
ทัศน:บริเวณรอบอาคารสํานักงาน  โดยมีพนักงานจ�างฯ เปJนผู�ช�วย ได�แก� นายศรีวรรณ  สมคําดี ตําแหน!ง 
พนักงานจ�างเหมาบริการ 

          6. นางอํานวย... 
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  6. นางอํานวย  กันทะทิพย-  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบและปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดและความเป
นระเบียบเรียบร�อยอาคารสํานักงาน และบริการอาหารว!าง น้ําด่ืม ให�แก!ประชาชนผู�มารับ
บริการ โดยมีพนักงานจ�างฯ เปJนผู�ช�วย ได�แก! นางบัวเงิน มอยคําต้ือ ตําแหน!ง พนักงานจ�างเหมาบริการ  

  7. นายวินัย  โกนมูล  ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต: มีหน�าท่ีขับรถส!วนกลาง และเครื่องจักร
อ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

   8. นางสาวเขมิกา  พิเชฐกุลสัมพันธ- ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป เป
นผู�ช!วยงานการ
เจ�าหน�าท่ี และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

   9. นางสาวพิตติภรณ-  บุญมาแก�ว ตําแหน�ง พนักงานจ�างท่ัวไป เป
นผู�ช!วยงานวิเคราะห:
นโยบายและแผน เป
นผู�ช!วยเหลืองานกิจการสภา  และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  ขอให�พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�างฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ ท่ี
ได�รับมอบหมายตามคําสั่งนี้ต้ังใจปฏิบัติงานอย!างเต็มกําลังความสามารถ และเสียสละเพ่ือประโยชน:ของทาง
ราชการ และประชาชนโดยส!วนรวม หากมีป)ญหาอุปสรรคตลอดจนข�อสงสัยท่ีจะทําให�ไม!สามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีได�รับมอบหมายตามคําสั่งนี้ได� ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรต!อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต!วันท่ี  1  กรกฎาคม 2563 เป
นต�นไป 

    สั่ง ณ วันท่ี    26    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2563 

 

 
       (นายพันธ:ศักด์ิ  แก�วสุดใจ) 
     นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


