
  

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ท่ี 442 /2565 

เรื่อง  การแบ�งงานและมอบหมายหน�าท่ีตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และ มาตรา 23 วรรคท�าย แห!งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส!วนท�องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก�ไขเพิ่มเติม
จนถึงป)จจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม! เรื่อง หลักเกณฑ9และ
เงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 จึงขอปรับปรุงการกําหนด
หน�าท่ีความรับิดชอบ การแบ!งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ�าง สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแปะ  และขอยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบล
บ�านแปะ ท่ี 238/2565 เรื่อง การแบ!งงานและมอบหมายหน�าท่ีตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลบ�านแปะ ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2565 และหากคําสั่งใดขัดหรือแย�งคําสั่งนี้ ให�ใช�คําสั่งนี้แทน รายละเอียด
ดังต!อไปนี้ 

สํานักปลัดเทศบาล 

นางสาวกฤติมา  ชัยชนันท*  ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไประดับต�น) 
เลขท่ีตําแหน�ง  13-2-01-2101– 001  ในฐานะหัวหน�าสํานักปลัดปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน!วยงาน
ระดับกอง ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ติดต!อ
ประสานงานวางแผน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก�ไข 
ติดตามประเมินผล และแก�ป)ญหาข�อข�องในการปฏิบัติงานในหน!วยงานท่ีรับผิดชอบปกครองผู�ใต�บังคับบัญชาท่ี
รับผิดชอบ ของสํานักปลัดเทศบาล ซ่ึงมีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานตาม
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย และมีหน�าท่ีควบคุมรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานปEองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล�อม งานสาธารณสุข กรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งานศูนย9ช!วยเหลือประชาชน ตลอดจนทํา
หน�าท่ีกําหนดนโยบาย  การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําหนดเจ�าหน�าท่ีและงบประมาณของหน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา ตลอดถึงหน�าท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป
นหน�าท่ีของกองหรือส!วนราชการ
ในเทศบาลโดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ�างฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ เป
นไปด�วยความเรียบร�อย และเกิดประโยชน9สูงสุดแก!
ราชการ 
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ฝ5ายปกครอง 
 ๑. นายปฏิพัทธ*  สายประเสริฐ ตําแหน�ง หัวหน�าฝ5ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไประดับต�น) 
เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-01-2101– 002  ให�ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน!วยงาน ระดับฝIาย ท่ีมีลักษณะงาน
เก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก�ไขป)ญหาในงานของฝIายปกครอง ซ่ึงมีลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย ดังนี้  งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร�อย งานอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม งานศูนย9ช!วยเหลือประชาชน และงานที่อยู!ในความรับผิดชอบของ
ฝIายปกครอง อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส!วน
ท�องถ่ิน พนักงานจ�างฯ ในสังกัด 
 ๒. นายวัชรพงษ*  บุญจํานงค* ตําแหน�ง นิติกรชํานาญการ เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-01-3105– 001 
งานกฎหมายและคดี งานนิติการ งานเลือกต้ัง งานรับเรื่องร�องเรียนและร�องทุกข9 งานกิจการสภา งานจัดทําและ
ปรับปรุงแก�ไขเทศบัญญัติต!างๆ (ยกเว�นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ!าย) รวมถึงประสานการบังคับใช� และ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 ๓. นักวิชาการสาธารณสุข  มอบให� นายปฏิพัทธ*  สายประเสริฐ ตําแหน�ง หัวหน�าฝ5ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไประดับต�น) เลขท่ีตําแหน�ง 13-2-01-2101– 002 ‘งานบริหารท่ัวไป และปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน!งตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายได�แก! งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
งานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
 ๔. จ.อ.วรวุฒิ  ขันทอง ตําแหน�งเจ�าพนักงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานเลขท่ี
ตําแหน�ง  13-2-01-4805–001รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง
ด�านการปEองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ�งเหตุ เช!น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติ
ต!างๆ เป
นต�น จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ9 ตลอดจนยานพาหนะต!างๆ ให�อยู!ในสภาพพร�อม
ใช�ในการปฏิบัติงานอยู!เสมอ จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติข�อมูลต!างๆ ในงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือรายงานผู�บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 5. นายกิตติพงษ*  สอนธิ  พนักงานจ�างท่ัวไปตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต*  มีหน�าท่ี ช!วยงาน
ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารบรรณ งานธุรการงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 6. นายศุภชัย  บุญเรือนพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงานปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและดูแลยานพาหนะท่ีอยู!ในความดูแล และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 7. นายยุงยุทธ  อูปแปง  พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงานปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 8. นายดิษย*กร  ปาตีคํา พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงานปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 9. นายอนุยุต  ภักดีจิตร พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานดับเพลิง เป
นผู�ปฏิบัติงานปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
   
 

/10. นายจีระพงษ9   
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10. นายจีระพงษ*  เดชะทิศ  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ มีหน�าท่ี ช!วยงานปEองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานสารบรรณ งานธุรการงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (งานด�านการปฏิบัติ) โดยมีพนักงานจ�างฯ  ดังนี้  
 11. นายอิทธิพัทธ*  สุภาใจ พนักงานจ�างตามภารกิจตําแหน!ง พนักงานขับรถยนต9 มีหน�าท่ีขับ
รถยนต9เก็บขยะมูลฝอย และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 12. นายจักรกฤษ   คุ�มครอง   ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต* ปฏิบัติหน�าท่ี ขับรถยนต9จัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 13. นายพิชัยยุทธ  วงศ*เติง  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน�าท่ี จัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 14. นายยอดธง  วงค*กิติ  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ ปฏิบัติหน�าท่ี จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 งานการแพทย*ฉุกเฉิน (กู�ชีพกู�ภัย) โดยมีพนักงานจ�างฯ เป
นผู�ช!วยได�แก! 
 15. นายเอกชัย  กันทาใจ  พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต* มีหน�าท่ีขับรถยนต9กู�ชีพ 
ช!วยงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 16. นายวัฒนา  กันทะคํา  พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานกู�ชีพ  ปฏิบัติหน�าท่ี งานการแพทย9
ฉุกเฉิน (กู�ชีพกู�ภัย)และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 17. นายสนธยา  รินแต�ว พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต*  ปฏิบัติหน�าท่ี งานการแพทย9
ฉุกเฉิน (กู�ชีพกู�ภัย) 
 18. นายสิทธิชัย  พรมใจ พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานกู�ชีพ  ปฏิบัติหน�าท่ี งานการแพทย9
ฉุกเฉิน (กู�ชีพกู�ภัย) 
 19. นายสุทธิกรณ*  ธนานนท*  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน�าท่ี งานแพทย9ฉุกเฉิน 
(กู�ชีพกู�ภัย)และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 20. นางสาวอัยรา  เขียวคําสุข  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ ปฏิบัติหน�าท่ี งานการแพทย9
ฉุกเฉิน (กู�ชีพกู�ภัย) และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

  ปฏิบัติงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ และนําไปกําจัด ณ สถานท่ีท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะกําหนด และออกพ!นสารปEองกันและระงับ
โรคติดต!อต!างๆ ตลอดถึงปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย และ มอบหมายให� พนักงานจ�างเหมาส!ง
หนังสือราชการในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกล�เคียงกรณี     
  ปฏิบัติหน�าท่ีให�บริการประชาชนในการรับ – ส!งผู�ปIวยท่ีประสบอุบัติเหตุ-เจ็บปIวยฉุกเฉินก!อน
ถึงโรงพยาบาลตามระบบบริการการแพทย9ฉุกเฉิน  
 21. นางสาวจิราภรณ*  อินทนะ ตําแหน!ง  คนงานท่ัวไป  เป
นผู�ช!วยงานภายในฝIายปกครอง งาน
บริหารงานท่ัวไป (อันดับท่ี 1 ) งานนิติการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม โครงการเงินอุดหนุน และงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

/22. นางสาวณัฐชยา   
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 22. นางสาวณัฐชยา  แก�วใจมา พนักงานจ�างเหมาบริการ เป
นผู�ช!วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
งานควบคุมโรคไข�เลือดออก  งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย9ช!วยเหลือประชาชนเทศบาลตําบล
บ�านแป และงานอ่ืนๆตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ฝ5ายอํานวยการ 
 ๑. นางนันท*นภัทร กรรณิกา ตําแหน�ง นักวิเคราะห*นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหน�ง 
13-2-01-3103–001 รักษาราชการแทน หัวหน�าฝ5ายอํานวยการ ให�ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน�าหน!วยงาน 
ระดับฝIาย ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก�ไขป)ญหาในงานของฝIายอํานวยการ ซ่ึงมี
ลักษณะหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย ได�แก! รวบรวมออกแบและประสานงานการจัดทําผลการดําเนินงาน
ประจําปQ และสื่อประชาสัมพันธ9โครงการ/กิจกรรมต!างๆ งานรัฐพิธี  งานพัฒนาและส!งเสริมการท!องเท่ียว  งาน
ควบคุมดูแลรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ รวมถึงงา นควบคุมดูแลงานอาคาร สถานท่ี  งานยานพาหนะ และ
อํานวยการในงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งานโครงการของเข่ือนภูมิพล เงินอุดหนุนอําเภอ  รวมถึงกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส!วนท�องถ่ิน พนักงานจ�างฯ ในสังกัด 

 2. นายอนุชน  ลิ้มภักดี ตําแหน�ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน�ง 13-2-01-
3102– 001 รักษาราชการแทน นักจัดการงานทั่วไป ให�ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงาน
บริหารงานท่ัวไปและปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

 3. นายอนุชน  ลิ้มภักดี ตําแหน�ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน�ง 13-2-
01-3102– 001รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีและปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีพนักงานจ�างเป�นผู�ช�วย นางสาวเขมิกา  พิเชฐกุลสัมพันธ9  ตําแหน!ง 

ผู�ช!วยนักทรัพยากรบุคคล เป
นผู�ช!วยงานการเจ�าหน�าท่ี และงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 4. นางนันท*นภัทร กรรณิกา ตําแหน�ง นักวิเคราะห*นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหน�ง 
13-2-01-3103–001 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ งานวิเคราะห9นโยบายและแผน  งานยุทธศาสตร9
ของเทศบาล งานจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําปQ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย โดยมีพนักงานจ�างเป
นผู�ช!วย นางสาววิจิตรา  แสนสิงห*  
ตําแหน!ง คนงานท่ัวไป เป
นผู�ช!วยงานวิเคราะห9นโยบายและแผน และงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 5. นางสาวอรพรรณ  บุญญานุกุล  ตําแหน�ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน�ง 13-2-
01-4101–001รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ9 งานพัสดุ
และงานจัดทําสมุดคุมบัญชีงบประมาณของสํานักปลัดเทศบาล งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ และ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน!ง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ  โดยมีพนักงานจ�างเป
นผู�ช!วย. 
นางสาวกัญญา  บุญมาทอง  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบ ช!วยเหลืองานธุรการ งานสารบรรณ ควบคุม
การขอใช�ห�องประชุม (งานอาคารสถานท่ีและงานยานพาหนะ) และงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

 
 

/7. นางกัลยกร   
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  6. นางกัลยกร  มาตั๋น  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ9 ช!วยอํานวย
ความสะดวกแก!ผู�มาติดต!อราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ  และงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

  7. นายวรภัทร  มาตั๋น  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และจัดทํา ปรับปรุงเว็บไซต9เทศบาล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ9ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
ตลอดจนตรวจสอบ ซ!อมแซมครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9 และระบบอินเตอร9เน็ตเบ้ืองต�นและงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย  
  8. นายสงกรานต*  คําคม  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแล ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และจัดทํา ปรับปรุงเว็บไซต9เทศบาล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ9ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
ตลอดจนตรวจสอบ และระบบอินเตอร9เน็ตเบ้ืองต�นและงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

  9. นายภาษีกร  เรือนกองเงิน  ตําแหน�ง คนสวน รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ปรับปรุงซ!อมแซมอาคารสถานท่ี และบํารุงรักษาสนามกีฬาสวนหย!อมและปรับปรุงภูมิทัศน9บริเวณรอบอาคาร
สํานักงาน  
  10. นางอํานวย  กันทะทิพย*  ตําแหน�ง ภารโรง รับผิดชอบและปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
และความเป
นระเบียบเรียบร�อยอาคารสํานักงาน และบริการอาหารว!าง น้ําด่ืม ให�แก!ประชาชนผู�มารับบริการ 

  11. นายศรีวรรณ  สมคําดี  ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ  รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ปรับปรุงซ!อมแซมอาคารสถานท่ี และบํารุงรักษาสนามกีฬาสวนหย!อมและปรับปรุงภูมิทัศน9บริเวณ
รอบอาคารสํานักงาน 

  ขอให�พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�างฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ท่ีได�รับมอบหมายตามคําสั่งนี้ต้ังใจปฏิบัติงานอย!างเต็มกําลังความสามารถ และเสียสละเพ่ือประโยชน9ของทาง
ราชการ และประชาชนโดยส!วนรวม หากมีป)ญหาอุปสรรคตลอดจนข�อสงสัยท่ีจะทําให�ไม!สามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีได�รับมอบหมายตามคําสั่งนี้ได� ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรต!อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต!วันท่ี  1   มิถุนายน   2565   เป
นต�นไป 

   สั่ง ณ วันท่ี   7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2565 

 

 (นายพันธ9ศักด์ิ  แก�วสุดใจ) 
     นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

 

 

 

 

 


