
 
 
 

                    

 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่   198/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  
--------------------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
 

   เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ, กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล              
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 269 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่ 163/2563 ลงวันที่     
2 กรกฎาคม 2563 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. นายสุวิทย์  อุปปินใจ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-002  
  2. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  3. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป      
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  4. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดบัต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   5. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  6. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
 

มีหน้ำที่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย (ตามล าดับ) ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 



 
 
 

                    

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่   196/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  
--------------------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
 

   เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ, กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล              
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 266 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่ 164/2563 ลงวันที่    
2 กรกฎาคม 2563 และแต่งตั้งผูป้ฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. นายสุวิทย์  อุปปินใจ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-002    
 

มีหน้ำที่ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ในการก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและนโยบาย     
ของนายกเทศมนตรี หากเรื่องใดที่เห็นว่าจะต้องรายงานให้ปลัดเทศบาลทราบก่อน ให้ด าเนินการตาม   
ธรรมเนียมปฏิบัติราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 



 
 
 
 

                    
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่   197/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง  
--------------------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
 

   เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ, กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล              
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 266 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและ 
ผู้อ านวยการกอง เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบล
เมืองงายในปัจจุบัน เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
   หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล มีผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง มีผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  2. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
 

/ผู้อ านวยการกองช่าง... 



-2- 
 

   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง มีผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดบัต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   4. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ มีผู้ปฏิบัติราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
 

มีหน้ำที่ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ตามล าดับ) ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง         
ในกรณีที่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง ไม่อยู่ หรือติดราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ โดยมีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนที่      
ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีฯ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ    
1 ครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    1   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 



 
 
                     

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่  199/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง  
--------------------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
 

   เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ, กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล              
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 270 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและ
ผู้อ านวยการกอง เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ในปัจจุบัน เป็นไปตามล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 
   หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล มีผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง มีผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  2. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
 

/ผู้อ านวยการกองช่าง... 
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   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง มีผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
   4. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาววราภรณ์  พินิจศักดิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-08-2107-001   
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ มีผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  1. นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-001 
  2. นายอนิรุตม์  กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป    
ระดบัต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-001   
  3. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1  
  4. นายธนวัฒน์  กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-05-2103-001 
มีหน้ำที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง (ตามล าดับ) ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
 

 
 
 

 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 



บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
ที ่ชม 53501/    วันที ่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
 

เรียน รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

   เรื่องเดิม 
  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 
   ข้อเท็จจริง 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 48 
เอกูนวีสติ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาลาสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอ านาจ
และหน้าที่ตามลักษณะงาน 
   ข้าพเจ้า นายสถิตย์  ผัดแก้ว ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-๐๐๑) จึงมอบหมายให้ นายสุวิทย์  อุปปินใจ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-00-1101-002 รับผิดชอบการบริหารงานประจ า
ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ก ากับ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
   2. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
  กฎหมำย/ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
   2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     
ข้อ 264 
   ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
  เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ, กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล              
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้าฯ จึง
มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ และประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ หากมีปัญหาในการปฏิบัติราชการให้รายงานปลัดเทศบาลฯ ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 
 

 
(นายสถิตย์  ผัดแก้ว) 

ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 



บัญชีรำยละเอียดกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้รองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดเทศบำล 
 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยระเบียบ ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 264 
 
 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. กองการศึกษา 
 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ก ากับ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ติดตาม และรายงานผลการด าเนิน งานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 
 
 
 

  ผู้มอบ...............................................  ผู้รับมอบ............................................. 
                       (นายสถิตย์  ผัดแก้ว)                            (นายสุวิทย์  อุปปินใจ) 
     ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่    200/๒๕64 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของส านักปลัดเทศบาล 
---------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น นายอนิรุตม์ กันทา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
(เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-2101-๐๐๑) จึงมอบหมายงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง       
ในสังกัดส านักปลัดเทศบาล ดังนี้   
   ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   1. งำนธุรกำร ประกอบด้วย 
   (๑) งานสารบรรณของเทศบาล 
  (2) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภา การบันทึกเสียง ถอดเทปการประชุมสภา 
จัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนการประสานงานในเรื่องของการจัดประชุมสภาเทศบาลฯ 
   (4) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล  
  (5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (6) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
           (7) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ         
  (8) งานบริการด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ต้อนรับชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อกับเทศบาล การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  (9) งานบริการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการด าเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลเพ่ือท าความเข้าใจระหว่างเทศบาล
กับประชาชน 
  (10) จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
   (11) เอกสารที่ได้สั่งการแล้วเกี่ยวกับการไปร่วมงานต่าง ๆ น าไปถ่ายเอกสาร และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในทะเบียนเอกสารเพ่ือสะดวกในการค้นหา 
 

/(12) การประชุม... 
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   (12) การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานประจ าเดือน 
  (13) การฝึกอบรม การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม โดยจัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ
เก้าอ้ี เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์, จัดท าใบลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าประชุม, จดบันทึกการประชุม, จัดท า
รายงานการประชุม  

   (14) บันทึกภาพตามโครงการ/กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง
เวปไซต์, เฟสบุ๊ค ไลน์ของเทศบาล และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 
2560 
   (15) การขอใช้ห้องประชุม/หอประชุม จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยประส านงานกับ
หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่, จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียงที่จ าเป็นต้องใช้ 
  (16) ให้ค าแนะน าหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานส าหรับผู้มาติดต่อราชการ อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และบริการประชาชนผู้มาติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  (17) เป็นผู้ช่วยเหลือในการลงระบบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเวปไซต์ที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลส าหรับการบันทึกข้อมูลเพ่ือรายงานผ่านระบบ, ข้อมูลของการประเมิน ITA, 
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา, ระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO และระบบการใช้พลังงาน
ในภาครัฐ และการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  (18) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นายโชคชัย ศรีอุดม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (เลขที่ต าแหน่ง  
13-2-01-4101-๐๐๑)    
   2. นายธวัชชัย วันดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เลขที่ต าแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นางสุภาพร  ค าผง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2. นายประวิทย์  หีบทอง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            3. นายนิยม  แก้วมา           พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

2. งำนบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
         (๑) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 
  (2) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
      (3) งานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
  (4) งานจัดงานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ  
         (5) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
      (6) งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลงานธุรการ 
  (7) งานเกี่ยวการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  (8) งานออกส ารวจ รวมรวบ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สัมมนา จัดโครงการ/
นิทรรศการ หรือกิจกรรม  
   (9) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
ผู้รับมอบ คือ ๑. นางนุชนาถ ค าออน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-01-3101-001) 

/ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่... 
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ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นางสุภาพร  ค าผง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2. นายประวิทย์  หีบทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            3. นายนิยม  แก้วมา           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

   3. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วย 
   (๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
  (๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
  (๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
  (๔) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง 
  (๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
            (๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  (๗) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
  (๘) งานพัฒนาบุคลากร 
     (๙) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จ ความชอบเป็นกรณี
พิเศษ 
   (๑๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท า
คุณประโยชน์ 
            (๑๑) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
  (๑๒) งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  
   (๑๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางนุชนาถ ค าออน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-01-3101-001) 
 

  4. งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ ประกอบด้วย 
   (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ใน การวางแผน
และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
   (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริหารสาธารณูปโภคเป็นหลัก 
         (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้–รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
   (๕) งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ 
ปานกลางและแผนประจ าปี 
   (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๗) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริหารสาธารณูปการ 
ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมิน 
ผลงานตามแผน 
   (8) งานบริการด้านการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
วารสาร เอกสารแผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่งานของเทศบาล 
  (9) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
และด าเนินการ 

/(10) งานรวบรวม... 
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  (10) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
  (11) งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
       (12)  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
   (13) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
  (14) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางนนทรัตน์ กาหลง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
(เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-01-3103-๐๐๑)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นางสุภาพร  ค าผง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2. นายประวิทย์  หีบทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            3. นายนิยม  แก้วมา           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

             5. งำนสวัสดิกำรสังคม ประกอบด้วย 
             (1) งานพัฒนาชุมชน ส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน การด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน า
บริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน การจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน 
   (2) งานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชน
หนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและ
งานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นายธวัชชัย วันดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เลขที่ต าแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นางสุภาพร  ค าผง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2. นายประวิทย์  หีบทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            3. นายนิยม  แก้วมา           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

  6. งำนนิติกำร ประกอบด้วย  
   (๑) งานเกี่ยวกับงานกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย และข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๒) พิจารณาเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องจัดท านิติกรรม 
   (๓) รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายสอบสวน  
ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์   
   (๔) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (๕) สอบสวน เปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางสาวเรียงอักษร  พิทาค า ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (เลขที่ต าแหน่ง 13-2-01-
3105-001) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นางสุภาพร  ค าผง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    2. นายประวิทย์  หีบทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            3. นายนิยม  แก้วมา           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

/7. งานทะเบียนราษฎร... 
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  7. งำนทะเบียนรำษฎร ประกอบด้วย 
   (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
  (๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
  (๓) งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิสิทธิ์อมร ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
(เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-01-3104-๐๐๑)   
 

  8. งำนส่งเสริมกำรเกษตร ประกอบด้วย 
   (1) งานทางวิชาการเกษตร การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร 
เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์พืช การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและ
ศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์
พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตรและปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นายธวัชชัย วันดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เลขที่ต าแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
 

     9. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประกอบด้วย 
       (๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
         (๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัยงานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่าง ๆ     
          (๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ       
    (๔) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 (๕) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
                 (๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
          (๗) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (8) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ         
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (9) งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (10) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
  (11) งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 
   (12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. สิบเอกพูนศักดิ์  ไชยวงค์ ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-01-3810-001)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ 1. นายธวัชชัย   สงคราม      พนักงานจ้างตามภารกิจ     
                               2. นายอนุสรณ์  เดชบุญ      พนักงานจ้างตามภารกิจ             
    3. นายสุธิพงษ์  เขื่อนเพชร พนักงานจ้างทั่วไป        
   4. นายประทีป  อนันต๊ะ       พนักงานจ้างทั่วไป 
    5. นายธีระพงษ์  สมจักร  พนักงานจ้างทั่วไป   

/ให้พนักงาน... 
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  ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที  
   

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่    202/๒๕64 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของกองคลัง 
---------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
(เลขที่ต าแหน่ง 13-2-04-2102-๐๐๑) จึงมอบหมายงานให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ดังนี้   
   ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
   การบริห ารงานฝ่ ายบริหารงานคลั ง ให้ อยู่ ในความดูแล  และรับผิดชอบของ               
นางแสงจันทร์ การหมั่น ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (เลขที่
ต าแหน่ง 13-2-04-2102-002) โดยมีงานต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. งำนธุรกำร ประกอบด้วย 

(๑) งานสารบรรณของกองคลัง 
(๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 

   (๓) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองคลัง 
(๔) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับมอบ คือ  1. นางแสงจันทร์ การหมั่น ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-04-2102-002) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ คือ 1. นางศิวาลักษณ์  ปินตาเปี้ย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
 

   2. งำนกำรเงินและบัญช ีประกอบด้วย 
  (๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
  (๒) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   (๓) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
  (๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๕) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
 

/(6) งานจัดท า... 
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  (๖) งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ 
  (๗) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นางสาวอุมากร อายุมั่น ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง 
13-2-04-3201-๐๐๑)            
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ คือ     1. นางศิวาลักษณ์  ปินตาเปี้ย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 
                   2. นางสาวพิมพ์ประภา  พวงมาลัย       พนักงานจ้างตามภารกิจ    

 

  3. งำนพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
  (๑) งานการซื้อและการจ้าง 
  (๒) งานการซ่อมและบ ารุงรักษา   
  (๓) งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
  (๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
  (๕) งานการจ าหน่ายพัสดุ 
   (๖) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นางสาวมยุรี  เขียวใหม่ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-04-3204-001) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ คือ 1. นางสาวสุวรรณี  ว่องสาริกิจ      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  4. งำนพัฒนำรำยได้ ประกอบด้วย 
  (๑) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือรับปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล              

(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
  (๓) งานวางแผนโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
  (๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 
   (๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
  (6) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
   (7) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   (8) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  
   (9) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน   
   (10) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล 
  (11) งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
  (๑2) การจดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 
   (13) การจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 
   (14) การจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
   (15) การเพิกถอนทะเบียนพาณิชย์  
   (16) รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์  
  (17) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นางสาวนฤมล วังซ้าย ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (เลขที่ต าแหน่ง 
13-2-04-3203-001)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ คือ 1. นายสุพเลิศ  กุมภา     พนักงานจ้างตามภารกิจ 

/ให้พนักงานเทศบาล... 
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  ให้พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานผู้อ านวยการกองคลัง       
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที  
   

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่    203 /๒๕64 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของกองช่าง 
---------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น นายธนวัฒน์ กรรไกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (เลขที่
ต าแหน่ง 13-2-๐๕-2103-๐๐๑) จึงมอบหมายงานให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ดังนี้   
    ๑. งำนธุรกำร ประกอบด้วย 
   (๑) งานสารบรรณของกองช่าง 
  (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   
  (๓) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
  (๔) งานจัดท าค าสั่ง และการประกาศของกองช่าง    
  (๕) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
  (๖) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ  คือ 1. นางสาวพัชรี  สล่าเหน่    พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๒. งำนวิศวกรรม ประกอบด้วย 
   (๑) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
  (๒) งานวางโครงการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
    (๓) งานให้ปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม 
  (๔) งานตรวจสอบแบบแปลงการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
   (๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
  (๖) งานส ารวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม 
  (๗) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
  (๘) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
  (๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
  (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/ผู้รับมอบ... 
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ผู้รับมอบ  คือ 1. นายสมพงษ์  ว่องสาริกิจ        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2. นายเอกรักษ์  วงค์ษา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   3. นาย ฐ.รุ่งฤทธิ์  ตันกุริมาน       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   4. นายอานุวัฒน์  ตันมา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  5. นายอรรถกิจ  ชัยวงค์            พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  6. นายธนายุทธ์  ญาติมาก พนักงานจ้างทั่วไป 
  7. นายอนุชา  บุญสูง  พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๓. งำนสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย 
  (๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  (๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
  (๓) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
  (๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่       
  (๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อม 
  (๖) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง 
  (๗) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
  (๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา 
  (๙) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ  คือ 1. นายสมพงษ์  ว่องสาริกิจ        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2. นายเอกรักษ์  วงค์ษา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   3. นาย ฐ.รุ่งฤทธิ์  ตันกุริมาน       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   4. นายอานุวัฒน์  ตันมา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  5. นายอรรถกิจ  ชัยวงค์            พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  6. นายธนายุทธ์  ญาติมาก พนักงานจ้างทั่วไป 
  7. นายอนุชา  บุญสูง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

  ให้พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที  
   

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     1   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่    204/๒๕64 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
---------------------------------- 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม             
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (เลขที่ต าแหน่ง 13 -2 -06-2104 -๐๐1)             
จึงมอบหมายงานให้แกพ่นักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้   
  ๑. งำนธุรกำร ประกอบด้วย 
  (๑) งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
  (๓) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นางสาวณัฐพร  ยี่นาง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
  ๒. งำนสุขำภิบำลและอนำมัยส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
  (๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
  (๓) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (๔) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
         (๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  (๖) งานอาชีวอนามัย 
  (๗) งานฌาปนกิจ 
  (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ 1. นางสาวณัฐพร  ยี่นาง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   

/3. งานรักษา... 



-2- 
 

    3. งำนรักษำควำมสะอำด ประกอบด้วย 
   (1) งานจัดเก็บขยะอินทรีย์ ขยะท่ัวไปและขยะพิษ 
   (2) เก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   (3) ขับรถยนต์ขนขยะเพ่ือให้พนักงานเก็บขยะน าขยะจากชุมชนไปทิ้งบ่อขยะ 
   (4) บ ารุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามปกติ 
   (5) งานรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
   (6) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางสาวณัฐพร  ยี่นาง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ  1. นายสุวิทย์  เกษม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   2. นายรักเกียรติ  ดวงตา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   3. นายทองดี  ปัญญาเลิศ  พนักงานจ้างทั่วไป 
   4. นางสุพรรณี  เรือนไกล  พนักงานจ้างทั่วไป 
    ๔. งำนส่งเสริมสุขภำพ ประกอบด้วย 
  (๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
  (๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 
  (๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติด  
โรคสัตว์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
   (๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์ 
        (๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        (๖) งานป้องกันโรคติดต่อเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
        (๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  
  (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับมอบ คือ  1. นางสาวณัฐพร  ยี่นาง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  คือ  1. นายสุวิทย์  เกษม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   2. นายรักเกียรติ  ดวงตา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   3. นายทองดี  ปัญญาเลิศ  พนักงานจ้างทั่วไป 
   4. นางสุพรรณี  เรือนไกล  พนักงานจ้างทั่วไป 
  

   ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานผู้อ านวยการ          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที 
    

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 



 
 
 
  

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

ที่  205/๒๕64 
เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของกองการศึกษา 

---------------------------------- 
 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกนูวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น นางสาววราภรณ์ พินิจศักดิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) (เลขที่ต าแหน่ง 13-2-๐๘-2107-๐๐๑) จึงมอบหมายงานให้แก่พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้ 
   ๑. งำนธุรกำร ประกอบด้วย 
   (๑) งานสารบรรณของงานการศึกษา 
  (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริหารเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
   (๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ที่ขอความร่วมมือ 
   (๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของงานการศึกษา 
   (๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (7) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
   ให้อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของ นางสาววราภรณ์ พินิจศักดิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยกอง
การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-๐๘-2107-๐๐๑) 
  ๒. งำนกำรศึกษำปฐมวัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารและวิชาการ   
งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  (2) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้รับมอบ คือ 1. นางธนา  วงค์ษา  ครู (คศ.2)  
            2. นางอุไร  เขื่อนเพชร   ครู (คศ.2) 
   ๓. นางสาวเอกอนงค์  งามเลิศ ครู (คศ.2) 
   ๔. นางสงกราน  หมื่นตา  ครู (คศ.2) 

/ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่... 



-2- 
 

ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่  1. นางทับทิม  ตันกุริมาน ผู้ดูแลเด็ก 
2. นางสาวสุวภา  ขาวคม ผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวจารีณา  ธิต๊ะ  ผู้ดูแลเด็ก 
4. นางจินดาพร  กอนใจ  ผู้ดูแลเด็ก 

    5. นางสาวนิตยา  ค าคง  ผู้ดูแลเด็ก 
 

  ให้พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานผู้อ านวยการกองการศึกษา      
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที 
    

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

ที่  206/๒๕64 
เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

---------------------------------- 
 

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีค าสั่งที่ 195/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ  
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส(๒) และมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และข้อ 264 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ให้อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของ นางสาวศิริพร ทวีชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง      
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง 13-2-04-2102-๐๐๑) ดังนี้  
   หน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
   (1) งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า  
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน งานบริหารข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
  (2) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  ให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติราชการเกิดขึ้นให้รายงานปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือวินิจฉัยสั่งการในทันที 
    

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 

   (นายชัยรัตน์  ค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 


