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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
ที ่ 265 / 2565 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ลละพนักงำนจ้ำงเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่  
ประจ ำส ำนักปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 

                                         *********************************** 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือความเหมาะสมเป็นปัจจุบันและเพ่ือให้การ
บริหารและปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลดีแก่ราชการและประชาชน 

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส (2) และ (4) มาตรา ๔๘ สัตตรส และมาตรา ๔๘    
เอกูนวีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2562) ประกอบกับข้อ 
๒๖4 ข้อ ๒๖๕  ข้อ ๒๗๐ และข้อ ๒๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร         
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส เรื่อง การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖4 เป็นต้นไปจึงมอบหมาย
หน้าที่ ให้พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ ราชการประจ า         
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  ปลัดเทศบำล ม อบ ห ม าย ให ้ น ำยป ร ีด ำ   ส ุว ร รณ พ รม  ต ำ ลห น ่งป ล ัด เท ศ บ ำล                
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง)  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส
มอบหมาย 

รองปลัดเทศบำล มอบหมายให้ นำงสำวไพจิตร  มีพรหม ต ำลหน่งรองปลัดเทศบำล         
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒  มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใดที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่อง
การมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดเทศบาลจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้ และมีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นหนังสือราชการก่อน
แล้วค่อยน าเสนอปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส/นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสพิจารณาสั่งการ และมีหน้าที่
อ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสมอบหมาย กรณีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล การน าเสนอหนังสือ
ราชการของส านักปลัดเทศบาลต่อปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส/นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ให้เสนอ
ต่อรองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาสพิจารณาก่อนทุกครั้ง 

        ส ำนักปลัดเทศบำล 
มอบหมายให้  นำยธนพงศ์ มูลมำศย์ ต ำลหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่ายดังนี้ 
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1.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มอบหมำยให้  นำงสำวเพ็ญจันทร์   ขันธุปัท ม์  ต ำลหน่ งหั วหน้ ำฝ่ ำยอ ำนวยกำร เลขที่ ต ำลหน่ ง                            
๕๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัตหิน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร ส านักปลัดเทศบาล โดยมีภารกิจหน้าที่ตาม 

ลักษณะงำนลยกออกเป็น  9  งำน  ดังนี้      
 ๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส านัก
ปลัดเทศบาล  ที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
    -งานสารบรรณการรับ – ส่งหนังสือ เสนอและติดตามแฟ้มเอกสาร ควบคุม สมุดปิดค าสั่ง 
ประกาศ หนังสือรับรองต่างๆงานเก็บและค้นหาหนังสือ 
                 -งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานข้อมูล ข่าวสารทั่วไป งานติดต่ออ านวยความ
สะดวกด้านต่างๆ              
     -งานธุรการทางการเงินและสวัสดิการการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน จัดท าแผนเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบกลาง งานพัสดุของส านักปลัด 
     -งานเลือกตั้ง 
     -งานรัฐพิธี งานราชพิธี 
     -งานประสานงานการประชุม การดูแลรักษาความสะอาดจัดเตรียมห้องประชุมและให้บริการ
สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ 
      -งานจดบันทึกการประชุมประจ าเดือน การประชุมสภาเทศบาล และการประชุมต่างๆ 
      -งานต้อนรับและดูแลแขกท่ีมาติดต่อราชการ คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ 
      -งานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
      -งานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส านักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ
ส านักงาน 
      -งานบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๗๓๙๕ สกลนคร และ บต 1546 
สกลนคร และ นข 5093 สกลนคร และ กข 2449 สกลนคร ให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
และบันทึกการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน 

 -งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ  
ประกอบด้วย 
                ๑. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เป็นหัวหน้างาน 
 2. นางสาวดวงเดือน ทัศบุตร ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน        ประจ างาน 
 3. นายปรีดา ทองสม ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์        ประจ างาน 
 5. นายโสภณ ทองสม  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์         ประจ างาน 
   
 ๑.๒ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานการเจ้าหน้าที่ ของส านัก
ปลัดเทศบาลที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
        - งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงต าแหน่ง จัดท าแผนอัตราก าลัง 
        - งานสรรหาบุคลากรงานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
        - งานทะเบียนประวัติ 
        - งานประเมินผลการปฏิบัติงานและให้บ าเหน็จความชอบ 
        - งานพัฒนาบุคลากรและงานสวัสดิการต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
                            - งานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง 
                       - งานแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง    
                     - การศึกษาดูงาน  
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                     - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
                     - งานการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
                     - งานสวัสดกิารพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
                     - งานบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                     - งานจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  
                     - งานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
                     - งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                     - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  
      - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวเพ็ญจันทร์ ขันธุปัทม์  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      เป็นหัวหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
 ๒. นางสาวดวงเดือน ทัศบุตร ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                           ประจ างาน 

 ๑.๓ งำนกิจกำรสภำเทศบำล  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานกิจการสภาเทศบาล ที่เก่ียวข้อง
กับงาน ดังต่อไปนี้ 
       - งานประสานงานการประชุมสภาจัดส่งเอกสารเชิญประชุม 
       - งานจัดเตรียมเอกสารการประชุมสภา 
       - งานจัดท าญัตติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาล 
       - งานจดบันทึก จัดท า ตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
       - งานเก็บรักษาเอกสารส าคัญของสภาเทศบาล 
       - งานจัดเตรียมห้องประชุมและการอ านวยความสะดวกการประชุมสภาเทศบาล 
       - งานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสภาเทศบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวร าไพ  พุทธใจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      เป็นหัวหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
  2. นางสาวดวงเดือน ทัศบุตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน                ประจ างาน 
 
 ๑.๔ งำนสำรสนเทศ   หนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับระเบียบงานสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
       - งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดวางระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
       - งานเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ   (Programmer)  
       - งานควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ปัญหาขัดข้องในระบบงาน 
       - งานให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 

      - งานส่งเสริมฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร 
      - งานติดตาม ศึกษาอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และก ากับดูแลศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน 

       - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวร าไพ  พุทธใจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       เป็นหัวหน้างานอีกหน้าทีห่นึ่ง 
2. นางสาวดวงเดือน ทัศบุตร ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน         ประจ างาน 
 
 

 ๑.๕ งำนประชำสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ดังต่อไปนี้ 
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      - งานสารนิเทศ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
      -  งานจัดท าฐานข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์   
      -  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      -  งานเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าเสนอผู้บริหารแก้ไข 
      -  งานประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของเทศบาล 
      -  งานขับรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

       -  งานปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรงานทางด้านพิธีการ เช่น งานศาสนพิธี งานศพ งานการกุศลต่างๆ 
                      -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวร าไพ  พุทธใจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    เปน็หัวหน้างานอีกหน้าทีห่นึ่ง 
 2. นางสาวดาวเดือน ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน          ประจ างาน 
 

               1.6 งำนวิเครำะห์นโยบำยลละลผนงำน หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนงาน ที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
      - งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินงานประจ าปี รายงานผลการติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
      - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการ
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
      - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      - งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของ
บริการสาธารณูปโภคหลัก 
      - งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 
     - งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ ใน
เขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา 
     - งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
     - งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
     - งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพิเศษหรืองานนโยบายทางราชการ 
     - งานจัดท าและเรียบเรียงการจัดท าแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปาน
กลางและแผนประจ าปี 
     - งานจัดท าแผนชุมชน งานประชาคม งานเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
     - งานประสานความร่วมมือกับชุมชน 
     - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปฏิบัติการ      เป็นหวัหน้างาน 
                ๒. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                         ประจ างาน 
 1.7 งำนงบประมำณ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ดังต่อไปนี้ 
      - งานจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลแนวทางเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ 
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                      - งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
      - งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
      - งานให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
      - งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล 
        - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวจารวุรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปก.        เปน็หัวหน้างานอีกหน้าทีห่นึ่ง 
                  ๒. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                    ประจ างาน 
 

  ๑.8 งำนพัฒนำชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
                      - ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม   
                    - ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ 
                    - การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  
                    - เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ 
ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  โดยร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด 
                      - ให้ค าแนะน า และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิกฤตการณ์  และหลักการพัฒนาชุมชน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

               - งานอ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย        
                 ๑. นางสาวจารุวรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนปก. เป็นหัวหน้างาน 
   2. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            ประจ างาน 
 

               ให้ลยกงำนพัฒนำสังคม ออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 

            ๑. หมวดศูนยพ์ัฒนำคุณภำพชีวิตลละส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
                ๑.๑ งำนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตลละส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
                      - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
                      - งานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
                   - งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
                      - งานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย       
                     ๑. นางสาวจารุวรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปก. เป็นหวัหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
     2. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            ประจ างาน 
   3. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                    ประจ างาน 
              ๒. หมวดศูนย์กำรเรียนรู้เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
                   ๒.๑ งำนศูนย์กำรเรียนรู้เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
                     - งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
                     - งานพัฒนาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  
                  - งานจัดท าแปลงสาธิต สวนผสมสาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     - งานอ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย           
                     ๑. นางสาวจารุวรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปก. เป็นหวัหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
 2. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            ประจ างาน 
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 3. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                    ประจ างาน 
 
 

      ๑.9 งำนสังคมสงเครำะห์  โดยแยกออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
                ๑. หมวดสังคมสงเครำะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   - งานสงเคราะห์ประชาชนที่ด้อยโอกาส ยากจน และไร้ที่พ่ึง   

 - งานช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 
              - งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   
 

                      - งานส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการวางแผนและจัดระบบงานสังคมสงเคราะห์ 
                      - งานให้ค าปรึกษา  แนะน า ในด้านสังคมสงเคราะห์ 
                      - ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็ก วัยรุ่น คนชรา คนขอทาน 
โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัวหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม      

 - พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

                 - งานอ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย        
 ๑. นางสาวจารุวรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปก. เป็นหวัหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
 2. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              ประจ างาน 
 3. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                    ประจ างาน 

                ๒. หมวดกิจกำรสตรีลละผู้สูงอำยุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
                      - งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสตรีในชุมชน  

        - ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุและคนชรา 
        - งานทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ คนชรา 
        - งานพัฒนาชุมชน 
        - งานอ่ืน ๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

                     ๑. นางสาวจารุวรรณ์ กองแสง ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นะโยบายและแผนปก. เป็นหวัหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
 2. นางสาวร าไพ พุทธใจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              ประจ างาน 
                     3. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                    ประจ างาน 
 
 ๒. ฝ่ำยปกครอง 
มอบให้ นำยธนพงศ์ มูลมำศย์ ต ำลหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง  ๕๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  รักษำรำชกำรลทน หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง  ส านักปลัดเทศบาลโดยมีภารกิจ
หน้าที่ตาม ลักษณะงานแยกออกเป็น  4  งาน  ดังนี้ดังนี้ 
 ๒.๑ งำนทะเบียนรำษฎรลละบัตรประจ ำตัวประชำชน  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
      - งานจดและจัดท าทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน     
คนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย 
      - งานรับค าร้อง ค าขอต่างๆ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
      - งานคัดลอกข้อมูลการทะเบียนราษฎรและทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      - งานศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ 
      - งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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      - งานจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนชุมชน 
      - งานเลือกตั้งทุกระดับ 
      - งานจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
      - งานพิจารณาตรวจสอบ  ท าความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
      - งานตรวจสอบ รายงาน ข้อมูลประชากร 
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายวรวุฒ ิ ตันทะวงค์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ   เป็นหัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวดวงเดือน  ทัศบุตร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน                      ประจ างาน 
 ๒.๒ งำนป้องกันลละบรรเทำสำธำรณภัย  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
       - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
       - งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย 
       - งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็นสรุป รายงาน เสนอแนะ 
       - การด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
       - งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
       - งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานฝึกอบรม ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
       - งานดูแลระบบเครื่องเสียงไร้สายวิทยุสื่อสารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
       - งานระบบกล่องวงจรปิด 
       - งานวิทยุสื่อสาร 
       - งานบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
       - งานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1. จ่าเอกเฉลิมพล แสนอุบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.         เป็นหัวหน้างาน 
 2. นายเศกสรรค์  เวียงครุฑ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์        ประจ างาน 
 3. นายชาญชัย  ทองสม  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์        ประจ างาน 
 4. นายบุญตา  ทองสม  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                 ประจ างาน 
 5. นายบุญเที่ยง  เพ่ิมอร่าม  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง                           ประจ างาน 
 6. นายสมบัติ  ภูโท  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง                           ประจ างาน 
 7. นายนอม  โคประโคน  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง                           ประจ างาน 
 8. นายชาตรี  จุลชาติ  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง                           ประจ างาน                                                                                                                         
 9. นายวิไลย์  ศรีสร้อย  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง                           ประจ างาน 
 10. นายอมรศักดิ์  น้อยโสม  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง         ประจ างาน 
 11. นายบุญมา  ปัดสา   ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง       ประจ างาน 
 12.  นายแป้ง  ติวงศ์   ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง       ประจ างาน 
 ๒.๓ งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
ที่เก่ียวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ 
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      - งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      - การจัดระเบียบจราจรและการจอดยานยนต์ 
      - งานควบคุมตรวจสอบ ด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      - งานเฝ้าระวังเหตุร าคาญ  
      - งานเปรียบเทียบปรบั 
      - งานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
      - งานควบคุมตรวจสอบ ด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      - งานการประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 

     - งานมวลชนต่าง ๆ   
       - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
 ๑. จา่เอกเฉลิมพล แสนอุบล ต าแหน่ง เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง.  เป็นหวัหน้างานอีกหน้าที่หนึ่ง 
                 2. นายนอม  โคประโคน ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง        ประจ างาน 
  
 ๒.4 งำนนิติกำรลละกำรพำณิชย์  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบงานนิติการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ดังต่อไปนี้ 
      - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  
      - งานร่าง ตรวจร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง  
      - งานนิติกรรมสัญญา ศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกฎหมาย  
      - งานสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
      - งานสอบสวน และเปรียบเทียบปรับการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
      - งานพิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย 
      - งานติดตามและประสานงาน การด าเนินคดี/การช าระคดีให้เสร็จสิ้น 
      - งานรวบรวมข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกีย่วข้อง เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ 
      - งานรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์ 
                     - การด าเนินการทางคดี การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
                    - งานจัดท านิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
      - งานงานการพาณิชย์  งานจดทะเบียนพาณิชย์ตาม ตรวจสอบและให้ค าแนะน าสถาน
ประกอบการพาณิชย์ 
                     - งานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตริับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1. นายธนวัฒน์   พัฒนเพ็ญ  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ    เป็นหัวหน้างาน  

กำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
 ๑. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย/งาน มีหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ ร่างตรวจพิมพ์  
ทานหนังสือ ตลอดจนโต้ตอบหนังสือราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการและฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
 ๒. เมื่อได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ท าการตรวจสอบเรื่องราวเดิม ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้ว
พิจารณาน าเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส หรือผู้รักษาราชการแทนโดยน าเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา
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ตามล าดับ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเสนอหนังสือราชการล่าช้ากว่าก าหนด ให้หั วหน้าส่วนราชการชี้แจง
เหตุผลมาประกอบการพิจารณาทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ หนังสือปกติ ให้น าเสนอภายใน ๕ วัน 
 ๒.๒ หนังสือด่วน ให้น าเสนอภายใน ๓ วัน 
 ๒.๓ หนังสือด่วนมาก ให้น าเสนอภายใน ๒ วัน 
 ๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ให้น าเสนอภายใน ๑ วัน 

 ๓. ในกรณีการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวน าเสนอหนังสือราชการ หากมีเรื่องเดิมหรือมี
เรื่องที่เกี่ยวข้องให้แนบเรื่องเดิมและหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง และให้
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการและหรือผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่ วนราชการให้
ตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเสนอมาประกอบการพิจารณาก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยน าเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ๔. เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสหรือผู้รักษาราชการแทนสั่งการในเรื่องที่เสนอแล้วเรื่อง
ให้ย้อนกลับผ่านลงมาตามล าดับสายงานเช่นเดียวกัน ผู้ผ่านเรื่องต้องลงชื่อและวันที่ เดือน พ.ศ. ก ากับหรือ ให้ส่ง
เรื่องนั้นตรงไปยังผู้ปฏิบัติ และให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้ทราบ
การสั่งการนั้นๆ ด้วยและหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนนั้นจะ
ท าให้เสียหายแก่ราชการหรืออาจจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีเพ่ือให้นายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทน ทบทวนค าสั่งนั้นได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้วถ้า
นายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
 ๕. หากหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติได้ให้
นางสาวเพ็ญจันทร์  ขันธุปัทม์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และนายธนวัฒน์   พัฒนเพ็ญ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
ตามล าดับเป็นผู้รักษาราชการแทน และเมื่อหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติเมื่อใด 
ให้น าเสนอเรื่องที่ผู้รักษาราชการแทนพิจารณาด าเนินการไปแล้ว ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลทราบ เพ่ือจักได้รับทราบ
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 

 6. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ หากมีอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รายงาน 
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไปให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในค าสั่งนี้
โดยเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติเป็นภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ งานใดที่ได้รับแต่งตั้งเกินกว่าต าแหน่งหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ
เสมือนกับเป็นผู้ด ารงต าแหน่ งในการปฏิบัติหน้ าที่  หากมีปัญหาให้ รายงาน ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับ               
จนถึงนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสทราบ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป  

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕65   เป็นต้นไป      

             สั่ง  ณ  วันที่   8  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
                                                               (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 
 

 


