
                                                          

 
 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
ที่   204 /๒๕๖5 

เรื่อง  ปรับปรุงและแก้ไขกำรมอบหมำยภำรกิจหน้ำทีใ่ห้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง     
ประจ ำกองช่ำง เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(เฉพำะรำย) เสียใหม่ 

 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 605/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ ากองช่าง เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้มอบหมายให้นายพรชัย อุ่นวิเศษ 
ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา อีกหน้าที่หนึ่ง นั้น 

 เนื่องจากค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 185/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เรื่อง 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายนายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่งวิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลต าบลวานรนิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้พิจารณาแล้ว เพ่ือความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้การ
บริหารและการปฏิบัติราชการของ กองช่าง เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการและประชาชน อาศั ยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) และ (๔) มาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๒๖๔ ข้อ ๒๖๕ ข้อ ๒๗๐ และ ข้อ ๒๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ จึงปรับปรุงและแก้ไขการมอบหมายภารกิจหน้าที่ ให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ประจ ากองช่าง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 
605/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ า
กองช่าง เทศบาลต าบลวานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการเฉพาะรายเสียใหม่ ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ให้ยกเลิก และให้ถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งนี้แทน ดังนี้  

                     ๑.ฝ่ำยกำรโยธำ 
   มอบหมายให้ นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง พนักงานเทศบาล ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็น    

ผู้รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา อีกหน้าที่หนึ่ง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของฝ่ายการโยธา มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา 

วิเคราะห์ ท าความเห็น คอยก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา ตามภารกิจหน้าที่และลักษณะงานภายใต้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
  - เร่งรัดการปฏิบัติราชการของฝ่ายการโยธาให้เป็นไปตามนโยบาย       

- เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

 



 ๒ 
 ๑.1 งำนสำธำรณูปโภค มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้ 
                  - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  

        - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารด้านช่างโยธา    
- งานควบคุมอาคาร สถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ   
- งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา      
- งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา 

 - งานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและ
ทดสอบวัสดุ 
 - งานออกแบบและเขียนแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 
 - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา    
 - งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ  
  - งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง   
 - ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและ
ทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจข้อมูลทางจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา 
  - งานคัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ 
 -  ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิด   
ให้ได้มาตรฐาน 
 - งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ 

- งานสวนสาธารณะ 
- งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย 

  - งานการบริหารภารกิจถ่ายโอน 
   ๑ ภารกิจถ่ายโอนน้ ามันเชื้อเพลิง 
   ๑.๑ การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแล สถานที่ให้บริการเชื้อเพลิง 
   ๑.๒ การต่ออายุ ออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตให้จ าหน่ายเชื้อเพลิง 
   ๑.๓ การรายงานผลการปฏิบัติต่อหน่วยงานถ่ายโอน 
  ๒ ภารกิจบ่อน้ า รพช. 
    ๒.๑ การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ/สระ/ล าคลอง 
        ๒.๒ การขุดสระ/ขุดลอกล าคลอง/บ ารุงรักษาบ่อน้ า 
 - งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                   ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง    ลูกจ้างประจ า                   ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ประจ างาน 
  4.นายประสิทธิ์ หาญเวช    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 
  5.นางเพ็ญประภา ราชไรกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 

 1.๒ งำนสวนสำธำรณะ  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้ 
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สระ
หลวงภายในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 - งานควบคุมดูแล และบ ารุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 



 ๓ 
 - งานควบคุมการจัดท า การดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ    
 - ควบคุมงานประดับตกแต่งอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ   
 - งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สระหลวงภายในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานรนิวาส อาคารส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส แปลงไม้
ดอกไม้ประดับ กระถางไม้ดอกไม้ประดับ เกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๗ และบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้เรียบร้อย มีความร่มรื่นและสวยงาม  
 - งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายเลิง  แสนขวา  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งคนสวน  ประจ างาน 
  4.นายแป้ง ติวงศ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  
    ส านักปลัดเทศบาล ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง  ประจ างาน 

 1.๓ งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน 
ดังนี้ 

 - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล งานติดตั้งซ่อมบ ารุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจรถนนสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร สถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 - งานประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ทีเ่กี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า ประจ างาน
  4.นายบุญมา  ภูผาผัน  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจ างาน
  5.นายเสกสันต์  นุ่นสวัสดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประจ างาน 
  6.นายประสิทธิ์ หาญเวช  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 

 1.๔ งำนศูนย์เครื่องจักรกล  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้ 
 - งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
 - งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
 - ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  
 - งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง   
 - ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุเกี่ยวกับเครื่องจักร 
 - งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  
 - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  



 ๔ 
 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าทีผู่้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า  ประจ างาน
  4.นายบุญมา  ภูผาผัน  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจ างาน
  5.นายเสกสันต์  นุ่นสวัสดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประจ างาน 

 1.๕ งำนควบคุมตรวจสอบและบ ำบัดน  ำเสีย  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน 
ดังนี้ 

 - งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ าทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ าฝน หรือน้ าทิ้ง   
- งานควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดน้ าเสีย 
- งานให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของ

ประชากร จ านวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม   
- งานตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร  สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ าเสียท าลาย

สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ร่อง รางระบายน้ า คูคลอง ล าน้ า ห้วยและที่สาธารณะ 
- งานรับเรื่องราวค าร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  
- งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ

การบ าบัดน้ าเสีย   
- งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบ าบัดน้ าเสีย ท่อน้ าเสีย ท่อระบายน้ าฝน  

ท่อระบายน้ าโสโครกและท่อน้ าทิ้ง   
- งานดูแลรักษาบ่อบ าบัดน้ าเสีย งานท าความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ าเสีย น้ าฝน 

หรือน้ าทิ้ง   
 - งานรับเรื่องราวค าร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  

- งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
การบ าบัดน้ าเสีย   

- งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบ าบัดน้ าเสีย ท่อน้ าเสีย ท่อระบายน้ าฝน    
ท่อระบายน้ าโสโครกและท่อน้ าทิ้ง   

- งานดูแลรักษาบ่อบ าบัดน้ าเสีย งานท าความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ าเสีย น้ าฝน 
หรือน้ าทิ้ง   
  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายสมชาย มิตราช  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 
  4.นายประสิทธิ์ หาญเวช  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน
  5.นางส ารวย ประทาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน
  6.นางเพ็ญประภา ราชไรกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 
 



 ๕ 
 1.๖ งำนวิศวกรรม มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้  
 - งานออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม วางแผนโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม    
การควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง งานโยธา การวางโครงการ  
 - งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ การประมาณราคา การจัดท าราคากลาง การจัดท า
ข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย   
 - งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การจัดท าประวัติติดตาม  
 - งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม    
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  
- งานออกแบบรายการรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน

วิศวกรรม เขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ 
- งานศึกษาวิเคราะห์ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรม 
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   
- งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม   
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 

 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า  ประจ างาน
  4.นายสมชาย มิตราช  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างก่อสร้าง  ประจ างาน 
  5.นางส ารวย ประทาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน
  6.นางเพ็ญประภา ราชไรกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 

 1.๗ งำนสถำปัตยกรรม  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้ 
  - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการจัดท าผัง 
และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์   
 - งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์   
 - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย                
งานควบคุมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม  
 - งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม  
มัณฑนศิลป์   
 - งานประมาณการราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานให้บริการด้าน
สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และด้านต่าง ๆ  
  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 ๖ 
 
  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                 ประจ างาน 
  4.นางส ารวย ประทาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน
  5.นางเพ็ญประภา ราชไรกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ประจ างาน 
 1.๘ งำนผังเมือง  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงาน ดังนี้ 
 - งานผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส และการประชาสัมพันธ์ด้านผังเมือง   
 - งานจัดท าผังเมืองรวม และงานจัดท าผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง   
 - งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด   
 - งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์    
 - งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า 
 - งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง    
 - งานให้ค าปรึกษาทางด้านผังเมือง งานให้ค าปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติ
ตามผังเมืองรวม   
 - งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  และงานเวนคืน 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง   พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
                 ท าหน้าที่หัวหน้างาน อีกหน้าที่หนึ่ง 
  2.นายพรชัย อุ่นวิเศษ  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  
       ท าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3.นายฉัตรชัย ขันบรรจง   ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประจ างาน 
  4.นายเลิง  แสนขวา    ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งคนสวน                     ประจ างาน 
  5.นายสมชาย มิตราช   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง   ประจ างาน 
  
 2.กำรปฏิบัติงำน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 2.๑. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย/งาน มีหน้าที่รับ - ส่งหนังสือ ร่าง
ตรวจพิมพ์ ทานหนังสือ ตลอดจนโต้ตอบหนังสือราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการและฝ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เคร่งครัด                
 ๒.2 เมื่อได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ท าการตรวจสอบเรื่องราวเดิม ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณา
น าเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส หรือผู้รักษาราชการแทนโดยน าเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเสนอหนังสือราชการล่าช้ากว่าก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการชี้แจงเหตุผลมา
ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 



 ๗ 
                       ๑.หนังสือปกติ  ให้น าเสนอภายใน ๕ วัน 
                       ๒.หนังสือด่วน  ให้น าเสนอภายใน ๓ วัน 
                       ๓.หนังสือด่วนมาก  ให้น าเสนอภายใน ๒ วัน 
                       ๔.หนังสือด่วนที่สุด  ให้น าเสนอภายใน ๑ วัน 
               2.๓. ในกรณีการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องราวน าเสนอหนังสือราชการ หากมีเรื่องเดิมหรือ
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แนบเรื่องเดิมและหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง 
และให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการและหรือผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเสนอมาประกอบการพิจารณาก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยน าเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสหรือผู้รักษาราชการแทนเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
                2.๔. เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสหรือผู้รักษาราชการแทนสั่งการในเรื่องที่เสนอแล้ว
เรื่องให้ย้อนกลับผ่านลงมาตามล าดับสายงานเช่นเดียวกัน ผู้ผ่านเรื่องต้องลงชื่อและวันที่  เดือน พ.ศ. ก ากับหรือ 
ให้ส่งเรื่องนั้นตรงไปยังผู้ปฏิบัติ และให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ได้ทราบการสั่งการนั้น ๆ ด้วย 
                     หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการหรืออาจจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีหรือผู้ รักษาราชการแทน ทบทวนค าสั่งนั้นได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้า
นายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
                 2.๕. หากผู้อ านวยการกองช่างไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติได้ ให้
1) นายวิทยา ฤทธิ์รุ่ง ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2) นายพรชัย อุ่นวิเศษ ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน 
และ 3) จ่าเอกเกชา โพธิตระกาล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ และ
เมื ่อผู ้อ านวยการกองช่างกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติเมื ่อใดให้น าเสนอเรื ่องที ่ผู ้ร ักษาราชการแทน
พิจารณาด าเนินการไปแล้ว ให้ผู ้อ านวยการกองช่างทราบ เพื ่อจักได้ร ับทราบความคืบหน้าของการ
ด าเนินงาน 
                  2.๖. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ หากมีอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้
รายงานนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป 

 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายไว้ในค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติเป็นภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ งานใดที่ได้รับแต่งตั้งเกินกว่า
ต าแหน่งหน้าที ่ให้ถือปฏิบัติเสมือนกับเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในการปฏิบัติหน้าที ่ หากมีปัญหาให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสทราบ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป  

 ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕65  เป็นต้นไป      

                             สั่ง  ณ  วันที่    9    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายก าจัด ทิพย์สุริย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 


