
 
 
 
                                               
 

คำส่ังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
                                                      ท่ี  610/๒๕64  

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

..................................... 
 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ถูกต้อง  
รวดเร็ว ตามระบบและแผนงานของทางราชการ และเป็นไปตามภารกิจหน้าท่ี ท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
กำหนด จึงปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล 
ดังนี้ 

ปลัดเทศบาล 
 

นายอลงกรณ์   มานพ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง 12 -2 -05 -2103 -001            
รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ในฐานะปลัดเทศบาล  ทำหน้าท่ี ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและด้าน
กฎหมายพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาส่ังการ โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล 
เช่น งานบริหาร  งานบุคคล  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  
งานนโยบายและแผน  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานพัสดุ  งานระเบียบและสัญญา  งานรักษาความ
สะอาดและจัดระเบียบชุมชน  งานจัดประชุม  ทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานติดต่อกับบุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
หนังสือส่ังการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน เป็นนายทะเบียน
ท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีโรงเรียน ตาม พ.ร.บ. ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาช้ีแจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าร่วม
ประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงาน ของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าท่ีกำหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุง
แก้ไขติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
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สำนักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

1.  นางจันทร์ฉาย  ยามี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)           
เลขที่ตำแหน่ง  12-2-01-2101-001 โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงาน
บริหารท่ัวไปท่ียากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานสัญญา  
งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริม 
การท่องเท่ียว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ          
ท่ียากมาก เช่น ร่างหนังสือตอบโต้ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม 
การบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำส่ังหัวหน้าส่วนราชการ     
เป็นต้น ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ                
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ี ได้รับ 
มอบหมาย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. กล่ันกรองหนังสือรับในส่วนของสำนักปลัด  ผ่านเรื่องให้ปลัดเทศบาล 
2. ปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่บอร์ดของสำนักงานเทศบาลฯ 
3. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
4. การรวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เป็นหัวหน้าหน้าท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

2.  นายกษมา  คณะวงค ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานท่ียากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนการดำเนินการงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานเทศบาลและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่
กรณี ฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
 

3.  นายสุรสิทธิ์  กันทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการ
ปฏิบัติงานท่ียากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งต้ัง    
โอน ย้าย  การเล่ือนเงินเดือน  การเล่ือนตำแหน่งและงานทะเบียนประวัติ เป็นต้น แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อ 
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตาม 
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีงานบุคลากร 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล 
3. จัดหาและรายงานแผนอัตรากำลัง 
4. ทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
5. ทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) และทะเบียนประวัติในระบบออนไลน์ 
6. ทำคำส่ังโอน ย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน 
7. ทำฎีกาค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล 
8. งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และงานสิทธิประโยชน์ของข้าราช การ 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
9. ทำเกี่ยวกับระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) ของพนักงานและลูกจ้าง 

ประจำ 
10.  ทำแผนพัฒนาบุคลากร 
11. รวบรวมข้อมูลและเอกสารด้านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. การรวบรวมเอกสารข้อมูลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

เทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
1. ควบคุม ดูแล การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
2. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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งานทะเบียนและบัตร 
 

4. น างภั ท รวัลลิ์   อภั ยสุ รสิทธิ์   ตำแหน่ ง เจ้ าพนั กงานทะเบี ยนปฏิ บั ติ งาน  เลขที่ ตำแหน่ ง                      
12-2-01-4102-003  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากมากหรือรับผิดขอบสูงเกี่ยวกับงานการทะเบียนของเทศบาล        
ทำหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ  ทำความเห็นสรุปรายงาน  เสนอแนะ  และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คำส่ังว่าด้วยการทะเบียนต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทะเบียน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว   
ยังทำหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 
2. ผู้ช่วยนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เช่น การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร, การรับแจ้ง 

การตาย และออกใบมรณะบัตร, การรับแจ้งการย้ายท่ีอยู่และออกใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่, การรับแจ้งเพื่อออกเลข
ประจำบ้าน , การเพิ่มช่ือและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน , การจำหน่ายช่ือและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียน ฯลฯ 

3. การเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534   
การพิจารณาสัญชาติของบุคคล 

4. งานสถิติ งานเลือกตั้งทุกระดับ 
5. งานตามแผนและยุทธศาสตร์ของสำนักทะเบียนกลาง 
6. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.  นายจักร์กริช  พรหมเรืองฤทธิ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน  
เลขที่ตำแหน่ง 12-2-01-4805-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตราย
และความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกัน
และบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยการฟื้นฟูบูรณะส่ิงชำรุดเสียหายให้ คืนสภาพเดิมตามแผนท่ีเทศบาลได้กำหนดไว้ เป็นต้น          
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง ทำหน้าท่ีพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ 
และดำเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยท่ียากพอสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยส่ังการ 
การควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เ ช่นพิจารณา     
ทำความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย 
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว          
ยังทำหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง 
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ของเจ้าหน้าท่ีใน
การ ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตราเวรยาม และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุก ก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 ควบคุม ดูแล กำกับการจัดตรียม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ 
ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้
การ ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 ควบคุม ดูแล กำกับการรวบรวม จัดทำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่ง
นำ้ เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับ 
สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 ควบคุม ดูแล กำกับการจัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ            
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.7 ควบคุม ดูแล กำกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว้  
 ด้านการบริการ  

1.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพื่อให้ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

1.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนท่ัวไป  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง  

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
1.4 ควบคุม ดูแล กำกับการให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว
ท่ัวถึง 
   

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1. ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลป้องกันปัญหายาเสพติด 
2. ดูแลกิจการ อปพร. 
3. ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน 
4. ติดต้ังและควบคุมเครื่องเสียง จัดรายการวิทยุชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์       

งานเทศบาล 
5. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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6.  นายเพลิน  อินทิยศ  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ี ในการประชุม อบรม และติดต่อราชการ การตรวจวัด บันทึก และ

รายงานปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ช่ัวโมง 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน                      

บพ-8799 เชียงราย และรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บท-572 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ัง
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต             
ชุมชนบ้านกู่ ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้าเพื่อ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
7.  นายชาตรี  นันทศรี   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่         
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานสารบัญ การลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สถิติ พิมพ์เอกสารราชการ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร      

งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.4 งานแผนงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. 
1.4 รวบรวม ข้อมูลความเสียหายเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในเขต ทั้ง 6 ชุมชน ตามแบบรายงาน                

แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 
 
8.  นายวุฒิชัย ฟูแสง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานสำรวจข้อมูล แหล่งน้ำ ความเสียหายจากสาธารณภัย โครงการ งานฟื้นฟูบูรณะ ซ่อมแซม 

สถานท่ีและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน       

บม-6851 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนเวียงสาม ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
9.  นายสมศักด์ิ ใหม่ยานิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานเช็คบำรุงถังดับเพลิง ภายในเขตรับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง  งานรถขุดตัก งานบรรทุกเครน 
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1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน       

80-9182 เชียงราย และรถบรทุกดับเพลิงหัวยาวสีแดง ไม่มีหมายเลขทะเบียน รถขุดตัก หมายเลขทะเบียน 
ตค-541 เชียงราย รถบรรทุก 6 ล้อติดเครน หมายเลขทะเบียน 81-1400 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต             
ชุมชนสันติพัฒนา ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วน
หน้าเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
10.  นายสถิตย์ ทะเรือน พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน งานเช็คบำรุงถังดับเพลิง ภายในเขตรับผิดชอบ งานสวน งานซ่อม

บำรุง  งานภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน               

80-9225 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนศรีเวียงทอง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วน
หน้าเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

11.  นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 ดูและรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ดูแลความสะอาดชุดกาแฟ แก้วน้ำ และบริการน้ำด่ืม แก่ผู้มา

ติดต่อราชการงานบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวในงานกิจกรรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่วยงานธุรการ 

1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถบรรทุกกู้ภัย หมายเลขทะเบียน             
80-9805 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 

1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต              
ชุมชนหัวเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
12.  นายธวัชชัย หมอกมุงเมือง พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย ในเขตเทศบาล งานสวน  งานภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถนั่งส่วนบุคคล(EMS.) หมายเลข

ทะเบียน   กร-6646 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
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1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนในเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
13.  นายกฤตธนิก สายแผ่เยือง พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
1.2 งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าจุดเส่ียง ในเขตเทศบาล งานไฟฟ้าภายนอก -ภายในอาคาร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
1.3 จัดเตรียม ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษารถนั่งส่วนบุคคล(EMS.) หมายเลข

ทะเบียน   กร-6647 เชียงราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดท้ังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ 
1.4 ประสานงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูล ความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขต              

ชุมชนในเวียง ตามแบบรายงานโดยบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุส่วนหน้า
เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
1.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานประชาสัมพันธ์ 
 

14. นายทนุชาพล  นาคเอี่ยม  ตำแหน่ง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง          
12-2-01-3301-001  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการประชาสัมพันธ์ และปัญหาข้อขัดข้องในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ท่าทีของประชาชนต่อนโยบายของ
รัฐบาลและสาเหตุวิธีการท่ีจะเข้าถึงประชาชน เป็นต้น  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จัดทำวารสาร และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประจำเดือน 

2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
4. งานสารสนเทศดำเนินการ ควบคุมการให้บริการ Internet และกล้อง CCTV 
5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมเทศบาล ในรูปแบบ วีดีโอ, และภาพถ่าย 
6. Update ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ของ

เทศบาล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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7. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานพัฒนาชุมชน 

 

15.  นางสาวจิดาภา  ก๋ามี   พนักงานจ้างเหมารายเดือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน
เพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำ
ท้องถิ่น เป็นผู้นำและ  เป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ          
ความเข้าใจและความคิดริเริ่ม   ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชน          
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวก
และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงาน
และจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และงานพัฒนาชุมชน 
2. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสโดยประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการประสานและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
4. ดำเนินการประสานดูแลกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
6. การดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
7. รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
8. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานธุรการ 
 

16.  นางอุไร  สมร  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานข่าวสารต่าง ๆ เศรษฐกิจและ สังคม ฯลฯ การเก็บรักษา   
การตรวจสอบลงหรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียน
ท่ีเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือ
จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ประสานงานในส่วนของสภาเทศบาล เช่น ออกหนังสือเชิญประชุม รายงาน         
การประชุมสภา รับเรื่องร้องเรียน 

2. รับเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์ของเทศบาล 
3. ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ 
4. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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5. งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
6. รายงานต่างๆ 
7. เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการ กรรมการชุมชนในเวียง หมู่ท่ี 2 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

17.  นายอุดม  อูปแก้ว   พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย และ
รับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงาน 
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน สถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ     
ช้ันล่าง 

2. ทำความสะอาดขัดพื้นผิวชั้นบน และช้ันล่างสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
3. ทำความสะอาดอาคารห้องน้ำสาธารณะ 
4. ทำหน้าท่ีจัดเตรียมอาหาร, บริการเครื่องด่ืม ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ 
5. ทำหน้าท่ีดูแลศาลพระพรหม  ศาลพระภูมิเจ้าท่ี 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7. เป็นท่ีปรึกษากรรมการชุมชน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
20. นายพรเทพ  เชาว์วาทิน  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง           
12-2-12-3205-001  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
  2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า         
ท่ีสังกัดในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ 
  3. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ 
การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และการเก็บรักษายานพาหนะ  
ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ หากมีปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 

      ว่าท่ี ร.ต. 
(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 

 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 


