
 
 
 

     ค ำสั่งเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
        ที่ 446 / ๒๕๕9 

        เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบในส่วนรำชกำร กองคลัง 
……………………………………. 

 

  อาศัยอ านาจตามความ  ในมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหารเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๒   
 

 

  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย  หนังสือ
สั่งการ ข้อระเบียบ กฎหมาย  และมีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  จึงมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบภายในส่วนราชการ กอง  โดยให้ใช้ค าสั่งดังต่อไปนี้ 

         มอบหมายให้  ส.ต.อ.ทองสอน  พูลเพ่ิม   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
กลาง)  เลขที่ต าแหน่ง  43-2-00-1101-001   เป็นหัวหน้าพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนของ
เทศบาลต าบลบ้านเป้า   รองจากนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า 

 

  มอบหมายให้  นางสาวสายสุดา  ไตรยวงค์   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  43-2-04-2102-001     มีหน้าที่และรับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองคลังเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาล  ความเห็น
เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง  ที่ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ  เกี่ยวกับ
งานคลังหลายด้าน เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนด้านต่างๆ  ให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยสังกัดการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  การท า
รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะน าวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะ
การเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้  ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  กรรมการเก็บรักษาเงิน  
กรรมการตรวจการจ้าง  กรรมกรตรวจรับพัสดุ  ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงาน  โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามงานต่างๆ  ดังนี้ 
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          1.  งานการเงิน  มอบหมายให้ นางสาวนราวดี  งานไว  ต าเหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
เลขที่ต าแหน่ง   43-2-04-3201-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน   
 คณะกรรมการรับเงิน 

๒.๒ การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ตามใบน าส่งและใบสรุปใบน าส่งเงิน 
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน  พร้อมทั้งส่ง  ใบน าส่งเงินให้งานการเงินลงบัญชี 

๒.๓ การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด  ได้แก่  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ค่าอาหารเสริม (นม)     
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว  ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ค่าเช่าบ้าน  
บุคลากรถ่ายโอน  ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท  ออกใบเสร็จ  ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

๒.๔  การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เงิน 
 อุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ค่าธรรมเนียม น้ าบาดาล  ค่าธรรมเนียมป่าไม้  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่
โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service Banking 

๒.๕ การรับฏีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ  ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก  และน าส่งให้งาน 
 ควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

๒.๖  น าฎีกาท่ีงานการบัญชีตัดยอดมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  
๒.๗  การน าส่งเงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  เงินประกันสังคม  เงินค่าใช้จ่าย     
๒.๙  การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
๒.๑๐ การโอนเงินเดือนพนักงานเทศบาลเข้าธนาคาร 
๒.๑๑ การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน  ได้แก่  วันที่  ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน 

หรือหลักฐานการจ่าย  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ต้องประทับตราตรวจทุกครั้ง การจัดท าฏีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกา
นอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม  พร้อมทั้ง   รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

๒.๑๒ การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าส าเนาคู่ 
ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินส าเนายกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ  ติดตาม ประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็ค
มารับไปโดยเร็ว 

๒.๑๓  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเล่าเรียน 
 บุตร  เงินส ารองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน  ๕ วันท าการ   หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากส านัก/
กองหรือส่วนต่างๆ  

๒.๑๔ ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติจัดท า 
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 

๒.๑5 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           2 .  งานการบัญชี มอบหมายให้ นางสาวสายสุดา  ไตรยวงค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง  43-2-04-2102-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑  ใบน าส่งจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับ 

๓.๒  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
 มุกดาหาร น ามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)  น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ) 

๓.๓  การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับ-จ่ายและเสนอให้คณะกรรมการ 
เก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน   



 - ๓ -  
 

  

๓.๔   รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกท าตาม   
แบบ จ.ส. ๐๒ ภายในก าหนดเวลา  จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่  ๒๐ ของ ทุกเดือน 

๓.๕  การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่   
๑. ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง  

 ตรงกัน 
๒. ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดและ Statement 

 ของธนาคาร  รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
๓. ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนาใบเสร็จ 

รับเงินให้ถูกต้อง 
๔.ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยก 

 ประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 
๕. ทะเบียนคุมเงินคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทได้แก่  งบถ่ายโอน  เงิน  

ผู้ดูแลเด็ก  เงินค่าอาหารกลางวัน  เงินค่าอาหารเสริม(นม)  เงินค่าเช่าบ้านบุคลากร  เงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย          
ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 

๖. จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็น 
 เงินโอนต่างๆ  เช่น  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท าให้ใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓  ทุกสิน้เดือน และที่มีการปิดบัญชี 
  ๓.๖  จัดท ารายงานต่างๆ  ได้แก่ 
   ๑.  การจัดท ารายงานประจ าเดือน  ได้แก่  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจ าวัน   รายงานเงินรับฝาก  รายงานกระแสเงินสด  งบรับจ่ายเงินสด  กระดาษท าการ
กระทบยอด  รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ)  จ่ายจากเงินสะสม  งบประมาณคงเหลือ  กระดาษท าการ
รายจ่ายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย  และเงินสดประจ าเดือนงบทดลองประจ าเดือน 
   ๒.  การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่  ปิดบัญชี  จัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงาน  งานจ่ายจากรายรับ  งบทรัพย์สิน  งบเงินสะสม  งบหนี้สิน  งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
  ๓.๗  การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา  ได้แก่ 
   ๑.  รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   ๒.  รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม-มีนาคม)  รายงานภายในวันที่  ๑๐  
เมษายน  งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   ๓.  รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ 
เมษายน   งวดเมษายน – กันยายน  รายงานภายในวันที่  ๑๐ ของเดือนตุลาคม 
   ๔. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน  ภายในวันที ่ ๑๐ 
ของเดือน (มกราคม  เมษายน  กรกฎาคม และ ตุลาคม) 
   ๕.  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน ธันวาคม 
   ๖. รายงานเศรษฐกิจฐานรากก่อนวันที่  ๒๐ ของทุกเดือน 
   ๗. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือน
มิถุนายนและธันวาคม  โดยจัดจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
   ๘. รายงาน GPP 

๓.๘  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 - ๔ -  
 

  

               ๔.   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มอบหมายให้  นางสมพร  กลางประพันธ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง   43-2-04-4204-001    และ นายท านอง  ต้นจันดี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ จัดเก็บรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง  เงินโอนทุกประเภท  รับเงินรายได้  ออก ใบเสร็จรับเงิน  
น าใบส่งเงินสรุปฯ  โดยประสานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
น ามารวมในใบน าส่งเงิน  ก่อนส่งให้งานการเงิน  กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัด  ก่อนน าฝากธนาคารและส่ง
หลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือใช้ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน 
            ๔.๒ ให้ด าเนินการจัดเก็บ 
   ๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
   ๒. ภาษีป้ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
   ๓.  ภาษีบ ารุงท้องที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
        เมื่อด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผลภายในเวลาที่ก าหนด  หลังจาก
สิ้นสุดห้วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท  หากด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนดห้วงระยะเวลาให้รายงานผล
ให้ทราบโดยเร็ว 
  ๔.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน  มีการจ าหน่ายลูกหนี้  ลงเล่มที่  เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน  
และวันที่ช าระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  ๔.๔  งานประเมินจัดเก็บรายได้  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี  นัดประชุม  จัดท ารายงาน
การประชุม  จัดท ารายละเอียดการแบ่งโซน  บล็อก  ล็อค  ตามแผนที่ภาษี  เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
  ๔.๕ จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี  เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  ติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง 
  ๔.๖  งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษี  ประจ าเดือน เช่น  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
  ๔.๗ จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  
กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๔.๘  จัดท า ภบท. ๑๙  บัญช ี งบหน้า  และงบรายละเอียดค่าส่วนลด เป็นประจ าทุกเดือนพร้อมทั้ง
ตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๔.๙  งานจัดท าทะเบียน  ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ พร้อมทั้งรายงานลูกหนี้ค้างช าระ 

๔.๑๐ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

             ๕.   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มอบหมายให้ นายประถม  สุพรรณโมก  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   43-2-04-3204-001  และ นางจรรยารักษ์  อาจวิชัย  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๕.๑  งานทะเบียนทรัพย์สิน  งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ  การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  โดยมี
รายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ 
   ๑. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  และวิธี
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแผนและขั้นตอนต่างๆ  ตามระเบียบพัสดุ  เมื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการ
ปรับแผนและแจ้งให้กองงานต่างๆ ทราบด้วย 
   ๒.  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑,  
ผด.๒,  ผด๓,  ผด.๕ และ ผด.๖  ในฐานะพัสดุกลาง 
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   ๓.  จัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ 
๔. จัดท าทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่ได้รับการจัดหา  ให้เป็นปัจจุบัน 
๕. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

   ๖.แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุเสื่อมสภาพสูญหายหรือไม่สามารถใช้การได้ 
๕.๒  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖.  มอบหมายให้  นางสาวเพ็ญนภา  ทองดี  และ นางจรรยารักษ์  อาจวิชัย  ซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

- ช่วยเหลืองานการเงินและงานการบัญชี   
- ช่วยเหลืองานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
- งานบริการทั่วไป 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ

สะดวกในด้านต่าง ๆ 
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล 
- งานประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ 
- งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
- งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 

- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานเกี่ยวกับการต้อนรับ  งานอ านวย
ความสะดวก ใหผู้้มาติดต่อคณะผู้บริหาร  และ ปลัดเทศบาล   เป็นต้น 

  ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ    เพ่ือให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน เร่งรัดงาน
ในความรับผิดชอบ  หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานนโยบาย  ระเบียบ กฎหมายและตาม
ก าหนดระยะเวลา   หากเกิดปัญหา อุปสรรคใดๆ   ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  ค าสั่งหรือ หนังสือมอบหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ให้ยกเลิก และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่     1  ตุลาคม   ๒๕๕9     เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่   3  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

(ลงชื่อ)  
                                                        ( นายชวูิท   กุมารสิทธิ์ ) 

      นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป้า 
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