
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

ที ่ 189/๒๕65 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ  

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เรื่องก าหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังตะเคียน เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราก าลังและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตามมติ    
ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน จึง ขอแก้ไขค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ 317/2564  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564  โดย ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใหม่ ดังนี้ 

นายเสถียร  สุดสี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             
เลขที่ต าแหน่ง 30-3-05-2103-001   รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการประจ าของในองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหาร 
ส่วน ต าบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม                    
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง รองจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามท่ีได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่  
ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน (มีฐานะต่ ากว่ากอง) 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) ควบคุมดูแล ก ากับตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4) ควบคุมและรับผิดชอบการจัดท างบประมาณประจ าปี ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็น
ต่อผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

5) ควบคุมดูแลงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
6) ควบคุมดูแลงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   

การให้บ าเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
/๗) ควบคุม... 
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7) ควบคุมและดูแลงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
8) ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9) ร่วมมือติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ จังหวัด อ าเภอ และหน่วยงานอื่นๆ  
10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ
เลขที่ต าแหน่ง 30-3-08-3803-001   รักษา ราชการแทน  หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ  ด าเนินการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ความช านาญพิเศษ เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานกิจการสภา  งานสาธารณะสุข งานเตรียมเรื่อง
และเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ  
งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ การติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผล 
เป็นต้น 

2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน า
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

3) ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณางานอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ 
4) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 

แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแล   

การปฏิบัติราชการประจ าในส่วนราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งงานออกเป็นดังนี้ 

๑. งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้  
1.1 นายสมปราชญ์  โคตรเสน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ ช านาญงาน               

เลขที่ต าแหน่ง  38-3-01-4101-001   เป็นผู้รับผิดชอบ  และมี นางสาวสุภาภรณ์  ต่างพันธุ์  ต าแหน่ง             
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานร่างพิมพ์ / โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
2) งานลงทะเบียนหนังสือรับ –ส่ง แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3) งานแจ้งเวียนหนังสือภายใน และภายนอก 
4) งานคัดแยกแฟูม เอกสาร จากห้องผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) งานด้านสารบรรณของงานธุรการ ส านักงานปลัด 
6) งานจัดท าหนังสือรับรองต่างๆ 
7) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์  
8) การจัดเก็บหนังสือเข้าแฟูม ตามระเบียบงานสารบรรณ 

/9) งานดูแลบริการ... 
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9) งานดูแลบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก 
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 1.2 นางสาวปุยฝูาย คุ่ยสาหร่าย ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ภายในส านักงาน/องค์กร 

 2) จัดเตรียมการประชุม ติดตามผล รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานหน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 

 ๓) ดูแลระบบสารสนเทศ เว็บไซด์ และรายงานผลการด าเนินการต่างๆ  

 ๔) ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตามและช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมของทุก
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. งานรักษาความสะอาด 
นางประทวน  เคนด่าน  ต าแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในบริเวณอาคารส านักงาน  
2) ดูแลจัดเตรียมและบริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเตรียมห้องประชุม 
3) ดูแลบ ารุงรักษา ห้องน้ า 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง คนสวน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นคนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   
2) ดูแลต้นไม้ รถน้ าต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
3) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายสันติสุข  ม่วงงาม  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5416 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์ 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งานการเจ้าหน้าที่  มอบหมายให้นางสาว เบญจพร  อรชุม   ต าแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-01-3102-001   เป็นผู้รับผิดชอบ และมี นางสาวณฐวรรณ  สังชม   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2) การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  

 
/๓) การสรรหา... 
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3) การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5) การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
6) การจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ  
7) งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา  
8) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชต่างๆ   
9) งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
10) การดูแลรักษาสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
11) การขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน 
12) การรายงานข้อมูลบริหารบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ 
 

     งานกิจการสภา มอบหมายให้ นางสาว เบญจพร  อรชุม   ต าแหน่งนักทรัพยากร บุคคล
ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-01-3102-001   และ นางสาวณฐวรรณ  สังชม  ต าแหน่ง ผู้ช่วย  นัก
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ 

1) งานการประชุมสภา สมัยสามัญ / สมัยวิสามัญ  และประชุมประจ าเดือน 
2) งานอ านวยการและประสานงาน 
3) งานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
4) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. งานนโยบายและแผน  มอบหมายใหน้ายภาณุพงศ์  ปุญญะประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3103-001 เป็นผู้รับผิดชอบ และมี นางสาวศรีภาพร  แก้วอุดร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา อบต. แผนด าเนินงาน 
2) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายเพ่ิมเติม/เงินสะสม 
3) งานโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4) งานจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของส านักปลัด 
5) งานตรวจสอบประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานต่างๆ 
6) งานติดตามประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
7) งานระบบข้อมูลข่าวสารและระบบข้อมูล จัดท าข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) 

8) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณตามระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) 

9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 

/๕. งานสวัสดิการสังคม ... 
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  5. งานสวัสดิการสังคม  มอบหมายให้ นางสาววรนุช  วงค์นรินทร์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3801-001  และ นางกิตติยา ชมสาร  ต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัฒนาชมชุนช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-4801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1) งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการสนับสนุน
ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาชุมชน 

2) งานดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนของตน 

3) งานการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

4) การจัดท าค าสั่งและการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
5) การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ลงระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูล

เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) งานสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 
7) งานติดตามการด าเนินชีวิตเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6. งาน นิติการ   มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา ศรีชัยมูล ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ เลขท่ี ต าแหน่ง ๓๐-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) งานรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ 
2) งานด าเนินการคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
3) งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4) ให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) งานจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
6) งานการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 
7) งานจัดการเลือกตั้งและประสานการเลือกตั้งทุกระดับ 
8) งานตามพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร 
9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

7. งานบริหารงานสาธารณสุขและงานส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้  นางสาว วรนุช            
วงค์นรินทร์   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3801-001                 
นางกิตติยา ชมสาร  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชมชุนช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-4801-001 
นายภาณุพงศ์  ปุญญะประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3103-001 
นางสาวศรีภาพร  แก้วอุดร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน และ นางสาวปุยฝูาย คุ่ยสาหร่าย 
ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายดังนี้  

1) งานสาธารณสุขชุมชน 
2) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3) งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

 
/๔) งานปูองกัน... 
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4) งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5) งานเฝูาระวังโรคระบาด 
6) งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
7) งานควบคุมโรค ปูองกันโรค  เช่น โรคพิษสุนัขบ้า การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

                      ทัง้นี ้งานควบคุมโรค ปูองกันโรค ให้งานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
   9) บันทึกข้อมูลการใช้และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถบรรทุกขยะ 
   10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายสมปราชญ์  โคตรเสน  ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติราชการแทน เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เลขที่
ต าแหน่ง 38-3-01-4101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ 
3) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
4) งานศูนย์อาสาสมัครปูองการฝุายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
5) งานจัดท าเวรประจ าเดือน/บันทึกสมุดคุมเวรยาม/สมุดตรวจราชการ  
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นายนิรันดร์  ถิ่นตะเคียน  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 9012 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) บันทึกข้อมูลการใช้และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
4) ท าหน้าที่ในการดับเพลิง 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นายสมประสงค์  อินเปูง  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) ท าหน้าที่ในการดับเพลิง 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นายธรรมนูญ  ช่างสอบ  ต าแหน่ง พนักงานสูบน้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
              1) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีสูบน้ าบ้านแก่ง  
              2) ควบคุมดูจดมาตรและการสูบส่งน้ าให้กับเกษตรผู้ใช้น้ า  
              3) ดูแลบ ารุงรักษาสถานีและเครื่องสูบน้ าเบื้องต้นให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
              4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 

/ กองคลัง... 
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กองคลัง 

มอบหมายให้ นางกนิษฐา  เจริญผล   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 30-3-04-3102-001  รักษา ราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น) เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ท าความเห็นเสนอแนะ  ให้ค าแนะน า  และด าเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใ ช้ความช านาญ  ตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น  
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ   
การประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบ
รับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน 

2) พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง  ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วย
การคลัง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ตรวจสอบและประเมินผลการท ารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจา รณาวิเคราะห์
ประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะน าวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ 

4) ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายต่างๆ  
ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดคุรุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  

5) ร่วมเป็น กรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  

6) เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน   
7) การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  
8) เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนด

นโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  
9) งานแผนที่ภาษี ได้แก่ การก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
10) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
11) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบก ากับดูแล และบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการกองคลังให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งงานออกเป็นดังนี้ 
1. งานบริหารงานทั่วไป   มอบหมายให้ นายกีรติ  นิยมผล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 30 –3-04-4101-๐๐2  โดยมีนางสาวชไมพร ยังกิด ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในกองคลัง 
2) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
3) งานสนับสนุนและบริการประชาชน 

 
/๔)งานอ านวยการ... 
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4) งานอ านวยการและประสานราชการ 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. งานการเงิน และบัญชี   มอบหมายให้ นางกนิษฐา  เจริญผล  ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน
และ บัญชี ช านาญ การ  เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-04-3102-001 โดยมี นางละออ  ชวนขุนทด  ต าแหน่ง      
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) และนางสาวเอมมิกา  หอมจันทึก   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป            
เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 

2) การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและ  
ใบสรุปในน าส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งน าส่งใบน าส่งให้งาน
การบัญชีลงบัญชี 

3) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ออกใบเสร็จ ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี  

4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล ค่าธรรมเนียมปุาไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคาร               
โดยใช้บริการ Self-Service Banking 

5) การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าบัญชีธนาคาร 
6) การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่ใบเบิก และน าส่งให้งานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 
7) น าฎีกาท่ีงานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  
8) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ 

รับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราถูกต้อง 
9) การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
10) ด าเนินการตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท า

รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 
11) การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินกู้สวัสดิการธนาคาร เงินสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงาน ด าเนินการภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 
12) การจัดท าเวรบริการประชาชนประจ าเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
13) การน าส่งเงินสบทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 

/๑๔) การจัดท ารายงาน... 
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14) การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนา  
คู่ฉบับ และตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงิน ส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสาน ให้ผู้มีสิทธิ           
รับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการ
น าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  

15) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน, ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าเล่าเรียน
บุตรเงินส ารองจ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจาก   
ส านัก/ส่วนต่างๆ 

16) การบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ e-LAAS, ระบบ E-Plan 
และระบบ Info ต่างๆ เป็นต้น 
 ๑๗) รับใบน าส่งจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ 

18) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
ปราจีนบุรี  น ามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ) 
แล้วน ามาลงทะเบียนเงินรายรับ 

19) การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุก ๆ วันที่มีการรับ – จ่ายเงินและ
เสนอให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

20) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกท าตาม
แบบ/จ.ส.๐๒ ภายในก าหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒ ของทุกเดือน 

21) การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่  
- ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบกับเงินสดรับ และฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน  
- ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement 

ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน  
- ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญา ตรวจสอบเงินสดรับ และส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
- ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท

ถูกต้องตรงกัน 
- จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖% ค่าใช้จ่าย ๕% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

ได้แก่ งบถ่ายโอน, เงินผู้ดูแลเด็ก, เงินค่าอาหารเสริม(นม), ค่าเช่าบ้านบุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและ
ตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 

- จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ
เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 
๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือน และท่ีมีการปิดบัญชี 

22) จัดท ารายการต่าง ๆ ได้แก่  
- การจัดรายการประจ าเดือน  ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ

รายงานสถานการณ์เงินประจ าวัน , รายงานเงินรับฝาก , รายงานกระแสเงินสด , งบรายจ่ายเงินสด , กระดาษท า
การกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายวัน) จ่ายจากงบสะสม , งบประมาณคงเหลือ , กระดาษ
ท าการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจ าเดือนงบ
ทดลองประจ าเดือน  
 
 

/- การจัดท างบ... 
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- การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 

23) การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่  
- รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
- รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน/(งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ 

เมษายน, งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
- รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน 

งวดเมษายน–กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม 
- รายงานการตรวจสอบทางการปฏิบัติงานทางการเงิน และบัญชีทุก ๓ เดือน ภายใน

วันที่ ๑๐ ของเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)  
- ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน, ธันวาคม รายงานเศรษฐกิจ 

รากฐานก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 
- ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจ า  

ทุกเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือน
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, และธันวาคม โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 

- รายงาน GPP 
24) การบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ e-LAAS, ระบบ E-Plan 

และระบบ Info ต่างๆ เป็นต้น 
25) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ /งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มอบหมายให้              
นายกีรติ  นิยมผล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
เลขที่ต าแหน่ง 30 –3-04-4101-๐๐2 โดยมี  นางสาวพรทิพย์  อุตคุต  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน              
จัดเก็บรายได้  และ นางสาวชไมพร ยังกิด ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ดังนี้ 

1) จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท 
รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงิน เรื่องการรับเงิน
โอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น ามาร่วมในใบน าส่งเงินก่อนส่งให้การเงิน กรณีรับเงินสด
หรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระค่าภาษี  
ทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

3) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษีนัดประชุมจัดท ารายงานการประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผน
ที่ภาษี เพื่อก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 

4) จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้
จากลูกหนี้โดยตรง 
 

/๕) จัดท าทะเบียน... 
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5) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีปูาย               
กิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ า และลูกหนี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6) งานเร่งรัดจัดเก็บ และตรวจสอบภาษีประจ าเดือน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าขยะ พร้อมทั้ง
รายงานหนี้ค้างช าระ 

7) จัดท า ภทบ.๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจ าทุกเดือน 
พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้อง 

8) งานจัดท าทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
9) การบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ e-LAAS, ระบบ E-Plan และระบบ 

Info ต่างๆ เป็นต้น 
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน   มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา สุขสบาย   ต าแหน่ง  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ และนางสาวขวัญฤทัย  การดี ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
2) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ  
4) จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขท่ีรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ 
5) ต้องทวงถามติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ และ 

สูญหายไม่สามารถใช้การได้ และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มอบหมายให้ นางสาววรนุช  วงค์นรินทร์   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ี
ต าแหน่ง 30-3-01-3801-001   รักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก ากับ ดูแล บุคลากร ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานบริหาร

การศึกษา โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3) พิจารณาตรวจสอบรายงานการด าเนินงานตามโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน 
4) พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานสังกัดกองการศึกษา ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) งานจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6) งานเกี่ยวกับการวางแผนการเบิกจ่ายเงินและบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิก

จ่ายเงิน รวมทั้งการลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษาฯ 
 

/๗) งานพัสดุ... 
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7) งานพัสดุและการเงินของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
8) งานจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองการศึกษาฯ 
9) งานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
10) งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
12) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  งานส่งเสริมทาง

วิชาการ งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
13)  งานรัฐพิธี 
14) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้ นางสาวอังคณา  ศรีปรัง ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขท่ี ต าแหน่ง 30-3-0 8-4201-001  โดยมี นางสาว รจนพรรณ   จันมา  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2) งานดูแลเก็บรักษาเอกสาร ควบคุมทะเบียน  ประกาศ  ค าสั่ง  ของกองการศึกษา ฯ  

ทุกเรื่องให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
3) งานจัดท าบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ เอกสารใบส าคัญเก่ียวกับการเบิกจ่ายพัสดุของกองการศึกษาฯ 
4) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ช่วยเหลือ งานเกี่ยวกับการวางแผนการเบิกจ่ายเงินและบัญชี เช่น การวางฎีกา 

เตรียมการเบิก จ่ายเงิน รวมทั้งการลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษาฯ 
6) ช่วยเหลืองานจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองการศึกษาฯ/งานพัสดุ  
7) ช่วยเหลืองานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม 
8) ช่วยเหลืองานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษาฯ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
9) ช่วยเหลืองานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองการศึกษ า ศาสนาและวัฒนธรรม   

ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
10) ช่วยเหลืองานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเคียน 
11) ช่วยเหลืองานพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
12) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายอิทธิพล ค าประสพ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 9060 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

 

/ ๒.งานบริหารงาน... 
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                    2. งานบริหารงานการศึกษา   มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา  ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-3803-001  โดยมี นางสาวศุภลักษณ์  ทองสวัสดิ์  
ต าแหน่ง ครู คศ.1  เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-22-11662 เป็นผู้ช่วย มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานควบคุม ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) งานแผนงานโครงการ 
4) งานส่งเสริมการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5) งานจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6)  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นางสาวศุภลักษณ์  ทองสวัสดิ์  ต าแหน่ง ครู คศ.1  เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-22-11662              

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) งานด้านพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
8) งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
9) งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

   นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 
         /5) จัดท าทะเบียน... 
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5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นางสาวเรณู  รอดตา  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางสาวละมัย ศรีจันทร์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระก า  
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ  

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางนิภาภรณ์  อินทร์เบิด  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ  

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
/๖) ช่วยเหลือ... 
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๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นเขากระแต 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวเบญญาภา  เวียงค า   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นเขากระแต 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวเสาวนีย์  นึกถึง   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 /นางสาวชุลีพร.... 
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นางสาวชุลีพร ศรีจันทร์   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
             ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นคลองระก า 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ                 

ทองจันทรา  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-3803-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2) งานกิจการศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  
3) งานกีฬาและนันทนาการ 
4) งานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
5) งานรัฐพิธี 
6) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7)  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

นางสาวเบญจวรรณ ก่ าค า  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ)  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุภัชชา  อูสูงเนิน ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ)  มีหน้าที่ผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

     
 
 

/๒) อบรมเลี้ยงดูเด็ก .... 
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๒) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก  

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางสาวสุภาวดี  แสงกรม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง 
๒) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

1) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

2) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

3) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
4) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

    นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 
  

    /กองช่าง.... 
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กองช่าง 

มอบหมายให้ นายเสถียร  สุดสี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง 30-3-05-2103-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               1) ก ากับดูแลบุคลากรภายในกองช่าง  
 2) รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของงานกองช่าง  

              3) ควบคุมดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดภายในกองช่าง 
 4) ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งที่ก าหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติ  

 5) ก าหนดนโยบายและวางนโยบายการปฏิบัติงาน  
6) ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
7) ควบคุมงานก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้  นางสาว จารุวรรณ  กองแก้ว  ต าแหน่งผู้ช่วย     

เจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในกองช่าง 
2) งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานส ารวจ ออกแบบ ควบคุมอาคารและ

การก่อสร้าง 
3) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง 
4) งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
5) งานอ านวยการและประสานราชการ 
6) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกองช่าง 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายนิคม  ก้านก่ิง  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 7785 ปราจีนบุรี 

๒) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานผังเมือง มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  เกตุแก้ว  
ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 30–3-05-4701-001  โดยมี นางสาวพัชนี  บรรดาพิมพ์ 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
2) ควบคุมงานก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดรายละเอียด ประมาณการราคากลาง โครงการต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
4) งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
5) งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6) งานวางผังเมือง งานควบคุมและพัฒนาเมือง 
7) งานสาธารณะ งานดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
8) งานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ 

/9)งานควบคุมดูแล.... 
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9) งานควบคุมดูแล บ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มอบหมายให้ นายเสถียร  สุดสี  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   เลขที่ต าแหน่ง 30-3-05-2103-001  โดยมี นางสาว
พัชนี  บรรดาพิมพ์ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               1) งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงรักษาถน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน และอ่ืน ๆ 
 2) งานตรวจสอบการก่อสร้าง  

              3) งานควบคุมการก่อสร้าง 
 4) งานระบบข้อมูลทางด้านการก่อสร้างและแผ่นที่เส้นทางคมนาคมการปฏิบัติงานของ
เครื่องจักรกล  

                        5) งานเคหะชุมชน 
                        6)  งานควบคุมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

    7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

                     4. งานสาธารณูปโภค  มอบหมายให้ 

 นายเดวิท  จรจันทึก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานด้านไฟฟูา การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง 

ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูา 
2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟูาในเขต ขององค์การบริหาร   

ส่วนต าบลวังตะเคียน 
3) เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ท าข้อมูลไฟฟูาภายในหมู่บ้าน 
5) ท าหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟูา หมายเลขทะเบียน 82-2379 ปราจีนบุรี 
6) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถกระเช้าไฟฟูา  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
7) บันทึกข้อมูลการใช้รถกระเช้าไฟฟูา และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์  
8) งานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ 
9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายเสกสรร  ก้านกิ่ง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานด้านไฟฟูา การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง  

ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูา 
2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟูาในเขต ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเคียน 
3) เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ท าข้อมูลไฟฟูาภายในหมู่บ้าน 
5) รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมไฟฟูา และข้อมูลที่เก่ียวกับหน่วยงาน 
6) งานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ 

 
/7)ช่วยเหลืองานแผน...  
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7) ช่วยเหลืองานแผนที่ภาษี ได้แก่ จัดท าแผนที่แม่บท คัดลอกข้อมูลที่ดินและส ารวจ
ภาคสนาม จัดท าแผนที่ภาษี และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

8) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                        9) บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์ 

10)งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

5.งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มอบหมายให้ 

นายถนอม  ย้อยดา  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี   

ทีด่ าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  
2) ท าหน้าทีดู่แล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
                          นายค าพันธุ์  พันนะลา นายกุ้ง  พวงนนิ และนายสุระเดช พิลาโท คนงานประจ ารถขยะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ท าหน้าที่เก็บขนขยะประจ ารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี 
2) ร่วมท าความสะอาดรถขยะและบริเวณท่ีวางถังเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา ศรีชัยมูล ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ

ปฏิบัติการ เลขท่ี ต าแหน่ง ๓๐-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1) ก าหนดเปูาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 
และด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนด้วย 

   ๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง 
ตะเคียน ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

   ๓) จัดให้มีการประชุมคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอ 
รายงาน ผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน และคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ๔) จัดท าแผนและเสนอการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง 
ตะเคียน ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี    

   ๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
   
 

/๖) จัดท าและเสนอ.... 
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๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทันที 

  ๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

  ๘) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง 
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

  ๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน หน่วยรับ
ตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่
ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 ๑๑). งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งโดยเคร่งครัด หากมี  
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในขั้นต้นเพื่อด าเนินการ
แก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่   2    เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายวรวิทย์  ยังคิด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 


