
 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
ที่  191/๒๕65 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติราชการภายในกองคลัง 

 
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 จึงขอยกเลิกค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ 473 /256 4  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   โดยก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใหม่ ดังนี้ 

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 
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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 
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 ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคาร               
โดยใช้บริการ Self-Service Banking 

5) การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าบัญชีธนาคาร 
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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 
14) การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนา  

คู่ฉบับ และตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงิน ส าเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก 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 
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- 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 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.... 
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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 

5) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย               
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)แต่งตั้งคณะกรรมการ.... 
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6) แต่งตั้งคณะกรรมการการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ และ 

สูญหายไม่สามารถใช้การได้ และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ให้ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งโดยเคร่งครัด   

หากมี ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้ ผู้อ านวยการกองคลังทราบในเบื้องต้น และ
รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   2   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

 
(นายวรวิทย์  ยังคิด) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
 

 


