
 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

ที่  285 /๒๕๖3 

เร่ือง  กําหนดงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในของ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และ                   

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  พระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (และแกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติ                       

ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒   

จึงขอกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมาย ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางภายในสังกัดสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการ

บริหารงานบุคคลและเปนไปตามระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวยความเรียบรอย

ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการและเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

มอบหมายและแตงต้ังให วาท่ีรอยตรีปรเมศวร ราชพรหมมินทร  พนักงานสวนตําบล 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง                      

39-3-01-2101-001  เปนผูบังคับบัญชา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ                                  

มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานท้ังหมดภายในหนวยงาน                     

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงตองมีการพิจารณา 

ศึกษาวิเคราะห ทําความเห็นเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และ                  

ให มี อํ านาจในการวินิ จ ฉัยสั่ งการ ทุก เรื่ อง ในสํ านั กงานปลัด  ซ่ึ งแบ ง เปน  ๗  งาน ประกอบด วย                                      

งานบริหารงานท่ัวไป งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน                     

งานสงเสริมการทองเท่ียว งานนิติการ  งานควบคุมภายใน  โดยมีพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ                 

พนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้

 

 

 

/๑.  งานบริหารงานท่ัวไป… 
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๑.  งานบริหารงานทั่วไป 

              งานบริหารงานท่ัวไปแบงออกเปน 4 งาน ประกอบดวย งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําสั่ง                  

งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล งานประชาสัมพันธ งานกิจการสภา โดยมีพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้  

๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําส่ัง 

                 มอบหมายให นางคนึงนิจ  สายคํามี  พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-4101-001  มีความรับผิดชอบ โดยมี นางสาวปยภรณ กิ่งคํา 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  เปนผูชวย มีหนาท่ีความรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ ดังนี้ 

                                   1) งานธุรการ สารบรรณ การบันทึกและรายงานขอมูล 

                               2) งานการประชุมพนักงาน งานพิธีการ 

                               3) งานพิธีการ งานรัฐพิธีตางๆ  

                     4) งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

                               5) งานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 

   6) งานจัดทําฎีกา เบิกจายภายในสํานักงานปลัด 

                               7) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

                มอบหมายให นางสาวปยภรณ กิ่งคํา พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการ             

งานท่ัวไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้   

            ๑)  งานธุรการ สารบรรณ การบันทึกและรายงานขอมูลดานงานปองกันและ                                
บรรเทาสาธารณภัย งานเกษตร 
                     ๒)  งานอํานวยการและขอมูลขาวสารของงานปองกันและบรรเทาสาธารณ และ              
งานเกษตร 
                              ๓)  งานรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของงานปองกันและบรรเทาสาธารณ และ                
งานเกษตร 
                               ๔)  งานการประชุมประจําเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                               5)  งานขอมูลและสถิติ ศูนย อปพร. 
                               6)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๑.๒ งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        มอบหมายให นางคนึงนิจ  สายคํามี  พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-4101-001  โดยมี นางสาวนงนุช เนียมดวง ลูกจางประจํา ตําแหนง 
นักพัฒนาการทองเท่ียว มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

/๑)   งานเลือกตั้งและทะเบียน… 
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   ๑)   งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูลนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
   ๒)   งานขอมูลเลือกต้ัง  การบันทึกขอมูลงานสารสนเทศระบบศูนยขอมูลการ
เลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน และทะเบียน อปท. 

                     ๓)   งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 ๑.๓ งานประชาสัมพันธ 

 มอบหมายให  นางมณีนุช   หอมจันทร  พนักงานจ า งตามภาร กิจ  ตํ าแหน ง                            

ผูชวยนักประชาสัมพันธ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑)  งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 

  ๒)  งานประชาสัมพันธ และคอยประสานกับหนวยงานอ่ืน 

  ๓)  งานทะเบียนขอมูลพ้ืนฐานตําบล 

  ๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๑.๔ งานกิจการสภา  

  มอบหมายให นางสาวสุริยาภรณ  เทพธานี พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักวิเคราะห

นโยบายและแผนชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3103-001 โดยมี นางมณีนุช  หอมจันทร 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยนักประชาสัมพันธ  เปนผูชวย มีหนาท่ีความรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้  

   1)  งานการจัดประชุมสภาทองถ่ิน 

   2)  งานระเบียบขอบังคับการประชุม วาระการประชุม 

   3)  งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

   4)  งานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาทองถ่ิน 

   5)  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาทองถ่ิน 

   6)  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                        มอบหมายให พันจาโทอนุชา  หอมจันทร พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3810-001  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการ

กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงแบงออกเปน ๕ งาน 

ประกอบดวย  งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ งานกูภัย

ตาง ๆ งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ โดยมีพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน เปนผูชวยปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 

         / ๒.๑ งานยานพาหนะ...    
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          ๒.๑ งานยานพาหนะ          
                        มอบหมายให พันจาโทอนุชา  หอมจันทร พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3810-001  มีหนาท่ีควบคุมการใชยานพาหนะให

เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว โดยมีพนักงานจาง เปนผูปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

 มอบ นายสายแนน ศรียากุล พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 

๑) ดูแลรักษา ขับรถบรรทุกน้ําหมายเลข บบ ๔๐๔๗ เพชรบูรณ  
๒) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 มอบ นายประสาท นาวิชา  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดกลาง (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) มีหนาท่ี 

๑) ดูแลรักษาและขับรถยนตสวนกลาง หมายเลข กค ๓๖๕๓  เพชรบูรณ  
๒) ขับรถยนตเม่ือพนักงาน/เจาหนาท่ี  ติดตอราชการนอกสถานท่ี 
๓) รับ-สง เอกสารหรือหนังสือราชการ 
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 นายประเสริฐ  วันเมฆ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง  คนงาน 

๑) ดูแลรักษาและขับรถยนตสวนกลาง หมายเลข กค ๑๐๔๓  เพชรบูรณ  
๒) ขับรถยนตเม่ือพนักงาน/เจาหนาท่ี  ติดตอราชการนอกสถานท่ี 
๓) รับ-สง เอกสารหรือหนังสือราชการ 
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นายยงยุทธ หมองตะ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 
๑) ดูแลรักษาและขับรถยนตตรวจการณ หมายเลข บบ ๕๙๐  เพชรบูรณ  
๒) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  

            ๒.๒ งานอาคารสถานท่ี 

                         มอบหมายให พันจาโทอนุชา  หอมจันทร พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิ บัติการ  เลข ท่ีตํ าแหน ง  39 -3-01-3810-001  มีหนา ท่ีควบคุม  ดูแล                              
โดยมี นายนรุจ  แสงกอน พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนสวน เปนผูปฏิบัติงาน มีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
                        รักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังบาล และ
พ้ืนท่ีภายนอกในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล และรวมกันดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอย เชน การตัดแตงและบํารุงรักษาตนไมใหสวยงาม ตัดหญาหรือปรับภูมิทัศนดูแลการประดับธงชาติ 
บริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  หากพบวามีธงชาติ ชํารุด หรือสูญหาย ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือพิจารณาสั่ง
การใหซอมแซม สั่งซ้ือ หรือสั่งจางทําข้ึนมา และนําไปประดับใหมใหเรียบรอย สวยงาม อํานวยความสะดวกใน
การเขาใช พ้ืนท่ี และใหความชวยเหลือในการจัดสถานท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

/มอบหมายให นายเกียรติ … 
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                        มอบหมายให นายเกียรติ  คําภีระ ลูกจางประจํา ตําแหนง ภารโรง มีหนาท่ี เปด-ปด
อาคารสํานักงาน ดูแลความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี นายบุญมี  กันหา  พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย เปนผูชวย    
 

2.3 งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ                
งานกูภัยตาง ๆ 

มอบหมายให พันจาโทอนุชา  หอมจันทร พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3810-001  เปนหัวหนา ควบคุมสั่งการ ใหเปนไป                 
ตามระเบียบท่ีกําหนดไว โดยมีพนักงานจาง เปนผูปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

 มอบ นายพงศกร กันหา พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 
๑) งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒) งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ                  
๓) งานกูภัยตาง ๆ  
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 มอบ นายอิสระพงษ  คําอยู พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 
๑) งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒) งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ                  
๓) งานกูภัยตาง ๆ  
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   

 มอบ นายธัชชัย ทองยวง  พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 
๑) งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒) งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ                  
๓) งานกูภัยตาง ๆ  
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

      มอบ นายยงยุทธ หมองตะ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 
๑) งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒) งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตาง ๆ                  
๓) งานกูภัยตาง ๆ  
๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

/๓. งานบริหารงานบุคคล... 
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๓. งานบริหารงานบุคคล 
มอบหมายให นายประสพ ดวงชาง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3102- ๐๐๑ โดยมี นางสาวเพชรรัตน แกวดอก พนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายแผน เปนผูชวย มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการ

บริหารงานบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 

1)   การจัดทําหนังสือ คําสั่งตาง ๆ และการรายงานดานบริหารงานบุคคล 

2)   การขออนุมัติกําหนดตําแหนง การปรับปรุงตําแหนง  การบรรจุและแตงตั้ง                 

การตัดโอนตําแหนง การโอน การยาย การเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3)   การดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนง โดยการคัดเลือก การสอบแขงขัน                       

การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได การสอบคัดเลือก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ รวมท้ังการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานจาง การจัดจางและแตงตั้ง 

4)   การจัดทําและบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล ลูกจ าง และ                     

พนักงานจาง การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงาน

สวนตําบล 

5)   การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร                  

เชน การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การขอรับทุนการศึกษา 

6)   การประเมินผลการปฏบิัติงานประจําป 

7)   การจัดทําและวางแผนอัตรากําลัง รวมถึงการวิเคราะหคาใชจายดานเงินเดือน 

คาจาง และคาตอบแทน 

8)   งานดานสิทธิสวัสดิการตาง ๆ เชน การลา การขอพระราชทานเครื่องราชฯ                                

การรักษาพยาบาล การขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน ฯลฯ 

9)   ดําเนินการเ ก่ียวกับการออกจากราชการ การพนจากตําแหนง และการ

เกษียณอายุการเกษียณราชการ  

10)  การใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารงานบุคคล และการติดตอประสานงาน 

11)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามไดรับมอบหมาย 

 

 

 

/๔. งานนโยบายและแผน... 
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๔. งานนโยบายและแผน 

                           มอบหมายให นางสาวสุริยาภรณ เทพธานี พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3103-001 โดยมี นางมณีนุช  หอมจันทร 
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยนักประชาสัมพันธ  เปนผูชวย มีหนาท่ีความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๑)   งานวิชาการ 
                 ๒)   งานนโยบายและแผน 
                   ๓)   งานเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
                   ๔)   งานงบประมาณ 
                   ๕)   งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
                   ๖)   งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

๕. งานสงเสริมการทองเที่ยว 

     มอบหมายให นางสาวนงนุช เนียมดวง ลูกจางประจํา ตําแหนง  นักพัฒนาการ

ทองเท่ียว  มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1)  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

   2)  ประชาสัมพันธการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

   3)  การรายงานขอมูลเก่ียวกับงานทองเท่ียว 

  4)  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๖. งานตรวจสอบและควบคมุภายใน   

 มอบหมายและแตงตั้ งให  นายกรกฎ ภูวนานนท พนักงานสวนตําบล ตําแหนง                     

นิติกรปฏิ บัติการ  เลขท่ีตํ าแหนง 39 -3-01-3105 -001  โดยมี นางสาวเพชรรันต  แกวดอก                     

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูชวย มีหนาท่ีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและควบคุมภายในโดยจัดทําบันทึกขอความ คําสั่ง และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวบรวมขอมูล

รายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

/๗. งานนิติการและพาณิชย... 
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๗. งานนิติการและพาณิชย 

          ๗.๑ งานนิติการ 

     มอบหมายให  นายกรกฎ ภูวนานนท  พนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นิติกรปฏิบัติการ                   

เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3105-001 เปนผูรับผิดชอบ มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา

ตาง ๆ การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลท้ังคดีแพง คดีอาญา ศาลปกครอง 

การดําเนินการเก่ียวกับความผิดทางวินัย ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัด 

รวมถึงคดีความตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  
 

           ๗.๒ การพาณิชย 

                          มอบหมายให นายกรกฎ ภูวนานนท พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ 
เลขท่ีตําแหนง 39-3-01-3105-001 เปนผูรับผิดชอบ โดยมี นางมณีนุช  หอมจันทร พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ  เปนผูชวย โดยมีหนาท่ีควบคุมและรับจดทะเบียนพาณิชย                   
ยกเลิกทะเบียนพาณิชย เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย  การรายงานขอมูลทะเบียนพาณิชย และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

                      หากมีปญหาในการปฏิบัติงานใด ๆ ใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบโดยดวนโดยใหทุก
งานดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคในการทํางานใหแจงใหปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลวังบาล  ทราบในข้ันตนกอนเพ่ือดําเนินการแกไข  และรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปทราบ
ตอไป 

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

                                                

 

     (นายสมบูรณ  ศรีธรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        นายองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 


