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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

ที่ 289 /๒๕๖3 

เร่ือง  กําหนดงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

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

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (และแกไข

เพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ประกาศประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  จึงขอกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบและมอบหมาย ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางภายในสังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานบุคคลและเปนไปตามระบบ

ควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด

ประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการและเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

มอบหมายและแตงตั้งให นางสาวพรพรรณินทร  ทองถวง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 39-3-00-1101-002 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

ท้ังหมดภายในหนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ซ่ึงตองมีการพิจารณา ศึกษาวิเคราะห ทําความเห็นเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทางราชการ และใหมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการทุกเรื่องในสํานักงานปลัด แบงเปน 5 งาน ประกอบดวย                

งานบริหารงานท่ัวไป งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานควบคุมโรคติดตอ งานรักษา

ความสะอาด งานบริหารท่ัวไป โดยมีพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 มอบหมายให นางสาวพรพรรณินทร  ทองถวง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล      
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 39-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด  
ในงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงแบงออกเปน 3 งาน ประกอบดวย งานสุขาภิบาลท่ัวไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนผูชวย
ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้  
 
 

/1.1 งานสุขาภิบาล … 
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 1.1 งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  มอบหมายให จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบั ติงาน เลขท่ีตําแหนง 39 -3-06-4601-001  มีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้รับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
           1. ดูแล ควบคุมงานสุขาภิบาลใหเปนไปตามขอบัญญัติ 
           2. ประสานงาน เก่ียวกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
       3. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.2  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
            มอบหมายให จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-4601-001  มีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  1.  ดูแล ควบคุมกิจการอาหารและสถานประกอบการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

2.  ประสานงาน เก่ียวกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.  ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน 

4. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.3  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
            มอบหมายให จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-4601-001  มีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  1.  ดูแล ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

2.  ประสานงาน เก่ียวกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.  ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน 

4. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

     มอบหมายให นางสาวพรพรรณินทร  ทองถวง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล       

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 39-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู อํานวยการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด ในงาน

สงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ซ่ึงแบงออกเปน 3 งาน ประกอบดวย งานอนามัยชุมชน งานปองกันยาเสพติด  

งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ งานสงเสริมสุขภาพ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนผูชวย

ปฏิบัติงาน  

      2.1 งานอนามัยชุมชน 

  มอบหมายให นายวรภพ กันตสุม พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-3601-001  มีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

  1. สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตน 

  2. สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานสาธารณสุข  
  3. จัดทําแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกับงานอนามัยชุมชน  
  4. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย     

 

                       / ๒.2 งานปองกัน... 
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 ๒.2 งานปองกันยาเสพติด         

            มอบหมายให นายวรภพ กันตสุม พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-3601-001  มีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

  1. ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ รวบรวม เก่ียวกับงานปองกันยาเสพติด 

  2. จัดทําแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกับงานปองกันยาเสพติด 
  3. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 2.3 งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
       มอบหมายให นายวรภพ กันตสุม พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-3601-001  มีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

  1. สงเสริมสุขศึกษา ควบคุมโรคติดตอใหถูกตอง 

  2. จัดทําแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกับงานควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

  3. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.3 งานสงเสริมสุขภาพ 

       มอบหมายให นายวรภพ กันตสุม พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-3601-001  มีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

  1. ศึกษา คนควา วิเคราะห สํารวจ รวบรวม เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช

กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี 

            2. ลงระบบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผานทางเว็บไซต   

  3. จัดทําแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกับงานสงเสริมสุขภาพ   

    4. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย              

๓. งานรักษาความสะอาด กําจัดขยะและน้ําเสีย 

 มอบหมายให จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-4601-001 มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด 

ในงานรักษาความสะอาด โดยมี พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้  

 3.1 งานรักษาความสะอาด กําจัดขยะและน้ําเสีย 

 มอบหมายให นายสมภพ  จันทรแดง ลูกจางประจํา ตําแหนง คนงาน  มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดทาย หมายเลขทะเบียน 82-2634 เพชรบูรณ 

 2. ดูแลรักษาความสะอาด  บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของ  เล็กๆ นอยๆ  ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดทาย 

 3. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

 4. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย    

 

 

 

  มอบหมายให … 
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 มอบหมายให นายนิเวช แสงเล่ือม พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ  มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     1. ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดทาย หมายเลขทะเบียน 81-9465 เพชรบูรณ 

 2. ดูแลรักษาความสะอาด  บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของ  เล็กๆ นอยๆ  ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดทาย 

 3. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

 4. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 มอบหมายให นายประสาท นาวิชา พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง        

มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

 2. ดูแลรักษาความสะอาด  บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของ  เล็กๆ นอยๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

     3. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

     4. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 มอบหมายให นายสมชาย  แยมเทศ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี ้
    1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

    2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

   3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  มอบหมายให นายพัด  สายคํายศ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

      1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

     2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย       

 

  มอบหมายให นายจอรนลี ทาสุวรรณ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

   2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 

  มอบหมายให นายอานันต ชัยเลิศ พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

   1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

   2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   / มอบหมายให … 
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  มอบหมายให นายทศพล ทองเปง พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

   1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

   2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย    

 

  มอบหมายให นายวิชิต  สายแกวดี พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 

   2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย    

   

  มอบหมายให นายวิมาร นามทิพย พนักงานจางเหมาบริการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะอันตรายและสงทําลาย 

   2. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับหนาท่ี 

  3. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.2 งานสงเสริม และเผยแพรความรู 

 มอบหมายให จาสิบเอก กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

เลขท่ีตําแหนง 39-3-06-4601-001 มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด 

ในงานสงเสริม และเผยแพรความรู  

4. งานควบคุมโรคติดตอ 
 มอบหมายให นางสาวพรพรรณินทร  ทองถวง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล      
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 39-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด ใน
งานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงแบงออกเปน 2 งาน ประกอบดวย งานควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ งานปองกัน
ควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้    
 4.1 งานควบคุมโรคติดตอ 
  มอบหมายให นางเลิศวรา กางพรม พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข              
มีความรับผิดชอบ ดังนี ้
           1. วางแผน การควบคุมโรคติดตอ ไมใหระบาดในพ้ืนท่ี 

  2. เผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3. ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข 

  4. จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับโรคติดตอ 
      5. ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายสาธารณสุข 
  6. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  /4.2  งานกําจัดพาหะ… 
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 4.2  งานกําจัดพาหะนําโรค 
            มอบหมายให นางเลิศวรา กางพรม พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข              
มีความรับผิดชอบ ดังนี ้
           1. วางแผน การกําจัดพาหะนําโรค ไมใหระบาดในพ้ืนท่ี 
  2. เผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3. ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข 
  4. จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับโรคติดตอ 
      5. ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายสาธารณสุข 
  6. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.3 งานสงเสริม และเผยแพรความรู 
  1. เผยแพร อบรม สาธิต ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2. ประสานงานใหความรวมมือกับแพทย หรือเจาหนาท่ีฝายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข 
  3. จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับโรคติดตอ 
      4. ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายสาธารณสุข 
  5. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
๕. งานบริหารงานทั่วไป 

 มอบหมายให นางสาวพรพรรณินทร  ทองถวง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล      

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 39-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู อํานวยการ                 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังหมด       

ในงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงแบงออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําสั่ง งานเบิกจายพัสดุ      

งานฎีกาเงินเดือน งานคาเลาเรียนบุตร/งานคาเชาบาน จัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนโดยมี พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนผูชวยปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 5.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําส่ัง 

          มอบหมายให นางสาวสุจิตรา  นาถํ้าพลอย พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  

มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําสั่ง 
  2. งานเบิกจายพัสดุในกอง 

  3. งานฎีกาเงินเดือน 
  4. งานคาเลาเรียนบุตร/งานคาเชาบาน 

  5. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน 
  6.  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย    
 
 
 

/หากมีปญหา ... 
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                      หากมีปญหาในการปฏิบัติงานใด ๆ ใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบโดยดวนโดยใหทุกงาน
ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคในการทํางานใหแจงใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล                    
วังบาล  ทราบในข้ันตนกอนเพ่ือดําเนินการแกไข  และรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปทราบตอไป 

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี    30    เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

 

     (นายสมบูรณ  ศรีธรรม) 

        นายองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 


