
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

ที่  4  / ๒๕63 
เรื่อง กำรก ำหนดงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของพนักงำนส่วนต ำบล   

และพนักงำนจ้ำง กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
-------------------------------- 

ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ที่  3 / 2563  ลงวันที่  2 มกราคม  พ.ศ. 2563 เรื่อง 
แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างถือปฏิบัติไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ราชการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.๒๕6๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  ข้อ 230  หมวดที่ 11  
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด กองคลัง ดังนี้ 

 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ มอบหมายให้ นายฐาปกรณ์  อรอินทร์ ต าแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง (เลขที่ประจ าต าแหน่ง 32-3-
04-2102-001 ) เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองคลัง  มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ในสังกัดเป็นผู้ช่วย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะและด าเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ  เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน  
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ  
งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ  ให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการท ารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย  
ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง  แนะน าวิธีการ
ปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชี
ต่างๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
เช่น  กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  ฯลฯ   เสนอข้อมูลทางด้าน
การคลัง   เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  การจัดฝึก อบรม และให้ค าปรึกษา
แนะน า   ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้า
ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 
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๑. งำนพัฒนำจัดเก็บรำยได้ 

มอบหมายให้  นางสาวชนัดดา  เทศวงษ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  มีรายละเอียด
ของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้   
  1.1  จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่จัดเก็บเอง  และเงินโอนทุกประเภท
รับเงินรายได้  ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งท าใบน าส่งเงินและใบสรุปน าส่งเงิน  โดยประสานงานกับงาน
การเงินเรื่องการรับโอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  น ามารวมในใบน าส่งเงิน ก่อนส่งให้
งานการเงิน  กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือให้สอบ
ยันให้ตรงกัน 
  1.2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ  ของผู้มาช าระค่าภาษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่  
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  1.3  งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดท า
รายงานการประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษีเพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
  1.๔  จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี  เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้
จากลูกหนี้โดยตรง 
  1.๕  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี  ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ใบอนุญาตรับจ้างตัดผม  
ใบอนุญาตตลาด ใบอนุญาตต่างๆ  
  1.๖  จัดท า ภบท. ๑๙ บัญชี  งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖%  เป็นประจ าทุก
เดือน  พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องกัน 
  1.๗  งานจัดท าทะเบียน ผท.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
  1.8   การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการการรับ -ส่งเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 
  1.9  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  งำนกำรบัญชี 
 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางประนอม  ศาลารมย์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
และบัญฃ ี   มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้   
  2.๑  รับใบน าส่งจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
  2.๒  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรร  ที่งานการเงินได้รับมาจากธนาคารกรุงไทย  น ามาลงบัญชี
เงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)  น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ)  แล้วน ามาลงทะเบียนเงิน
รายรับ 
  2.๓  การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ –   จ่ายเงิน   และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
  2.๔  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ /  เงินถ่ายโอน / เลือกท าตาม
แบบ / จ.ส.๐๒ ภายในก าหนดเวลา   จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 
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3.  งำนธุรกำรกองคลัง 
 มอบหมายให้ นางสาวชนัดดา  เทศวงษ์   ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ  (ได้รับมอบหมายงาน
ธุรการกองคลัง)  มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

3.1  ท าใบเสร็จค่าน้ าประปา 
 3.2  ท าเอกสารขอมาตรน้ าเสนอนายก 
 3.3  ท าใบน าส่งค่าน้ าประปาเสนอเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 3.4  งานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ 
 3.5  การจัดท าฎีกาเบิกเงินของกองช่าง,โครงการต่างๆ,ฎีกาเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้าง

ภารกิจพนักงานทั่วไป,พนักงานจ้างเหมาบริการของกองคลังและกองช่าง 
 3.6  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา  วงษ์ครุธ   เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตของ

การซึ่งมีรายละเอียดของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  4.๑  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  4.๒  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ 
, ผด.๒, ผด. ๓, ผด. ๕  และรายงานตามแบบ ผด. ๖  ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง   
  4.๓  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ  และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
  4.๔  จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวง
ถามติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
  4.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ   กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้  หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพ และ
สูญหายไม่สามารถใช้การได้ และจ าหน่ายออกบัญชี หรือทะเบียน 
  4.6  จัดท าฏีกาที่   ส านัก/ส่วน  ส่งมาขอเบิกเงิน   ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะ
หน่วยงานผู้เบิก แล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ ส านัก/ส่วน ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าวงเงิน
งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ ให้ส่งเรื่องคืน ส านัก/ส่วน เจ้าสังกัด ด าเนินการต่อไป กรณีตรวจพบว่า
งบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงินงบประมาณใกล้หมด ให้รีบแจ้งส านัก/ส่วน เจ้าของงบประมาณ และ
แจ้งส านักปลัด ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ด าเนินการต่อไป 
  4.7 น าฎีกาที่งานการบัญชีมาตรวจสอบหลักฐานงานต่างๆ การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
เงินประกันสังคม  เงินค่าใช้จ่าย ๕%  เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงาน ด าเนินการภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
  4.8 การจัดท าฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 

4.9 การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าส าเนาคู่ฉบับ
และตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงิน  ส าเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตาม
เช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  

4.10 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. กำรจัดท ำทะเบียนคุมงำนต่ำงๆ  

มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา  วงษ์ครุธ   เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตของ
การซึ่งมีรายละเอียดของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๕.๑  ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบ กับ เงินสดรับ และเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๕.๒  ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบ กับ บัญชีเงินสดจ่าย และ Statement 
ของธนาคาร   รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๕.๓  ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบ กับ เงินสดรับ และส าเนาใบเสร็จรับเงินให้
ถูกต้อง 
  ๕.๔  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบ กับ สมุดเงินสดจ่าย และบัญชีแยกประเภทให้
ถูกต้อง 
  ๕.๕  จัดท าทะเบียนคุมเงิน ค่าใช้จ่าย ๕%  และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ลงรับและ
ตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
  ๕.๖ จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ติดตามการส่งใช้เงินยืมจากลูกหนี้จัดท าใบ
ผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสด เป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑, ๒, ๓, ทุกสิ้นเดือน
และท่ีมีการปิดบัญชี 

๖.  จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ  
มอบหมายให้ นางประนอม  ศาลารมย์   เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดและ

ขอบเขตของการซึ่งมีรายละเอียดของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๖.๑  การจัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจ าวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับจ่ายเงินสด กระดาษท าการ 
งบกระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษท า
การรายจ่าย    งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลอง   และรายงานรับเงิน    และเงินสดประจ าเดือน
ทดลองประจ าเดือน 
  ๖.๒  การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชีจัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
ภายใน ๙๐ วัน  
  6.3  รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  6.4  รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ 
เมษายน   งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  6.5   รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ 
เมษายน , งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม 
  6.6  รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก ๓ เดือน  ภายในวันที่ 
๑๐ ของเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) 
  6.7  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน , ธันวาคม 
  6.8  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจ า) 
ทุกสิ้นเดือน ก.พ. , พ.ค. , ส.ค. , และ พ.ย. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
  6.9  รายงาน GPP 
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  6.10  การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบ
สรุปใบน าส่งให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน 
  6.11  การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่าน
ธนาคารโดยใช้บริหาร Self-Service Banking 

6.12 การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และน าส่งให้งานควบคุม
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

6.13 การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ
รับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 

6.14  ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทัน ในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติ
จัดท ารายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 

6.15  การน าฎีกาที่ลงรับแล้ว มาตัดยอดเงินงบประมาณ  ตรวจสอบว่ามีเงินหรือไม่ ถ้า
งบประมาณใกล้หมดให้แจ้งส านักงานปลัด ด าเนินการโอนเงินก่อนการเบิกจ่าย ขอส าเนาใบโอน และส าเนา
รายงานการประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ ๑ ชุด 
  6.16  ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที่จ่ายออกไป หรือไม่ และ
ประสานงานกับพัสดุว่าโครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณของการด าเนินงาน   ตรวจสอบควบคุมการยืม
เงินทดรองจ่าย, เงินรับฝากประกันสัญญาเมื่อครบก าหนด 
  6.17 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563    

 

( นายวัชรพงศ์       ระดมสิทธิพัฒน์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


