
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ท่ี /๒๕๖๓

เร่ือง กำหนดหน้าที่และความรับผิดขอบของพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่กองคลัง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และการแน่งส่วน 
ราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และได้มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบชอง 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำกองคลัง ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วน้ัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เป็นป้จจุบันและก่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อทางราชการ จีงฃอยกเลิกคำส่ังท่ี ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดังน้ี

นางวิภาณี บุญรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น) เลขท่ีตำแหน่ง 
๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-00๑ มีรายละเอํย่ดของงานและการปฏิบัติดังนี 

๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเน่าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและจัดทำแผนงาน 

โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเน่าหมายและ ผลส้มฤทธ้ิฃองหน่วยงานด้าน 

งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์

๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลลัมฤทธึ๋ของหน่วยงานตามที่ 
กำหนดไว้

๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณ รวมท้ัง
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสำคัญให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและผลลัมฤทธ๋ีฃองหน่วยงานตามท่ีกำหนด

๑.๕ ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๖ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของ 
หน่วยงานที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา

๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ สถานะทางการเงินการ
ดลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการไซ้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนน อุดหนน เพ่ือให้, พ ™ บ ูน ั.
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

% Ff/w.
๒./ด้านบริหาร...



๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กำกับดูฟล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ๋ึตามท่ีกำหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป๋าหมาย 

และผลสัมลุ่ทธ๋ึตามท่ีกำหนด
๒.๔ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปิญหา อุปสรรค 

เพ่ือให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาบเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปชอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒.๖ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลาย 

ด้าน เซ่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
งานพัสดุ งานจัดการเงินคู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษา 
ทรัพย์สินท่ีมีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน เป็นต้น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไป 
ตามกฎระเบียบสูงสุด

๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน 
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกำหนดไว้อย่างตรงเวลา

๒.๘ ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้สามารถเก็บ 
รายได้ตามเป๋าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๙ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๑๐ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และ การนำส่งเงินไป 
สำรองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๑๑ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ การงบประมาณเพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบีญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกขน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ 
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลลัมฤทธ๋ึและเป็นประโยชน์ต่อประซาขน

๒.๑๓ ตอบปีญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เซ่น เป็นกรรมการรักษา 
เงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน และงบประมาณ 

เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมถุทธ้ีตามท่ีกำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถ 

และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

๓./จัดรปแบบ..,
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๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะ'สม และมีความ 
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเก้ือกูลกัน สามารถ 
ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเน่ือง

๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน แกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานท่ีกำกับให้มีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างย่ังยืน 

๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าห์มายชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป 

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม ติดตาม ตรวจส่อบ การดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิด 

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ท้ังด้าน 

งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณางบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน

๔.๕ ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ งบประมาณตามที่ได้รับ 
มอบหมาย เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝ่ายต่าง  ๆ ดังน้ี

(๑) งานการเงินและบัญชี
๑.๑ มอบหมายให้ นางปิทมา ไชยโย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เลขท่ีตำแหน่ง 

๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดขอบ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมีดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ควบคุมจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินบอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑.๒ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมท่ีจะปรับปรุง 
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

๑.๓ จัดทำงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ 
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้ 
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ

๑.๔ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เซ่น การจัดทำงบประมาณ การรับและ 
จ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมี 
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ

๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เซ่น ให้'คำแนะนำใบการปฏิบัติงาน 
วางโครงการกำหนดหลักสูตรและแกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการแกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีถูกต้อง 
เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาบตามมาตรฐานและข้อกำหนด

๔./ควบคุม...



๒.๓ วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร และซวยเหลือให้ 
คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกตองรวดเร็ว

๒.๔ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่สมาซิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ้ิตามท่ีกำหนดไว้

๓.๒ ให้ข้อคิดเห็บหรือคำแน่ะนำเบื้องต้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวช้องเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๓ ประสานการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอำเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๔ ประสานการทำงานกับส่ถาบันการเงินเก่ียวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๕ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การดำเนินการในการใช้ 
จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง  ๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยขน่ 

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบิญหาและช้ีแจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมืความรับผิดขอบ ในระดับ 

ท่ีซับซ้อน หรืออำนวยการถ่ายทอดเกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงาบราชการ เอกชน หรือประขาซนท่ัวไป 
เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล ความเต่าง  ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๒ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสบุน 
ภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

๔.๓ ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ - รายจ่าย สถิติการคลัง สำหรับรายงานให้สำนักนโยบายสถิติการคลัง เพ่ือใช้ 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ

๔.๔ ช่วยจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดขอบ เพ่ือให้ 
สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานต่าง  ๆ ประกอบพิจารณาในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ 

๔.งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๑ จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
๔.๒ จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง  ๆ ให้ครบล้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้ 

กับฎีกาเบิกเงิน สำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มืสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่ 
เกิน ๑๔ วัน หลังจากผู้มือำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 

๔.๓ จัดทำทะเบียนคุม ค่าเข่าบ้านบุคลากร 1ค่าเล่าเรียนบุตร
๔.๔ จัดทำงานการบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAร) ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๔.๔รับผิดขอบงานการเงินและบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสกา
๔.๖ รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

๑.๒ มอบหมายให้ นางสาวรุจิราพร บุญเกิด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดขอบ 
โดยมี นางบิทมา ไชยโย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล มีรายละเอียดของ 
งานและการปฏิบัติดังน้ี

■ ร). จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน 1 คณะกรรมการตรวจสอบการ 
รับเงินประจำวัน ๖ ./การจัดทำ...



๑.๓ ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมของรัฐที่ได้จากเจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถทำได้จำนวนเท่าไร อันจะนำไปสู่การคาด 
ประมาณรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณถัดไปได้

๑.๔ ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาแก็ไขปิญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือ 
รายได้อ่ืน เพ่ือให้การดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืนๆ สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๑.๕ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้การปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพ่ือให้ 
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๖ ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ใบเสร็จรับเงินท่ัวไป เพ่ือใช้เป็น 
หลักฐานในการรับเงินของหน่วยงานพร้อมเร่งรัดติดตาม ลุกหนี้และผ้ท่ีอยุในข่ายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ'บ่ 'น 'บิ 1

เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระภาษีให้ครบถ้วนรวมถีงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการประเมินและคำนวณภาษี

๑.๗ ควบคุมจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายได้ และอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกันงานจัดเก็บ เพ่ือพร้อมท่ีจะปรับปรุงข้อมูล 
ให้ถูกต้อง ท้นสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้

๑.๘ รวบรวมข้อมูลที่ออกสำรวจลงในข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
นำมาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูก่ต้องและเป็นป้จจุบัน

๑.๙ ควบคุมการจัดทำคำส่ัง ประกาคเก่ียวกับทรัพย์สินประเภทต่าง  ๆ เพื่อให้ประชาซนมายื่นแบบชำระภาษี 
ตรงตามกำหนดเวลาและให้การปฏิบัติงาบเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำ รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการ 
ติดตามลูกหน้ีค้างชำระ เพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย

๑.๑๐ ควบคุม จัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินท้ังหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงใน 
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วข้ึน

๑.๑๑ ดำเนินการรับคำร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพ่ือให้เถิดความเป็นธรรม แก่ผู้'ชำระภาษี และ 
ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

๑.๑๒ ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงได้แก่ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำนํ้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกซน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขน 
ส่ิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตอัน  ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด กฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพัก 
สัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเข่าอาคารพาณิชย์ ค่าเข่าโรงมหรสพ ค่าเข่าตลาดสด ค่าเข่าแผงลอย ค่าท่ีวางขายของใน 
สวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วย 
เวชภัณฑ์ คำร้องต่าง  ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ๋ึการเข่า และค่าซดเขยต่าง ๆ

๑.๑๓ จัดทำงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตามแนวทางของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำน้ทหรือ 

กอง และแก่ไขป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด
๒.๒ วางแผนและแก่ใฃป้ญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด

๘./วางแผนและ...



๒.๓ วางแผนและแกไขปัญหาอุปสรรคในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้สามารถจัดเกบข้อมูลครอบคลุม 
พ้ืนท่ี และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

๓. ต้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแบะน0าเบ๋ึ‘องต้นแก่สมาขิกในทีมงาน 

หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ๋ึตามท่ีกำหนดไว้
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่สมาขิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 

ความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
๓.๓ ให้ความเห็นแก่ประขาซนผู้ชำระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพ่ือให้ประซาซนเข้าใจ 

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำปริกษา แนะนำ สนับสนุนํใน,หน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังภาครัฐและเอกซน เพื่อให้สามารถดำเนินการด้าน 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๒ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการซองงานในความ 

รับผิดชอบ
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มี!อประซาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียม 

และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ ประซาขน ผู้รับบริการ

๒.๒ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ นิลพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ซ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้รับผิดชอบ โดย 
มี,นางสาวพัชรี ผลพนม ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล มีรายละเอียด 
ขอบเขตซองงานและการปฏิบัติงานดังน้ี

๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหน้ีค่า:นาประปาและค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
๒. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบประจำเดือน เซ่น ค่าน้ําประปา ค่าขยะมูลฝอย ให้หมดไปโดยไม่มีหน้ี 

ด้างชำระ หรือรายการยกเลิก/เพิ่มการใช้นํ้าประปาและค่าจัดเก็บขยะ ให้ดำเนินการตามข้ันตอน พร้อมท้ังรายงานหน้ี 
ด้างชำระประจำเดือน

๓. ปฏิบัติงานในโปรแกรมสำเร็จรูประบบน้ําประปาและค่าขยะมูลฝอย ดังน้ี
- ปรับปรุงเพ่ิมลดข้อมูลผู้ใช้น้ําประปา และค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน
- กำหนดรอบบิล และจัดพิมพ์บัญชีรายตัวลูกหน้ี
- จัดพิมพ์ ป.๑๗ และใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน
- จัดเตรียมใบเสร็จค่าน้ําประปา และค่าขยะมูลฝอยรายตัวลูกหน้ี รวมท้ังลูกหน้ีค้างชำระ
- ออกพ้ืนท่ีจัดเก็บค่าน้ําประปา และค่าขยะมูลฝอย
- จัดพิมพ์ใบประจำตัวผู้เก็บเงิน
- จัดพิมพ์ป.๓๒ และนำส่งเงิน
- รายงานการจัดเก็บรายได้ค่าน้ําประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน

๔. จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปา และค่าขยะมูลฝอย
๔. จัดทำเอกสารแจ้งบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และเอกสารแจ้งการประเม่นภาษี ตาม 

พระราซบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๔๖๒
๖. จัดทำงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ใบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตามแนวทางของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน
๗. งานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

๙ ./งานทะเบียน...



(๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓.๑ มอบหมายให้ นายฮัซมาน อิสสภาพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 

๑๑-๓-0๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เบีนผู้รับผิดชอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน งาบพัสดุ งานทะเบียน 
เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และงานอ่ืน  ๆ ท่ีไต้รับมอบหมาย รายละเอียดชอบเขตของการปฏิบัติงานมีดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดหา จัดซ้ือ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ 

ครุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๑.๒ ควบคุมจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้ เป็นข้อมูล ในการ 

ดำเนินงาน
๑.๓ ตรวจร่างสัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บ 

รักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทำ รายงาน และนำเสนอ 

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๑.(ะ ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือ ประจำปีงบประมาณ ให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้หน่วยงาน พร้อมท้ังรายงานผลการดำเนิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลงการ 
ดำเนินแล้วเสร็จ

๑.๖ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิงข้ึน

๒. ด้านการกำกับดูแล
๒.๑ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ให้คำแนะนำแก้บีญหาข้อขัดช้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

เป็นไปอย่างต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ด้านการการบริการ

๓.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ

๓.๒ บริการข้อมูล ตอบบิญหาหรือช้ีแจงเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาบในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา 
บุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่าง  ๆ ให้บรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว้

๓.๒ มอบหมายให้ นางมลฤดี อาสน์สมโภชน้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ โดย 
มีนายฮัซมาน อิสสภาพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล มีรายละเอียดขอบเขต 
ของงานและการปฏิบัติงานดังน้ี

๑. จัดทำเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
๒. จัดทำใบตรวจรับพัสดุ ค่าจ้างเหมาบุคคล และค่าจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน
๓. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และหนังสือนำส่ง
๔. ลงทะเบียนคุมวัสดุกลาง 1 ตัดจำหน่ายตามใบเบิกพัสดุ และทะเบียนคุมวัสดุของกองคลัง
๕. บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
๖. จัดทำเอกสารการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนส้ินสุดระยะเวลาการประกันความชำรุด 

บกพร่องเพ่ือคืบหลักประกับสัญญา 
๗. จัดทำใบยืมพัสดุ

๑ ๐ ./จัดทำทะเบียน...
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๘. จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง
๙. กำหนดอัตราการใข้แเละการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงประจำเดือน สำหรับรถส่วนกลางทุกคัน พร้อมหา

ค่าเฉล่ีย
๑๐. งานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
มอบหมายให้
๑. นางมลฤดี อาสน์สมีโภชน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๒. นางอมรรัตน์ นิลพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๓. นางสาวรุจิรๆพร บุญเกิด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งาบสารบรรณ และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
รายละเอียดขอบเขตขอเงการปฏิบัติงานมีดังน้ี
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ
๒. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการรับรองในกองคลัง 
๓. งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อีงหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้ง 
ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบในข้ันต้นก่อนเพ่ือทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาข้ันเหนือช้ืนไปทราบต่อไป

ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี n  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี {ๆ  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


