
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ที ่ ๘๗๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก ำหนดและมอบหมำยงำนในหน้ำที่กองคลัง 
********************* 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                 
มีผู้รับผิดชอบงำนแต่ละต ำแหน่ง จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๐ วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่  มท.๐๓๑๘/ว ๓๙๓๕ ลงวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๙ เรื่อง แบ่งหน้ำที่กำรงำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ และขอยกเลิกค ำสั่งฯ ที่ 
๖๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ จึงมอบหมำยงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองคลัง ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  นำงสำวอโณทัย  ทองสุข ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) อ ำนวยกำร
ท้องถิ่น ระดับต้น  เลขที่ต ำแหน่ง ๓๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง) ดังต่อไปนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนค่อนข้ำงสูงมำก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
๑. ด้ำนแผนงำน  

๑.๑  ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนกำรคลัง เพ่ือวำงแผน 
และจัดท ำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน  

๑.๒  ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงำนด้ำนงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดเก็บรำยได้และงำนกำรพัสดุ หรือ
งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์  

๑.๓  ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำร 
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  
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๑.๔  ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและงบ 
ประมำณ รวมทั้งเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำน เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม 
ขั้นตอนส ำคัญให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  

๑.๕  ร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำไตรมำส        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำน และกำรจ่ำยเงินเป็นไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

๑.๖  ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบ 
งำนของหน่วยงำนที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำน
งบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  

๑.๗  วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถำนะ 
ทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง เงิน
อุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร  

๒.  ด้ำนบริหำรงำน  
๒.๑  จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ      

รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
๒.๒  มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
๒.๓  พิจำรณำอนุมัต ิอนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือให้ 

บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
๒.๔  จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ      

ปัญหำ อุปสรรค เพ่ือให้กำรสนับสนุนหรือท ำกำรปรับปรุงแก้ไข  
๒.๕  ร่วมก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำร 

ปฏิบัติงำนโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๖  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็นและตรวจสอบงำน 

กำรคลังหลำยด้ำนเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำร
เบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงินเป็นต้น  เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มี   
ประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด  

๒.๗  ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชีต่ำงๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน  
รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้
อย่ำงตรงเวลำ 

๒.๘  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  
เพ่ือให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
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๒.๙  ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อและกำรจัดจ้ำงเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร 
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

๒.๑๐  ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรน ำส่งเงิน และกำร 
น ำส่งเงินไปส ำรองจ่ำย เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด  

๒.๑๑  วิเครำะห์ และเสนอข้อมูลทำงดำ้นกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชีและกำรงบประมำณเพ่ือ 
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.๑๒  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

๒.๑๓  ตอบปัญหำ ชี้แจงและด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่นเป็น 
กรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภำรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
๓.๑  จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ ปริมำณงำน 

และงบประมำณเพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  
๓.๒  ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
๓.๓  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  

ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะท่ีเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ  
๓.๔  จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มี      

ควำมเหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกต ำแหน่ง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง  

๓.๕  สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำเพ่ือ   
พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ก ำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำน
อย่ำงยั่งยืน  

๔.  ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  
๔.๑  ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๒  ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม 

คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
๔.๓  ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง และ 

วัสดุ ครุภัณฑ ์เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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๔.๔  ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำ และ
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำ
ด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

๔.๕  ร่วมหรือบริหำรและก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

มอบหมำยให้ นำงสำวปิยะฉัตร  ธรรมประสม ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ปฏิบัติกำร เลขท่ีต ำแหน่ง 32 3 01 3103 001 ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน          
เลขที่ต ำแหน่ง  ๓๒ ๓ ๐๔ ๔๒๐๓ ๐๐๑  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้อง
ก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืน ตำมที่
ได้รับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
๑.๑  จัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง ตรวจรับ กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ น ำส่ง กำรซ่อมแซมและ 

บ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วง  
๑.๒  ควบคุมจัดท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ท ำรำยงำนเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็น 

ข้อมูลในกำรด ำเนินงำน  
๑.๓  ตรวจร่ำงสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้นอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงำนพัสดุ  

ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือให้มีควำมถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็น
หลักฐำนอ้ำงอิงในอนำคต  

๑.๔  รำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือจัดท ำ 
รำยงำน และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน  

๑.๕  ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเดือน ประจ ำไตรมำส หรือประจ ำปี 
งบประมำณ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรให้หน่วยงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบหลังกำรด ำเนินแล้วเสร็จ 
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๑.๖  ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับระเบียบงำนพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนำให้ระเบียบกำร 
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
๒.๑ ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพ  
๒.๒ ให้ค ำแนะน ำแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้ 

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ด้ำนกำรกำรบริกำร 

๓.๑ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
  ๓.๒ บริกำรข้อมูล ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชำ บุคคล หรือหน่วยงำน เพ่ือสนับสนุนงำนต่ำงๆ ให้บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 
   มอบหมำยให้  นำงธนวรรณ  สุขเกษม  ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก เช่นเดียวกับเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำน (ตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้ กำรก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
๑.๑ จัดท ำและปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งำนเป็นไป 

อย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
๑.๒ รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณ เพ่ือใช้ประกอบในกำรท ำงบประมำณ  

ประจ ำปีของหน่วยงำน และจัดท ำแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนกำรเบิก
จ่ำยเงิน  

๑.๓ ด ำเนินกำรรับ-จ่ำยเงินตำมหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับ- 
จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสำร ใบส ำคัญ และรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี 
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ำยและสะดวกในกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ทำงกำรเงินและบัญชี  

๑.๕ ตรวจสอบและดูควำมถูกต้องของเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องใน  
กำรปฏิบัติงำน  
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๑.๖ ร่ำงหนังสือโต้ตอบต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ เพ่ือให้เกิด 
ควำมถูกต้องและตรงตำมมำตรฐำน และระเบียบที่ก ำหนดไว้  

๑.๗ ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงำนกำรเงินและบัญชี เพ่ือนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

๒. ด้ำนกำรบริกำร  
๒.๑ ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับ  

รองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่สนใจ  
๒.๒ ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือขอ 

ควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน  

๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 
  มอบหมำยให้ นำยรัชพล  ทิมเสถียร  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ(คุณวุฒิ)  ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ระดับปฏิบัติกำร 
ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และรำยได้อ่ืนๆ ภำยใต้กำรก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
๑.๑ ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เกี่ยวกับกำรปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม  

โดยเฉพำะทำงด้ำนเศรษฐกิจเบื้องต้น เพ่ือน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำประกอบกำรวำงมำตรกำร หรือแนวทำงกำร
จัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตรำภำษี ค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืนๆ ให้มีควำมเหมำะสม 

๑.๒ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืนๆ ของรัฐและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรเก็บภำษีค่ำธรรมเนียมหรือรำยได้อ่ืนๆ สำมำรถท ำได้จ ำนวนเท่ำไร   
อันจะน ำไปสู่กำรคำดประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณถัดไปได้ 

๑.๓ รว่มส ำรวจพื้นที่กับกองช่ำง กองสำธำรณสุขและส่วนรำชกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลของ  
ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษีหรือค่ำธรรมเนียมประเภทต่ำงๆ และติดตำมจัดท ำหนังสือ
เตือนผู้ประกอบกำรในข่ำยช ำระภำษีหรือค่ำธรรมเนียม มำช ำระเพ่ือแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบ 

๑.๔ จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด., ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำร 
รับเงินของหน่วยงำน พร้อมเร่งรัด ติดตำม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ำยกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพ่ือ
ติดตำมลูกหนี้ค้ำงช ำระให้มำช ำระภำษีให้ครบถ้วน รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินและเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อใช้ในกำรประเมินและค ำนวณภำษี 
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๑.๕  จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับรำยได้ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนจัดเก็บเพ่ือพร้อมที่จะ 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทำงสถิติในกำรประมวลผลจำกจัดเก็บรำยได้ 

๑.๖  รวบรวบข้อมูลที่ออกส ำรวจลงในข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้เป็น 
ฐำนข้อมูลในกำรน ำมำประกอบกำรจัดเก็บรำยได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๑.๗  ควรคุมกำรจัดท ำค ำสั่ง ประกำศเก่ียวกับทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ เพ่ือให้ประชำชนมำยื่น 
แบบช ำระภำษีตรงตำมก ำหนดเวลำและให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงจัดท ำรวบรวม ข้อมูลส่ง
งำนนิติกำรในกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงช ำระ เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

๑.๘  ส่งเสริมกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ หนังสือประชำสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ  
เพ่ือให้ประชำชนรับรู้เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

๑.๙  จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ำยช ำระภำษี 
ลงในระบบฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บภำษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น 

๑.๑๐ รับค ำร้องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำษี เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้ช ำระภำษี  
และศึกษำข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือจัดเก็บภำษีอย่ำงถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

๑.๑๑ ช่วยควบคุมกำรจัดเก็บภำษีอำกร ซึ่งได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่  
ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกิจกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมแผงลอย ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตควบคุมกำรแต่งผม ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรท ำน้ ำแข็งเพ่ือกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้ง
ตลำดเอกชน ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำกำรโฆษณำและใช้เครื่องขยำยเสียง ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำโรค 
ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่ำธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่ำธรรมเนียมควบคุมกำรก่อสร้ำงอำหำร 
ค่ำธรรมเนียมรับรองส ำเนำทะเบียนรำษฎร ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอ่ืนๆ ตำมเทศบัญญัติ ค่ำปรับผู้ละเมิด
กฎหมำยและเทศบัญญัติ ค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ำรับจ้ำงฆ่ำสัตว์ ค่ำเช่ำอำคำรพำณิชย์ 
ค่ำเช่ำโรงมหรสพ ค่ำเช่ำตลำดสด ค่ำเช่ำแผงลอย ค่ำที่วำงขำยของในสวนสำธำรณะ ดอกเบี้ยเงินฝำกกองทุน
ส่งเสริมกิจกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเงินฝำกธนำคำร ค่ำจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ ค ำร้องต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียม
กำรโอนสิทธิ์กำรเช่ำ และค่ำชดเชยต่ำงๆ 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
๒.๑  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ 

โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
๒.๓  วำงแผนกำรจัดเก็บรำยได้ และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพ่ือให้กำรจัดเก็บรำยได้ครบถ้วน  

ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
๒.๔  วำงแผนและร่วมด ำเนินกำรในกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร 

เกบ็ภำษีท้องถิ่นและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
๒.๕ วำงแผนและร่วมด ำเนินกำรในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำในกำรให้บริกำรจัดเก็บ 

รำยได้ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้ช ำระภำษี 
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๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
๓.๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
๓.๒  ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๓.๓ ประสำนงำนและให้ค ำแนะน ำกับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ช ำระภำษี เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
๔. ด้ำนกำรบริกำร 

๔.๑  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุนในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือให้สำมำรถ 
ด ำเนินกำรด้ำนภำษีอำกรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

๔.๒  ตอบปัญหำและชี้แจงข้อซักถำมของประชำขนเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้ เพ่ือให้ 
ประชำชนรับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำงๆ และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๓  จัดท ำระบบสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรรับช ำระภำษีและจัดเก็บภำษีนอกพ้ืนที่  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้เสียภำษ ี

๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 
  มอบหมำยให้ นำงนงนุช วงษ์เดือน  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ(คุณวุฒิ)  ต ำแหน่ง ผู้ช่วย             
เจ้ำพนักงำนพัสดุ   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ เจ้ำพนักงำนพัสดุ ระดับปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนพัสดุ ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอนและวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
๑.๑ ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนพัสดุในกำรจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง กำรเก็บรักษำ น ำส่ง กำร 

ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพ่ือให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำร      
ใช้งำน 

๑.๒  ท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ  
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินงำน 

๑.๓  ร่ำงและตรวจสัญญำ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงำน พัสดุ เพ่ือ 
เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน 

๑.๔  รำยงำน สรุปควำมเห็นเกีย่วกับงำนพัสดุ เพ่ือจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
ในหน่วยงำน 
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๑.๕  ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับระเบียบงำนพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนำให้ระเบียบกำร  
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๖  ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

๑.๗  จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส หรือประจ ำปีงบประมำณ ให้ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินให้ผู้บังคับบัญชำทรำบหลังกำรด ำเนิน
แล้วเสร็จ 

๑.๘  ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงำนพัสดุ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
๒.๑  ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงำน  

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมเข้ำใจอันดีในกำรปฏิบัติงำน และให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วง 
๒.๒  ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกัน ต่ำงหน่วยงำน หรือประชำชนทั่วไป  

เพ่ือให้บริกำร หรือขอควำมช่วยเหลือในด้ำนที่ตนรับผิดชอบ 
๓. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด ตำมระเบียบ อย่ำให้
เกิดควำมบกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้ หำกมีปัญหำอุปสรรค ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดย
ทันท ี
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 
      สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                                                 
 

                      (นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ) 
           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
 
 

 


