
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำสั่งกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 
ที่    1 /๒๕65 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง 
      ********************* 

 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา                
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่  24   ตุลาคม  2545  ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ งส่วนราชการ            
วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  
  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จึงขอยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่ วนต าบลเทพาลัย ที่ 
290/2563 ลงวันที่  14 สิงหาคม  2563  จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละ
คนภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 มอบ ห มาย ให้  น ำงกฤตยำ    แ รงสู ง เนิ น  ต ำ แห น่ ง  รอ งป ลั ด อ งค์ ก ำ รบ ริห ำ รส่ วน ต ำบ ล                             
(นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง)  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-00-1101-002  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
บริหารงานในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ      
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ                  
ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวน
มากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.1 บริหารงาน อบต. โดยรับมอบจากนโยบายผู้บริหารและตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
 1.2 บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติ    
ไปตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ 
 1.3 การแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 
 1.4 งานกิจการสภา 
 1.5 งานบริหารงานบุคคล 
 1.6 งานเลือกตั้ง 
 1.7 งานใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ 
 1.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

            /กองคลัง ... 
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กองคลัง (พนักงำนส่วนต ำบล) 
  1.นำงสุภำภรณ์   กำรถำง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  (นักบริหำรงำนกำรคลัง) ระดับต้น  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-2102-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน          
ระดับกองในองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการเกี่ยวกับ               
การก าหนด นโยบาย วางแผน  ควบคุม สั่งราชการมอบหมายงาน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังในด้านต่าง ๆ เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานพัฒนา
รายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้                
งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้
ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
การคลัง เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบล ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการคลังของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.1 การควบคุม ดูแลและตรวจสอบ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
เอกสารทางการเงินต่างๆ 
 1.2 ตรวจสอบรายงานจัดท าเช็คเพ่ือเบิกจ่ายเงินต่างๆ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบส าคัญต่างๆ 
 1.3 พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะข้อมูลงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินการคลังเพ่ือ 
ด าเนินการจัดท างบประมาณ 
 1.4 ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินสดรับ – เงินสดจ่าย ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน๑ สมุดบัญชีเงินสดจ่ายใบ 
ผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2 
 1.5 ตรวจสอบงบเงินสดรับ – เงินสดจ่าย ประจ าเดือน ท างบทดลองประจ าเดือน 
 1.6 ตรวจสอบจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินต่าง ๆ ประจ าปี 
 1.7 ควบคุม ดูแลและประเมิน การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเกี่ยวกับงานการเงิน 
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ 
 1.8 ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินต่างๆ งบการเงิน 
ประจ าเดือนแสดงฐานะทางการเงินประจ าปีและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas 
 1.9 งานควบคุมภายใน และรายงานตามแบบต่างๆ 
 1.10 งานใบอนุญาตภาษี ฯลฯ 
 1.11 ควบคุมดูแลงานข้อมูล e – plan 
 1.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     โดยในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 คน และพนักงานจ้าง    
จ านวน 4 คน ซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ นำงสุภำภรณ์    กำรถำง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง               
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น  เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-04-2102-001  ดังนี้ 
1.  สำยงำนกำรเงินและบัญชี  
 1.  น ำ ย อ ำ ท ร ณ์    กิ จ จ ำ   ต ำ แ ห น่ ง  นั ก วิ ช ำ ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี ช ำ น ำ ญ ก ำ ร                                         
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-3201-001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ทีต่้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

              /มีลักษณะงาน... 
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  มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
    (1) จัดท ารายงานเงินรายรับที่จัดเก็บเอง ประจ าเดือน  
    (2) จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย และเก็บรักษาฎีกา 
    (3) บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ E-Laas  
    (4) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ , ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม และทะเบียนอื่นๆ  
    (5) รายงานข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานผู้ก ากับดูแล เช่น อ าเภอคง  ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 
    (6) จัดท างบการเงินรายเดือน และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีและเอกสารประกอบงบต่างๆ 
    (7) จัดท าฎีกาเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารประจ าทุกเดือน พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
เช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ 
    (9)  จัดท ารายงานประจ าเดือน  ได้แก่ งบทดลอง และเอกสารประกอบงบทดลอง  ,รายงานรับ- 
จ่าย เงินสด  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะ การเงินประจ าวัน , งบรับ-จ่ายเงินสด พร้อม
เอกสารประกอบ , ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป,  งบประมาณคงเหลือ , และเอกสารการเงินที่เก่ียวกับการปิดงบ
ประจ าเดือน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์( E-Laas ) ฯลฯ 
    (10)  ให้มีหน้าที่เป็นผู้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือการจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วย
วิธีอ่ืนใด ตามระเบียบ ข้อ 68 

    (11)  จัดท าการโอนงบประมาณของกองคลัง และเก็บรวบรวมเอกสารการโอนงบประมาณ ,          
การเปลี่ยนแปลง, การตั้งจ่ายรายการใหม่ จากทุกกอง   
    (12)  รายงานรายรับ -รายจ่าย ประจ าเดือนผ่านทาง e-mail.ของทุกเดือนไม่เกินวันที่  15           
ของทุกเดือน ,การจ่ายจากเงินสะสมทุก 6 เดือน และรายงานรายไตรมาสทุก ๆ 3 เดือน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ   
    (13)  จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับรายงานบัญชี ให้ตรงกันและเป็นปัจจุบันทุกเดือน 
ให้มีหน้าที่ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ            
ตามระเบียบ ข้อ 12 
    (14)  ให้มีหน้าที่จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบข้อ 22   เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ภายในก าหนดเวลา    
   (15)  การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินในแต่ละวันรวมถึง
ยอดเงินที่ฝากธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน     
   (16)  เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลังล าดับที่ 1 กรณีที่ผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
    (17)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 2.  นำงกุหลำบ  บุญเรือง  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน                                   
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-4201-001    มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
              (1)  ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคุมการเบิกเงินของกองคลัง  และคลังใหญ่ 
             (2)  จัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ    
    (3)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ – ส่งเงินฝากธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ า  
  (4)  จัดท าแผนรายจ่ายรายไตรมาสของกองคลัง 
 

                    /(5) การจัดท าราย... 
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    (5)  การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินในแต่ละวันรวมถึง
ยอดเงินที่ฝากธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
     (6)  จัดท าการเบิกจ่ายเงินกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
     (7)  เขียนเช็คสั่งจ่ายโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 69  และจัดท ารายงานจัดท าเช็ค ในระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์(e-Laas) จัดเก็บฎีกาเบิกเงิน  ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็ค มารับโดยเร็วต้องไม่เกิน  
15 วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค  
    (8)  จัดท าฎีกาเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินประกันสังคม, เงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ).ภายในก าหนดทุกเดือนโดยน าส่งผ่านระบบ 
              (9)  จัดท าทะเบียนคุมเงินสวัสดิการทุกประเภทได้แก่   ค่าเช่าบ้าน , ค่าเล่าเรียนบุตร ,            
สัญญายืมเงิน ,  เงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  
             (10)   ด าเนินการส่งเอกสารการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ สปสช. /ติดต่อ
ประสานงาน     การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับส านักงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ  (สปสช.)                 
จังหวัดนครราชสีมา 
  (11)  การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (12) งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                           
2.  งำนพัฒนำรำยได้ 
    1.  นำงสำวนงค์นุช   เกำะสังข์   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร    เลขที่ต ำแหน่ง                    
20-3-04-3203-001   ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
                         (1)  จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จัดเก็บเอง  จัดท าใบน าส่งเงินและ
รวบรวมใบน าส่งเงินไปจัดท าใบสรุปใบน าส่งเงิน (รวมทั้ง ระบบ e-laas)  พร้อมทั้งจัดส่งให้งานการเงินและบัญชี   
เพ่ือใช้สอบยันให้ตรงกัน และน าเงินรายได้ ฝากธนาคาร 
                         (2)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่าภาษี          
ทุกประเภท  กับ ทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการลงทะเบียนคุมรายชื่อลูกหนี้ลงรายละเอียด เล่มที่       
เลขที่  ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับช าระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
                         (3)  งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี  นัดประชุมจัดท า
รายงานการประชุม ช่วยจัดท ารายละเอียดแบ่ง ZONE,  BLOCK , LOT ตามขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยมีการประสานงานกับกองช่าง และคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตามค าสั่งแต่งตั้ง ของ อบต.  
                         (4)  จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี (กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขฯ)  ตามขั้นตอน 
                   (5)  รายงานผลการจัดเก็บรายได้และหนี้ค้างประจ าเดือน 
                         (6)  น าส่งเงินฝากธนาคารทุกวันที่มีการรับเงินรายได้ 
                         (7)  จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                         (8)  ส ารวจผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีทุกประเภท 
      (9)  จัดท าแผนงานด าเนินการจัดเก็บรายได้ประจ าปี 
           

              /(10) เร่งรัด... 
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     (10) เร่งรัด  ติดตาม  ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการช าระภาษี ตามแผนการจัดเก็บรายได้ รวมถึง    
รับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการประเมินภาษีและค านวณภาษี           
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเตือนช าระภาษีป้าย  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
                        (11)  ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภดส. , ภป. , ใบเสร็จทั่วไปฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน           
ในการรับเงินของหน่วยงาน 
                        (12)  จัดท าประกาศ ประเมิน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
                        (13)  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
                        (14)  บนัทึกการรับเงินในระบบ E - Laas 
                        (15)  ออกพ้ืนที่จัดเก็บภาษี และส ารวจภาษี , เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และทวงหนี้จากลูกหนี้
ภาษีโดยตรง 
                        (16)  จัดท าเอกสารควบคุมภายในกองคลัง 
                        (17) จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี    
     (18) รายงานการจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ               
“รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง” และรายงานแผนที่ภาษีฯ  ภายในเวลาที่ก าหนด 
     (19)  เป็นผู้รับเงินรายได้จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บน าส่งเงินในแต่ละวัน ตามใบน าส่งตรวจสอบ        
ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน  พร้อมจัดท าใบส าคัญสรุปน าส่งเงิน 
     (20)  มีหน้าที่รับเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้       
ในระบบตามระเบียบ ข้อ 12 
               (21)  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ล าดับที่ 2 กรณีที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
และบุคคลล าดับที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
     (22)  ให้มีหน้าที่รับเงินรายรับ เช่น รายได้ที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรฯ ,ดอกเบี้ย              
เงินฝากธนาคาร และเงินท่ีกระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกรายการรับเงินในระบบ
ภายในวันที่ได้รับเงิน ตามระเบียบ ข้อ 9/1 และ ข้อ 10 
      (23)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
         
3.  งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
 1.  นำงเกษศินี  โทสิงห์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-4203-001 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  (1 ) ปฏิบัติ งานในฐานะเจ้าหน้าที่  มีหน้ าที่  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
                    (2) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
                    (3) มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจ าปีก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี   
           (4) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ และขั้นตอนต่าง ๆ  ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ)   
เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและจ้างในส่วนต่าง ๆ  ให้ทราบด้วย, ตรวจร่างสัญญาซื้อ 
สัญญาจ้าง 

                    /(5) ควบคุม.... 
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              (5) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                    (6) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือยกเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย           
ไม่สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
                    (7) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินในระบบ E-Laas  และบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วนและตรงกับระบบ e-Laas 
                    (8) ควบคุมและดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์          
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ  ทราบข่าว  
                   (9) ควบคุมและดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุก
ประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยการพัสดุก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                   (10) ควบคุมการจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานของราชการ          
อีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
                   (11) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่าง ๆ เช่น  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง  
          (12)  บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-LAAS  
          (13) จัดท ารายงานข้อมูล e-Plan 
                   (14)  การเบิกจ่าย – การรับ – การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
                   (15)  ด าเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างด้วยระบบ E- GP 
                   (16)  งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
กองคลัง (พนักงำนจ้ำง) 
 1.  นำยวิเชียร  ซุ่นกลำง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
        (1)  จัดท าทะเบียนคุมเงินสวัสดิการทุกประเภทได้แก่  ค่าเช่าบ้าน , ค่าเล่าเรียนบุตร ,สัญญายืมเงิน ,  
เงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
        (2) มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยจดัเก็บฎีกาทีเ่บิกจ่ายเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ    
        (3)  ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคุมการเบิกเงินของกองคลัง   
        (4)  จัดท าการเบิกจ่ายเงินกับส านักงานประกันสังคมงานอ่ืน  ๆ   
        (5)  งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 2.นำงวรำภรณ์   เสนนอก  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ให้มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
             (1)  จัดเก็บรายได้ จัดท าใบน าส่งเงิน ท าทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    (2)  รายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ  รายงานลูกหนี้ค้างช าระ และ            
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บทุกวันศุกร์ 

                  /3. ลงทะเบียน.... 
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             (3)  ลงทะเบียนคุมเงินค่าภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ให้เป็นปัจจุบัน 
             (4)  มีหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยบันทึกการรับเงินในระบบ E - Laas 
             (5)  ส ารวจผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเป็นประจ าทุกปีก่อนการประเมิน 
      (6)  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดท าลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
      (7)  มีหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆกรณีท่ีนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติราชการได้ 
     (8)  เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทุกประเภท 
     (9)   มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
    (10) ออกพ้ืนที่จัดเก็บภาษี และส ารวจภาษี , เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
   (11) เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ในการจัดเก็บรายได้  
   (12) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
            (13) งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 3.  นำงสำวอรัญญำ  ใกล้สุข  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                
ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1)  จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
  (2)  จัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ           
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
  (3)  มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ         
จัดจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
  (4) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (5) เป็นผู้ช่วยจัดท าทะเบียนทรัพย์สินในระบบ E-Laas  และบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วนและตรงกับระบบ e-Laas 
  (6) มีหน้าที่ช่วยงานพัสดุในจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาศ หรือประจ าปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หลังการด าเนินการแล้วเสร็จ 
  (7) งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
          4.นำงสำวพฤกษำ  หอมมำลำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
        (1)  ปฏิบัติงานธุรการของกองคลัง มีหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือ และบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นผ่าน              
เสนอผู้บริหารทราบ  มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ   
        (2) เป็นผู้ชว่ยในการจัดท ารายงานจัดท าเช็ค ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)    
                  (3) มีหน้าที่ช่วยเหลือ การจัดท าฎีกาเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารประจ าทุกเดือน พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ  
         (4) งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

/โดยให้ผู้ที่... 
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                   โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรค           
ในการท างานให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในขั้นต้นก่อนเพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  
ทราบต่อไป 
 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

 สั่ง  ณ วันที่    11    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                (ลงชื่อ)          

                           (นางสภุาภรณ์   การถาง) 
                          ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 


