คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
ที่ 648/๒๕๖3
เรื่อง กำหนดแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรแบ่งงำนของพนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ำง
ภำยในกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ

--------------------------เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการกระจายอานาจการตัดสินใจตอบสนองต่อ การพัฒนาตาบลและให้บริ การและอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘ และข้อ ๒๓๙ องค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ จึง
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์ การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้
กำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
1. นำงสำวจิรำพร พูลอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง)
ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐4-2๑๐2-๐๐1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือใน
ฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ
แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนแผนงำน
๑.๑ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อ
วางแผนและจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว้
/1.4 ร่วมวางแนว...

-๒๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม
ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
๑.๕ ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๑.๖ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะ
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. ด้ำนบริหำรงำน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธกี ารปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒.๔ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ ร่วมกาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและตรวจสอบ
งานการคลังหลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมเบิกจ่าย งานการเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และจัดทารายงานการเงินการบัญชีต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
๒.๘ ควบคุมดูแลดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
/2.10 ควบคุม...

-3๒.๑๐ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิก การนาส่งเงิน และการ
นาส่งเงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๑ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๒.๑๓ ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น
เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
๓.๑จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๓ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓.๔จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูล
กัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีกากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน
๔. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๔.๑กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๔.๓ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้
จ่ายร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
/5.และปฏิบัติ...

-๔๕. และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
(๑) งานตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล แก้ไข ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง
(๒) งานการคลัง การเงินและบัญชี
(๓) งานจัดเก็บรายได้
(๔) รวบรวมงานข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(๕) งานพัสดุ
(๖) งานธุรการ
(๗) งานการจัดการเงินกู้
(๘) งานจัดระบบงาน
(๙) งานบริหารงานบุคคล
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.นำงบัวรัตน์ คุณ สวรรค์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๔๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑.๑ จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี การบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
๑.๓ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงิน
2. และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์ กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
(๑) งานการเงินและบัญชี
(๒) ดูแลและตรวจสอบการรับเงิน - ส่งเงิน จัดทาบัญชีสมุดเงินสด รับ - จ่าย ลงบัญชี
แยกประเภท
(๓) จัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
(๔) จัดทาใบผ่านรายการบัญชีประเภทต่างๆ
(๕) จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ เงินสะสม คุมเงินรับฝากและอื่นๆ
(๖) จัดทางบทดลองและงบประเภทต่างๆ ทุกสิ้นเดือน
(๗) จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
/(8) ตรวจสอบ...

-5(๘) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ
(๙) จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(๑๐) รวบรวมข้อมูลและงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุมดูแลงบประมาณ
คงเหลือของหน่วยงานต่างๆ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) นำงสำวอิสรำภรณ์ กลิ่นมณีย์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของ อปท.
(๒) งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และรายการต่างๆ
(๓) งานตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
(๔) งานติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีป้าย,โรงเรือนและที่ดิน,บารุงท้องที่,กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น
(๕) งานการเก็บรักษาและนาส่งเงิน
(๖) งานจัดทา ภทบ.๑๙ บัญชีงบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖%
(๗) งานทาทะเบียน ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖ และผท.อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) จัดทาและทาการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
(๙) ลงนามในใบเสร็จรับเงินเงิน ภาษีบารุงท้องที่,โรงเรือนและที่ดิน,ป้าย,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปา และใบเสร็จรับเงินอื่นที่เป็นกิจการของ อบต.
(๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) นำงเพ็ญศรี อินทร์ทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓๐๔-๓๒๐4-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวดรายจ่าย
1.2 วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
1.3 ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวด
ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
1.4 วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.6 ควบคุมการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีก
ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ควบคุม และดูแลการดาเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสานัก
/นายกรัฐมนตรี...

-6นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทกี่ าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ เป็นต้น
เพื่อให้บริษัท และห้างร้านต่างๆ ทราบข่าว และเข้ามาติดต่อรับการสอบราคา และประกวดราคาเป็นจานวนมาก
1.10 วิเคราะห์ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุเช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อกาหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลงราคากับ
บริษัท และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ได้บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุด ได้ราคาที่ต่าที่สุด และ
เน้นความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.12 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อนาไปจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทารายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงานด้านพัสดุ เช่น
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืนทรัพย์สิน
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑) นำงศศิธร เงำนอ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๔๓๒๐๔-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) งานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) งานบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์
(๔) งานบันทึกข้อมูลลงนามสัญญาโครงการ ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan)
(๕) งานจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จาเป็นในการใช้งานของทางราชการ
(๖) งานซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๗) งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) นำงพูนสวัสดิ์ โมทะจิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังนี้
(๑) งานการงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ
(๒) งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจาปี
/(3) งานธุรการ

-7(๓) งานธุรการ
(๔) งานจัดเก็บเอกสาร ฎีกา ทุกส่วนในหน่วยงาน
(๕) งานนาส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม,เงินกู้สวัสดิการธนาคาร,เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงาน
(๖) บันทึกข้อมูลเบิกจ่าย รายจ่ายประจาปี ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan)
(๗) จัดทาแบบ ภ.ง.ด.๑,๓,๕๓ ประจาปี และยื่นแก่สรรพากร
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) นำงสำวอุปถัมภ์ อินตะนัย (จ้ำงเหมำบริกำร) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของ อปท.
(2) ผู้ช่วยงานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และรายการต่างๆ
(3) ผู้ช่วยงานตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
(4) ผู้ช่วยงานติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีป้าย,โรงเรือนและที่ดิน,บารุงท้องที่,กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมทั้งเขียนใบเสร็จรับเงินภาษีต่างๆ/ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต เป็นต้น
(8) นำงสำวชัญญำนุช เกษีสังข์ (จ้ำงเหมำบริกำร) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของ อปท.
(2) ผู้ช่วยงานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และรายการต่างๆ
(3) ผู้ช่วยงานตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
(4) ผู้ช่วยงานติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีป้าย,โรงเรือนและที่ดิน,บารุงท้องที่,กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมทั้งเขียนใบเสร็จรับเงินภาษีต่างๆ/ค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย แบบแผน ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
(ลงชื่อ)
(นายแสวง เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ

