
 
 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ที่  015/2565 
เรื่อง  หน้าที่ความรับผิดชอบงานของกองคลัง 

************************************ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีคำสั ่งที ่ 025/2564  เรื ่อง  หน้าที ่ความ
รับผิดชอบงานของกองคลัง ลงวันที่  28  มกราคม  2564 ไปแล้วนั้น  

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ จึงยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าวและให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗   และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2562  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒   
ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล    เรื ่อง  การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่  18  ธันวาคม  2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที ่1/๒๕64 เมื่อวันที่ ๒6  มกราคม ๒๕64   

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที ่การงานและความ
รับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  งานการเงินและบัญชี 

  มอบหมายให้  นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ่นต้น) เลขทีต่ำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวดวงกมล 
ยะตา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เลขทีต่ำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑  เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบ
หน้าที่ดังนี้ 

  ๑.๑ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

  ๑.๒ งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 

  ๑.๓ งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 

  ๑.๔ งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย 

  ๑.๕ งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกีย่วข้องทุกประเภท 

  ๑.๖ งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน  ประจำปีและรายงานอ่ืนๆ 

  ๑.๗ งานตรวจฎีกาเบิกจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ 

  ๑.๘ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๒.  งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

  มอบหมายให้ นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ่นต้น) เลขทีต่ำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี  นางสาวทัศนีย์  
นาแพร่  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  เลขทีต่ำแหน่ง ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑  เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่
ดังนี้ 

   ๒.๑ งานการซื้อและการจ้าง 

  ๒.๒ งานการซ่อมและบำรุงรักษา 

  ๒.๓ งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 

  ๒.๔ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 

  ๒.๕ งานการจำหน่ายพัสดุ 

  ๒.๖ งานการจัดทำรายงานประจำเดือน 

  ๒.๗ งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกีย่วข้อง     
                           (ผ.ท.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗) 

  ๒.๘ งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

  ๒.๙ งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี   
                           (ผ.ท.๔และ ๕) 

  ๒.๑๐ งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ 

  ๒.๑๑ งานการจดัทำรายงานประจำเดือน 

  ๒.๑๒ งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓.  งานผลประโยชน์ 

  มอบหมายให้  นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ่นต้น) เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี  นางสาว  
ละอองดาว  ไชยมงคล  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑           
และพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบหน้าที่ดังนี้ 

๓.๑ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือชำระภาษี 

  ๓.๒ งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก 
         ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.๕) 
  ๓.๓ งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี   
                           ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ 

  ๓.๔ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพ่ือนำเสนอ 
                           พนักงานเจ้าหน้าที ่

  ๓.๕ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
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  ๓.๖ งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 

  ๓.๗ งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงิน 
                            ผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.๕)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็น 
                            ประจำทุกวัน 

  ๓.๘ งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 

  ๓.๙ งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน 

  ๓.๑๐ งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 

๓.๑๑ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 

  ๓.๑๒ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.  งานพัฒนารายได้ 

  มอบหมายให้ นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ ่นต้น) เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี นางสาว   
ละอองดาว  ไชยมงคล  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑           
และพนักงานจ้างเหมาเป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้ 

       ๔.๑ งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   
                           ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อ่ืนๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  ๔.๒ งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 

  ๔.๓ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  ๔.๔ งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและ 
                  ที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อ่ืน 

  ๔.๕ งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร 

  ๔.๖ งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๕.  งานเร่งรัดรายได้ 

  มอบหมายให้  นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ่นต้น) เลขทีต่ำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี  นางสาวละออง
ดาว  ไชยมงคล  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑           
และพนักงานจ้างเหมาเป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้   

  ๕.๑ งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

  ๕.๒ งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดง  รายการทรัพย์สิน  หรือคำ 
                           ร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ  ภายใน 
                           กำหนดของแต่ละป ี
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  ๕.๓ งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายใน 
                           กำหนด 

  ๕.๔ งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้ 
                           อ่ืนภายในกำหนด 

  ๕.๕ งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพ่ือดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น    
                           (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

  ๕.๖ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

  ๕.๗ งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได ้

  ๕.๘ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๖.  งานแผนที่ภาษี 

       มอบหมายให้  นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลังอำนวยการท้องถิ ่นต้น) เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมี นางสาว   
ละอองดาว  ไชยมงคล  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑  
และพนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบหน้าที่ดังนี ้

๖.๑ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 

  ๖.๒ งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  ๖.๓ งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที ่

  ๖.๔ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
  ๖.๕ งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน 

  ๖.๖ การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล 

  ๖.๗ งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี 

  ๖.๘ งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและ 
                           รายได้อ่ืนภายในกำหนด 

  ๖.๙ งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพ่ือดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น   
                           (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

๖.๑๐ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

๖.๑๑ งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการเร่งรัดรายได ้

  ๖.๑๒ งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาวินัยอย่าง
เคร่งครัด  หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานการบังคับบัญชาเพื่อจะได้
พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวต่อไป 

/ทั้งนี้ 
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  ทัง้นี้    ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   19  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 

                     

             (นายสาคร  นาต๊ะ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 


