กองคลัง
1. งานธุรการ ให หัวหนาฝายบริหารการคลัง รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง ทําหนาที่หัวหนางาน
โดยมี นางสาวสุนิตยา เรือนมา ตําแหน$ง พนักงานจางทั่วไป เป)นผูช$วยมีหนาที่ดังนี้
1. งานสารบรรณรับ – ส$งหนังสือ ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส1 ของหน$วยงานกองคลัง
2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือตามระเบียบเพื่อสะดวกต$อการคนหาและเป)นหลักฐาน
ราชการ
3. งานเกี่ ย วกั บ สหกรณ1 อ อมทรั พย1 พนั ก งาน ทํ า หนั งสื อ นํ า ส$ ง อํ า นวยความสะดวกใหแก$ ส มาชิ ก ในการ
ดําเนินการกูเงิน สมัครสมาชิก ลาออก คํารองขอรับเงินค$าหุน
4. งานเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห1พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนออกใบเสร็จ
5. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ$ายใบเสร็จรับเงิน เก็บรักษาใบเสร็จที่ยังไม$ไดใช และที่ใชหมดแลว เพื่อรายงาน
ใหผูอําการกองทราบ และรายงานใหสํานักงานตรวจสอบแผ$นดินทราบต$อไป
6. จัดทําประกาศงบรับ – จ$ายประจําเดือนและประกาศสําเนารายงานผลแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส
7. งานจัดทําฎีกาเบิกจ$ายเงินกองคลัง
8.งานตรวจสอบเอกสารการเบิ กค$ า รั กษาพยาบาล และบั น ทึ กคํ า รองขอเบิ กค$ า รั กษาพยาบาลพนั กงาน
เทศบาล ครู ขาราชการบํานาญ ในระบบ สปสช.
9. ควบคุมการเบิกจ$าย วัสดุอุปกรณ1 พัสดุกองคลัง
10. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ฝายบริหารงานคลัง
ใหหัวหนาฝายบริหารการคลัง (นักบริหารการคลัง) ทําหนาที่หัวหนาฝาย กํากับดูแลปกครองบังคับบัญชาใน
ฝายบริหารงานคลังและใหมีหนาที่ดังนี้
1) รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง
2) งานบังคับบัญชาเจาหนาที่ในการบริหารงานทางดานการเงินและบัญชี และงานพัสดุทรัพย1สิน
3) งานตรวจสอบงบการเงินและรายงานทางการเงิน การพัสดุ
4) งานจัดทํารายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจําทุก 4 เดือน และสิ้นปG ภายในก$อนสิ้นเดือน ตุลาคม
ของปGงบประมาณถัดไป
5) งานเก็บรักษาตนขั้วเช็คที่สั่งจ$ายแลวและเช็คที่ยังมิไดสั่งจ$ายพรอมจัดทําทะเบียน
6) งานจัดเก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารและหลักฐานแทนตัวเงิน
7) งานกํากับและตรวจสอบในการดําเนินงานใหเป)นไปตามระบบอิเล็กทรอนิคส1 ดานการจัดหา พัสดุ EGP ระบบ E-Laas ดานรายรับ ดานรายจ$าย ดานบัญชี และระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย1สิน E-Plan
8) งานตรวจสอบ กบท.
9) งานรายงานสถิติการคลัง ดานรายจ$ายก$อนสิ้นเดือนตุลาคม
10) งานอื่นใดที่ผูบังคับชามอบหมาย

2.1 งานการเงินและบัญชี ใหนางพรทิพย1 ช$างประดิษฐ1 ตําแหน$ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมีน.ส.หนึ่งฤทัย ประสมเพชร ตําแหน$ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน และนาง
ซ$อนกลิ่น เหมืองนอย ตําแหน$ง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน เป)นผูช$วย โดยแบ$งหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
2.1.1 นางพรทิพย ชางประดิษฐ
1) ปฏิบัติหนาที่ราชการแทนหัวหนาฝายบริหารงานคลัง กรณีที่ไม$อยู$หรืออยู$แต$ไม$สามารถปฏิบัติ ราชการ ไ ด
ในลําดับที่ 1
2) งานรายรับ รายจ$าย ประจําวัน และนําเงินรายรับฝากธนาคารประจําวัน
3) จัดทํางบประจําเดือนประกอบดวยงบทดลอง งบรายรับ-จ$าย ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
4) เช็ค Statement ประจําวัน / เช็ครายงานรายจ$ายประจําวัน / เช็คเงินโอนเขาบัญชีทุกธนาคาร
5) งานจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้เงินสะสม, ลูกหนี้เงินงบประมาณ)
6) ออกเช็คทุกกองราชการ และจัดทํารายงานการจัดทําเช็คเบิกจ$ายเงิน
7) งานตรวจฏีกาประจํากองการศึกษา และตั้งหนี้กองการศึกษา
8) วางเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
9) ผลักเงินจากบัญชีกระแสเขาบัญชีออมทรัพย1
10) จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว
11) จัดทํารายงานรายรับ-รายจ$าย ส$งสํานักนโยบายการคลัง
12) งานเก็บรักษาตนเช็คที่จ$ายแลว และที่ยังมิไดสั่งจ$าย พรอมจัดทําทะเบียนคุม
13) งานจัดรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
14) คนหาใบจัดสรรเงินเขาบัญชีทุกรายการ
15) ปฏิบัติหนาที่ Administrator (Admin1) ในระบบKTB Corporate Online
16) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.1.2 นางสาวหนึ่งฤทัย ประสมเพชร
1) ปฏิบัติหนาที่ราชการแทนนางพรทิพย1 ช$างประดิษฐ1 กรณีไม$อยู$หรืออยู$แต$ไม$สามารถปฏิบัติราชการ ได
ในลําดับที่ 2
2) งานจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน ภายในระยะ
เวลาที่กําหนดทุกเดือน
3) งานจัดทําบัญชีจ$ายเงินเดือน ค$าจาง ค$าตอบแทนประจําเดือน
4) งานจัดทําใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ$ายและนําส$งสรรพากร
5) ออกเช็คทุกกองราชการ และจัดทํารายงานการจัดทําเช็คเบิกจ$ายเงิน
6) งานตรวจฏีกาประจํากองช$าง, กองสาธารณสุข
7) ตั้งหนี้กองสาธารณสุขและกองช$าง
8) งานบันทึกขอมูล E-Laas ดานการเบิกจ$ายเงิน
9) สิ้นปGทําภาษี ภงด.1ก,ภง.3ก ประจําปGส$งสรรพากร จัดพิมพ1ใบภาษีหัก ณ ที่จ$ายของบุคลากร เทศบาล

10) ปฏิบัติหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Maker1) ดานรายจ$าย ในระบบKTB Corporate Online
11) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.1.3 นางซอนกลิ่น เหมืองนอย
1) ตัดเช็คในระบบ e-laas ในแต$ ละวันเพื่อพิ มพ1ใบผ$ายรายการบัญชี ทั่วไป (JV) ใบผ$ายรายการจ$า ย
(PV) เพื่อนําเสนอให ผอ.กองคลังเซ็นอนุมัติต$อไป
3) งานจัดทําลงทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ$ายเงิน และจัดเก็บฏีกาเบิกจ$ายทั้งหมด ใหเป)นปlจจุบัน
4) งานตรวจฏีกาประจํากองคลัง, สํานักปลัด
5) ตั้งหนี้สํานักปลัดและกองคลัง
6) อนุมัติเช็ค
7) งานบันทึกขอมูล E-Laas, E-Plan ดานการเบิกจ$ายเงิน ตามงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ
8) ปฏิบัติหนาแทนผูปฏิบัติงาน (Maker1) ในกรณีที่ไม$อยู$หรืออยู$แต$ไม$สามารถปฏิบัติราชการได
9) งานบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณค$าจางและเงินสมทบประกันสังคมของเทศบาลเมือง
10) ตรวจสอบเอกสารฎีกาประจําเดือนเพื่อนําเก็บเขาแฟnม รอ สํานักวานตรวจเงินแผ$นดิน ประจําปG
11) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งานพัสดุและทรัพยสิน ใหหัวหนาฝายบริหารการคลัง (นักบริหารการคลัง) ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
นายธงชั ย ศรี เ กาะศั กดิ์ ตํ าแหน$ ง นั กวิช าการพั ส ดุ และนางปณตพร สมจิ ต ต1 ตํ า แหน$ ง เจาพนักงานพั ส ดุ ระดั บ
ปฏิบัติงาน โดยแบ$งหนาที่รับผิดชอบดังนี้
2.2.1 นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์
1) เป)นเจาหนาที่พัสดุกลางของเทศบาล ซึ่งมีหนาที่ดังต$อไปนี้
- งานตรวจรับการรับ-จ$าย พัสดุประจําปG และจัดทํางบทรัพย1สิน
- งานลงทะเบียนและบัญชีคุมเลขรหัสทรัพย1สินตามแบบที่กําหนด
- งานบันทึกการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง ซ$อมแซมพัสดุที่ลงทะเบียนไวแลว
2) งานจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จาง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ$ น ดิ น เรื่ อ ง การ
จัดทําแผนปฏิบัติการซื้อจาง พ.ศ. 2546 ของกองสาธารณสุข, กองการศึกษา, กองคลัง
3) งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุตาม ผ.ด.1 – ผ.ด.6 ของกองสาธารณสุข, กองการศึกษา, กองคลัง
ตามแบบที่กําหนดและรายงานผูบังคับบัญชาและสํานักงานตรวจเงินแผ$นดินอย$างเคร$งครัด
4) งานจั ด ทํ า รายงานขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อจั ด จาง วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง งบวงเงิ น เกิ น กว$ า 100,000 และ วิ ธี
เชิญชวนทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส1 ของกองสาธารณสุข, กองการศึกษา, กองคลัง
5) งานโตตอบหนังสือภายในหนังสือภายนอกในขอบเขตเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
6) งานจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และรายงานผลการก$อนพนภาระผูกพันของกอง สาธารณสุข
ฯ กองการศึกษา กองคลัง
7) งานการจัดเก็บและควบคุมเอกสารงานพัสดุที่ดําเนินการเสร็จภายในประจําปG เพื่อรอการ ตรวจสอบ
ของเจาหนาที่ตรวจเงินแผ$นดิน
8) งานรายงาน สขร.ทองถิ่นไทยใสสะอาด
9) งานบันทึกขอมูล E-GP, E-Laas, E-Plan ดานการเบิกจ$ายเงิน

10) งานจัดทํางบทรัพย1สินประจําทุก 4 เดือนและสิ้นปGงบประมาณ
11) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2.2.2 นางปณตพร สมจิตต
1) เป)นเจาหนาที่พัสดุกลางของเทศบาล ซึ่งมีหนาที่ดังต$อไปนี้
- งานตรวจสอบการรับ จ$ายพัสดุประจําปG และจัดทํางบทรัพย1สิน
- งานลงทะเบียนและบัญชีคุมเลขรหัสทรัพย1สินตามแบบที่กําหนดและงานเกี่ยวกับการ จั ด ทํ า ง บ
แสดงรายการทรัพย1สินของเทศบาล ทุก 3 เดือน
- งานบันทึกการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง ซ$อมแซมพัสดุที่ลงทะเบียนไวแลว
2) งานจัดทําทะเบียนคุมหลักค้ําประกันสัญญาจาง/สัญญาซื้อขายต$างๆ ทั้งหมดและรายงาน สํ า นั ก งา น
ตรวจเงินแผ$นดินและสรรพกรตามระเบียบของทางราชการ
3) งานจั ด ทํ า รายงานขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จาง วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง งบวงเงิ น เกิ น กว$ า 100,000 และวิ ธี
เชิญชวนทั่วไป ระบบอิเล็กทรอนิกส1 ของกองสาธารณสุข, กองการศึกษา, กองคลัง
4) งานจัดทําสัญญาซื้อ/จาง ที่มีวงเงินไม$เกิน 100,000 บาท
5) งานจัดทํางบทรัพย1สินประจําทุก 4 เดือน และสิ้นปGงบประมาณ
6) งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุตาม ผด.1 – ผด.6 ตามแบบที่กําหนดและรายงานผูบังคับบัญชา แ ล ะ
สํานักงานตรวจเงินแผ$นดินอย$างเคร$งครัด
7) งานจัดเก็บและควบคุมเอกสารงานพัสดุที่ดําเนินการเสร็จภายในประจําปGเพื่อรอการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ตรวจเงินแผ$นดิน
8) งานตรวจสอบและควบคุมระยะเวลาการค้ําประกันสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง
9) งานตรวจสอบการเบิกจ$ายและทรัพย1สินคงเหลือประจําปG
10) งานบันทึกขอมูล E-GP, E-LAAS, E-PLAN
11) งานควบคุมดูแลรถยนต1 และการใชรถยนต1ส$วนกลาง
12) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. ฝายพัฒนารายได
ใหนางปราณี ศิริวุฒิ ตําแหน$งหัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารการคลัง) ประเภท อํานวยการทองถิ่น
ระดับตน ทําหนาที่หัวหนาฝาย กํากับดูแลและปกครองบังคับบัญชาในฝายพัฒนารายไดและใหมีหนาที่ ดังนี้
1) รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง ลําดับที่ 1 กรณีผูอํานวยการกองไม$อยู$ หรืออยู$แต$ไม$ ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติราชการได
2) งานเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน1ในทรัพย1สินเทศบาล
3) งานควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจางงานผลประโยชน1
4) งานตรวจสอบการทําสัญญา การเช$าทรัพย1สินของเทศบาลทั้งหมด
5) งานตรวจสอบรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และภาษีปnาย ขั้นตนก$อนนําเสนอพนักงาน เ จ า ห น า ที่
เพื่อประเมินภาษีต$อไป
6) งานจัดทําใบสรุปนําส$งประจําวันในระบบ E-Laas เป)นประจําทุกวัน
7) งานรายงานสถิติการคลัง ดานรายรับ ก$อนสิ้นเดือนตุลาคม

8) ตรวจสอบ อนุมัติ E-Laas
9) ปฏิบัติหนาที่แทน Administrator (Admin1) ในกรณีที่ไม$อยู$หรืออยู$แต$ไม$สามารถปฏิบัติราชการ
10) งานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ได

3.1 งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย ให นางวรรณเพ็ญ ประเสริฐกุล ตําแหน$ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี นางแสงจันทร1 พันธ1เสนา ตําแหน$ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับชํานาญงาน
และนายพงษ1พันธ1 มณีรัตน1 ตําแหน$ง พนักงานจางตามภารกิจ, นางกฤษณา พัฒนธันยพงศ1 ตําแหน$ง พนักงานจาง
ทั่วไป เป)นผูช$วย โดยแบ$งหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1.1 นางวรรณเพ็ญ ประเสริฐกุล
1. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาฝายกรณีหัวหนาฝาย ไม$อยู$หรืออยู$ที่ไม$สามารถปฏิบัติราชการได
ลําดับที่ 1
2. งานรับ ยื่น แบบแสดงรายการภาษี ปnา ย รับชํ าระภาษี ทุกประเภท และค$า เช$ าทรัพย1สิน ของเทศบาล
และบันทึกขอมูล E-Laas ขอมูลรายได
3. งานรั บ ชํ า ระเงิ น และออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใหกั บ ผู ชํ า ระทุ ก ประเภท และบั น ทึ ก ในทะเบี ย นคุ ม ค$ า เช$ า
ทรัพย1สิน ของเทศบาล เป)นประจําทุกวันและทําเป)นรายรับประจําวัน นําส$งเจาหนาที่ผูมีหนาที่
4. งานจั ด ทํ า หนั งสื อแจงการประเมิ น ภาษี ทุ กประเภท และใบแจงหนี้ ชํ า ระผ$ า นธนาคารใหแก$ ผู รั บ การ
ประเมินแจงขอความ SMS การประเมินทุกรายการที่รับผิดชอบ ตามกําหนดระยะเวลาของภาษี
5. งานรายงานและจัดทําบัญชีคางผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปnาย ภายในวันที่ 10 เม.ย.
6. มีหนาที่รับแขงการฆ$าสัตว1เพื่อการจําหน$ายและออกอาญาบัตรการฆ$าสัตว1
7. เป)นผูช$วยเจาหนาที่รับยื่นคํารองขอจดทะเบียนพาณิชย1
8. งานจัดทํารายชื่อผูชําระภาษีรายไดตามเกณฑ1ตัวจริง (ภ.ด.1) และรายละเอียดลูกหนี้ (ภ.ด.2)
9. งานเก็บ รั กษาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในส$ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเมื่ อใชหมดแลว ใหนํ า ส$ งเจาหนาที่ ผู รั บผิ ด ชอบ ใน
การเบิกจ$ายใบเสร็จรับเงิน
10. งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.1.2 นางแสงจันทร พันธเสนา
1) ปฏิบัติหนาที่แทนนางวรรณเพ็ญ ประเสริฐ กรณีที่ นางวรรณเพ็ญ ประเสริฐกุล ไม$อยู$หรืออยู$แต$ไม$
สามารถปฏิบัติราชการได ลําดับที่ 1
2) งานจั ด ทํ า สั ญ ญาเช$ า ทรั พ ย1 สิ น ตามมี ค รบกํ า หนดก$ อนหมดอายุ สั ญ ญา เชิ ญ คณะกรรมการจั ด หา
ผลประโยชน1ในทรัพย1สิน ประชุมเมื่อกําหนดค$าตอบแทน อัตราค$าเช$า และระยะเวลาการเช$า
3) งานรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีปnาย และบันทึกขอมูล E-Laas ขอมูลรายได
4) งานจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม การชํ า ระเป) น ของลู ก หนี้ ภ าษี และลู ก หนี้ ค$ า เช$ า ทรั พ ย1 สิ น เร$ ง รั ด ลู ก หนี้ ภ าษี
คางชําระภาษีทั้ง 2 ภาษี และลูกหนี้ทรัพย1สินใหถูกตอง ครบถวน และทําใหเป)นปlจจุบัน ในทะเบียน
คุ ม
ลุกหนี้ไม$นอยกว$ารอยละ20 ของลูกหนี้คางทุกครั้งที่มีการรับเงินและรายงานสถานะทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
5) งานจัดทําหนังสือแจงการประเมินภาษีทุกประเภท และใบแจงหนี้ชําระผ$านธนาคารใหแก$ผุ ประเมิ น ให
แลวเสร็จภายใน ก.พ. แจงขอความ sms การประเมินทุกราย มีความรับผิดชอบ ตาม กําหนดระยะเวลาของภาษี

6) งานรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย การบังคับหนี้ โดยการยึด อายัด ท รั พ ย1 สิ น
และ ฟnองบังคับหนี้กับลูกหนี้
7) งานจั ดทํา หนั งสื อแจงรายกาทรัพย1สิ นที่. ...........โดยใหเจาของทรัพย1สิน ทราบ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลู ก
สรางภายในเดือน ก.พ. และภาษีปnายภายใน 15 ม.ค. ของทุกปG
8) งานวางแผนและควบคุมการจัดเก็บเงินค$าธรรมเนียม.......และขนขยะมูลฝอย
9) มีหนาที่รับแจงการฆ$าสัตว1เพื่อการจําหน$ายและออกอาญาบัตรการฆ$าสัตว1
10) งานรับคํารองขอจดทะเบียนพาณิชย1
11) งานประชาสัมพันธ1แจงใหผูเสียภาษีทราบ
12) งานอื่นมีผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.1.2 นายพงษพันธ มณีรัตน
1) งานจัดเก็บค$าธรรมเนียม......ขยะมูลฝอย และค$าเช$าทรัพย1สินเทศบาลทุกประเภท
2) งานรับผิดชอบในการจัดทํารายการจัดเก็บค$าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะที่คางชําระ เป)นราย เ ดื อ น แ ล ว
นําส$งก$อนวันสิ้นเดือน 1 วันเพื่อจะนําไป...ลูกหนี้รายเดือนต$อไป
3) งานจั ด เก็ บ ค$ า ธรรมเนี ย ม...และขนขยะมู ล ฝอย ระหว$ า งวั น ที่ 1 กั บ งั น ที่ 20 ของเดื อนตามจํ า นวน
รายที่ไม$รับผิดชอบ แลวเสร็จภายในกําหนด
4) เป)นเจาหนาที่สํารวจขอมูลภาคสนาม ตามเขตพื้นที่ 1,331 แปลง และรายงานขอมูลภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป ใหงานแผนที่ ภาษี และทะเบี ยนทรั พย1สิ นเพื่อปรับ ปรุงขอมูล ต$อไป จัด เก็บค$ าธรรมเนี ยมขยะมูล ต$อไป
จัดเก็บค$าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตามพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
6) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.1.3 นางกฤษณา พัฒนธันยพงศ
1) งานรั บ ชํ า ระเงิ น และออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใหกั บ ผู ชํ า ระทุ ก ประเภท และบั น ทึ ก ในทะเบี ย นคุ ม ค$ า เช$ า
ทรัพย1สินของเทศบาลเป)นประจําทุกวัน และนําส$งเจาหนาที่การเงิน ผูมีหนาที่
2) งานตั้งลูกหนี้ภาษีทั้ง 2 ภาษี, ลูกหนี้ค$าขยะและลูกหนี้เช$าทรัพย1สินเป)นรายเดือน และนําส$ง เ จ า ห น า ที่
การเงินผูมีหนาที่
3) ลงรับแบบแสดงรายการเสียภาษีในระบบคอมพิวเตอร1 และงานบันทึก E-laas
4) มีหนาที่รับแบบประเมินภาษีปnายตรวจสอบแบบขั้นตน
5) งานจั ด ทํ า หนั ง สื อแจงการประเมิ น ภาษี ทุกประเภท และใบแจงหนี้ ชํ า ระผ$ า นธนาคารใหแก$ ผู รั บ การ
ประเมิน แจงขอความ sms การประเมินทุกรายการที่รับผิดชอบ ตามกําหนดระยะเวลาของภาษี
6) งานบันทึกขอมูลส$วนบุคคลของผูเสียภาษี และผูเช$าทรัพย1สินใหครบถวน ตามรูปแบบรายละเอีย ด
ใบเสร็จ
6) งานบันทึกขอมูล E-Laas ขอมูลดานรายได
7) เป)นผูช$วยเจาหนาที่รับยื่นคํารองจดทะเบียนพาณิชย1
8) มีหนาที่รับแจงการฆ$าสัตว1เพื่อการจําหน$ายและออกอาญาบัตรการฆ$าสัตว1
10) งานอื่นใดที่มีผูบังคับบัญชามอบหมาย

3.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินให ..................... ตําแหนง ................................................ ประเภท
ตําแหนง ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 44-2-04-5703-001 ทําหนาที่หัวหนางาน รับผิดชอบหนาที่
โดยมี นายศักดิ์ดาวุธ ไชยบุญศรี เปBนผูชวย ดังนี้
1) งานรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย1 สิ น (แผนที่ แม$ บ ท) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว$าดวยการจัดทําแผนที่ฯ
2) งานการรับผิดชอบการตรวจสอบรหัสประจําแปลง และ ระวางแผนที่ ระวางรูปถ$ายทางอากาศ
3) มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและปรับขอมูล ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับ ที่ ดิ น
อาคาร ปnาย
4) มี ห นาที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี คุ ม แปลงที่ ดิ น และขอมู ล การเสี ย ภาษี และบั ญ ชี แ สดงการปรั บ ขอมู ล
(ท.ด.1),(ผ.ท.13), (ผ.ท.9) และการจดทะเบียนพาณิช ย1และปรับปรุงขอมูลต$ าง ๆ ใหเป)นไปตามระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน บันทึกขอมูลในระบบแลวรายงานเป)นประจํา ทุกเดือนและรายงานใหทราบ
ภายใน 10 วัน ของเดือนถัดไป
5) มีหนาที่ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีใหเป)นปlจจุบัน
6) มีหนาที่รับผิดชอบงานปรับปรุงฐานขอมูลในระบบ GIS ใหเป)นปlจจุบัน
7) งานดูแลระบบอินเตอร1เน็ต Net work ทั้งหมด และประเมินกับผูดูแลระบบ
8) งานบันทึกขอมูล E-Laas ขอมูลดานรายไดและทะเบียนทรัพย1สิน
9) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.2.1 นายศักดิ์ดาวุธ ไชยบุญศรี
1) เป) น ผู ช$ ว ยงานการจั ด ทํ า แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย1 สิ น (แผนที่ แม$ บ ท) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว$าดวยการจัดทําแผนที่ฯ
2) เป)นผูช$วยงานการรับผิดชอบการตรวจสอบรหัสประจําแปลง และ ระวางแผนที่ ระวางรูปถ$ายทาง
อากาศ
3) เป) น ผู ช$ ว ยรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และปรั บ ขอมู ล ในกรณี ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลง เกี่ ย วกั บ
ที่ดิน อาคาร ปnาย
4) เป)นผูช$วยงานปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีใหเป)นปlจจุบัน
5) เป)นผูช$วยงานปรับปรุงฐานขอมูลในระบบ GIS ใหเป)นปlจจุบัน
6) เป) น ผู ช$ ว ยจั ด ทํ า บั ญ ชี คุ ม แปลงที่ ดิ น และขอมู ล การเสี ย ภาษี และบั ญ ชี แ สดงการปรั บ ขอมู ล
(ท.ด.1),(ผ.ท.13), (ผ.ท.9) และการจดทะเบียนพาณิช ย1และปรับปรุงขอมูลต$ าง ๆ ใหเป)นไปตามระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน บันทึกขอมูลในระบบแลวรายงานเป)นประจํา ทุกเดือนและรายงานใหทราบ
ภายใน 10 วัน ของเดือนถัดไป
7) เป)นผูช$วยงานดูแลระบบอินเตอร1เน็ต Net work ทั้งหมด และประเมินกับผูดูแลระบบ
8) เป)นผูช$วยงานบันทึกขอมูล E-Laas ขอมูลดานรายไดและทะเบียนทรัพย1สิน
9) งานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

