
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
เรื่อง การก าหนดภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

....................................................................................... 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (9)  และมาตรา 26 แหรงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน    ส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้องค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  จังหวัดล าปาง  ในการประชุม   
ครั้งที่ 5/2546  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม 2546 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่   องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง จึงประกาศก าหนด         
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ       
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร   
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และ         
ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต. 
ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  7  งานคือ 

1.1   งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
  -  งานตรวจสอบภายใน 
  -  งานเลือกตั้ง 
  -  งานประชาสัมพันธ์ 
  -  งานการศึกษา 
  -  งานรัฐพิธี 
  -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -  งานสนับสนุนและบริการประชาชน 

          1.2  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
                       -  งานวิชาการ 
                       -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
                       -  งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
                       -  งานงบประมาณ 
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                1.3  งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                     -  งานอ านวยการ 
                      -  งานปูองกันภัย 
                       -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
                        -  งานกู้ภัย 
                      -  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 
              1.4    งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                       -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
                       -  งานการด าเนินการทางคด ีและศาลปกครอง 
                       -  งานร้องทุกข์และอุทธรณ ์
                       -  งานระเบียบการคลัง 
                       -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
              1.5  ฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  -  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานสุสานและฌาปนสถาน 
  -  งานพัฒนาชุมชน 
  -  งานการกีฬาและนันทนาการ 

              1.6   ฝุายกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                      -  ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
                      -  งานการประชุมสภา อบต. 
                       -  งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
                                 -  งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น 
                                 -  งานอ านวยการและประสานราชการ 
                                 -  งานติดตามผลและปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 
                                 -  งานเลือกตั้ง ส.อบต. 
                                 -  งานข้อมูลเลือกตั้ง 
                                 -  งานประชุมสัมพันธ์ 
                     
       2.กองคลัง มีภาระหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ -จ่ายเงินทุกประเภท          
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง รายงานเงิน
คงเหลือประจ า การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงิน
ยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาต 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 ฝุาย  คือ 
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                         2.1  ฝุายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                 -  งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
                              -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
                             -  งานเก็บรักษาเงิน 
                          2.2 ฝุายบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                             -  งานการบัญชี 
                              -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
                             -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
                              -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
                             -  งบรายงานการเงิน 
                            2.3  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                 -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
                                 -  งานพัฒนารายได ้
                                 -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
                                 -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
                             2.4  ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                 -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
                                 -  งานพัสดุ 
                                 -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
 
 3. กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. 
การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุง ซ่อม และจัดท าทะเบียน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้การจัดท าโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.  
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝุาย  คือ 
                             3.1 ฝุายก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                 -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
                                 -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพ  และโครงการพิเศษ 
                                 -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
                                 -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
                             3.2 ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                 -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
                                 -  งานวิศวกรรม 
                                 -  งานประเมินราคา 
                                 -  งานควบคุมก่อสร้างอาคาร 
                                 -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์
                                 -  งานออกแบบ 
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                3.3  ฝุายประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา            
                                  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
                                -  งานระบายน้ า 
                                   -  งานจัดแต่งสถานที ่
                 3.4  ฝุายผังเมือง  ประสานสาธารณูปโภค   
                               -  งานส ารวจและแผนที่ 
                                  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
                                  -  งานควบคุมผังเมือง 
                                  -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 
 4. ส่วนสาธารฯสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอ่ืนๆ 
ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค งานเผยแพร่
ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการ
สาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  คือ 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
  - งานอาชีวอนามัย 
  - งานควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  - งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  - งานควบคุมมลพิษ 
  - งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิงแวดล้อม 
  - งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข 
  - งานจัดท าเอกสารประกอบฎีกาประจ าส่วน 
  - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

     2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        -  งานอนามัยชุมชน  งานสาธรณสุขมูลฐาน 
          -  งานสุขศึกษา 
          -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ า งานปูองกัน รักษา และบ าบัดยาเสพติด 
          -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     3. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           -  งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
            -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
           -  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
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     4. งานควบคุมโรค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          -  งานเฝูาระวังโรคระบาด 
             -  งานปูองกันและระงับโรคติดต่อน าโดยคน แมลง และสัตว์ 
           -  งานเกี่ยวกับการปูองกันโรคเอดส์ 
            -  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
             -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

                                     (ลงชื่อ) 
            (นายประเสริฐ    พรมมาลา) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารสรวนต าบลเสริมกลาง 
ที่ 30/2559 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ของกองคลัง  องค์การบริหารสรวนต าบลเสริมกลาง 

              
 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 (และแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที 6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ข้อ 9  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จ.ล าปาง) 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงมอบหมายหน้าที่
การงานในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง สังกัดคลัง ดังนี้ 
       1.กองคลัง  
       1. นางพลอย หน่อปา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)  (เลขที่ต าแหน่ง 04-
0103-001) ท าหน้าที่ หัวหน้ากองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองคลัง มีความรับผิดชอบพิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห์  ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความช านาญ 
โดยตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
จัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัด
ระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  
การควบคุมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลัง
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลท ารายงานประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย   ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้  ด าเนินการให้มี
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน  
พิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางการคลังเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ในฐานะหัวหน้า



หน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม  ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.1 งานการเงินและบัญชี  มอบหมายให้  นางสาวกิ่งกาญ สุภากันทา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
(เลขที่ต าแหน่ง 04-0309-001)  และ นางภิพาดา พรมมาลา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน
และบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
1) จัดท าทะเบียนคุมต่างๆ เช่นทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ให้ถูกต้องตรงกัน ทะคุมรายจ่ายงบประมาณ ตรวจกับบัญชีเงินสดจ่ายและ statement ของ
ธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องทะเบียนคุมเงินสะสมตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและแยก
บัญชีประเภทถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 

2) จัดท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานและใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งทีมีการรับเงินสดเป็น
เงินโอนเงินต่างๆ เช่นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 2 3 ทุกสิ้นเดือนและมีการปิดบัญชี 

3) จัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานเงินรับฝาก
และรายงานรับ-จ่าย  และเงินสดประจ าเดือน งบทดลองประจ าเดือน 

4) จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานรายจ่ายจากรายรับ  งบทรัพย์สิน  งบเงินสะสม  งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิด
บัญชี 

5) รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
(มกราคม กรกฎาคม ตุลาคม) 

6) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 งานพัฒนารายได ้ มอบหมายให้  นางเยาวรัตน์ วงค์น่าน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (เลขที่

ต าแหน่ง  04-0309-001) มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1) จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท รับเงิน

รายได้  ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปโดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับ
เงินโอน 

2) ตรวจเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้
ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 

3) งานประเมินจัดเก็บรายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี จัดท ารายระเอียดแบ่งโซนบล็อก
ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษี 

4) จ าหน่ายชื่อลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง 

5) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย กิจการ
ค้าท่ีน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

6) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
7) งานจัดท าทะเบียน ผท. 1-6 
8) งานอ่ืนๆที่ได้มอบหมาย 



1.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ในระหว่างที่ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
ต าบล มอบหมายให้ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี  นางเยาวรัตน์ วงค์น่าน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (เลขที่ต าแหน่ง  04-0309-001) นายเอกนรินทร์ เป็งกันทา  พนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ง 
ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ 
งานเร่งรัด ผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ งานพัฒนารายได้ รายละเอียดขอบเขตของงานและการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
1) คัดลอกข้อมูลที่ดิน 
2) ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
3) ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
4) ตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ช าระภาษี(ผท.4,5) 
5) จัดท ารายงานเสนอ 
 

 


