
 
 
 
                                               
 

คำส่ังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
                                                      ท่ี  611/๒๕64  

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

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

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของกองคลัง เทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ถูกต้อง  
รวดเร็ว ตามระบบและแผนงานของทางราชการ และเป็นไปตามภารกิจหน้าท่ี ท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
กำหนด จึงปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี้ 

กองคลัง 
 

นางสาวเกวลี   แป งมูล   ต ำแ หน่ ง  นั ก วิชาการเงิน และบัญ ชี ช ำน าญ การ เลขที่ ต ำแหน่ ง                          
12-2-04-3201-001 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง  โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำ
ความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลัง ท่ีต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการ
จัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน
พัสดุ     งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การ
เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง 
ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลัง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง  เพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย 
กำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ตรวจสอบการ
หลีกเล่ียงแนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเป็นท่ีมาของแหล่งรายได้ ควบคุมการตรวจสอบ
รายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง 
ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  
เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นต้น  การจัดฝึกอบรม และให้
คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ
แต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานโดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝ่าย ๆ ดังนี้ 

 



-2- 
งานการเงิน 

นางสาวเกวลี   แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ
จัดวาง   

ระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน, แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ
รับเงิน  

๒. ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งเงินและจัดทำ
ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และให้ธุรการกองคลังนำฝากธนาคารทุกวัน  พร้อมท้ังส่งใบ
นำส่งเงินให้งานบัญชี ลงบัญชี (ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e - LAAS) 

๓. ตรวจสอบการรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯลฯ 
ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินภาษีจัดสรร และเงินรายได้ทุกประเภทผ่านระบบ GFMIS 
และท่ีโอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self – Service Banking  และจัดทำรายงานการรับเงินส่งตามกำหนด 

๔. ทำบันทึกขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี โครงการท่ีดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ หรือขออนุมัติ
จัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีกำหนด เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสิริยา  ริยาวงค ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน  (ลูกจ้างประจำ) 
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณของกองคลัง เช่น ฎีกาเงินเดือน, ฎีกาค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ,ฎีกาเงินส่งเสริมกองทุนเทศบาล 

๒. จัดทำฎีกาเบิกเงินรับฝากของกองคลัง  เช่น  ฎีกาภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย, ฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษี ๕%, ฎีกาเงินกู้ธนาคาร......., ฎีกาเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ภายใน
กำหนดเวลาประจำทุกเดือน 

๓. เก็บรวบรวมฎีกาทุกกองท่ีจะเบิกจ่าย ลงเลขคลังรับ ก่อนทำรายงานจัดทำเช็ค 
๔. เขียนเช็ค/พิมพ์เช็ค ส่ังจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงิน 
๕. ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยเร็วหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คส่ังจ่ายเงินต้องไม่

เกิน ๑๕ วัน 
๖. จัดเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทหลังจากจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินเสร็จแล้ว เพื่อรอการ

ตรวจจากผู้ตรวจสอบทุกคณะ อย่าให้สูญหายได้ 
๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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น างสุ ธ ดาอ ร  น าค เอี่ ย ม   ตำแห น่ ง  นั ก วิช าการคลั งช ำน าญ การ เล ขที่ ต ำแ หน่ ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. เก็บรวบรวมฎีกาท่ีถึงกำหนดเวลาเบิกจ่ายของแต่ละกอง  เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานจัดทำ
เช็คและเขียนเช็คจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามฎีกาโดยเร็ว ต้องไม่เกิน ๗ วัน หลังจากผู้มี
อำนาจลงนาม 

๒. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นางสาวนุชนารถ  ทาอุปรงค์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้าง) 
โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี ้
      ๑.  นำฎีกาท่ีมีภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  มาจัดทำใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ๒.  สรุปภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ส่งกรมสรรพากรภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
      ๓.  ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ภงด.๑ก  ภงด. ๓,  ภงด. ๕๓, ภงด. ๙๐, ภงด, ๙๑   
      ๔.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานบัญชี 
 

นางสาวเกวลี   แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. จัดทำใบสรุปใบนำส่งเงิน  
๒. ตรวจสอบเงินรายได้ ภาษีจัดสรรจากงานการเงิน ท่ีได้รับจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ

หน่วยงานอื่น เพื่อนำมาบันทึกบัญชี 
๓. จัดทำรายงานสถานะเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวันท่ีมีการรับ - จ่ายเงิน และเสนอให้

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวันท่ีมีการรับ – จ่ายเงิน 
๔. จัดทำรายงานการรับเงินอุดหนุนท่ัวไป / เงินอุดหนุนท่ัวไปกำหนดวัตถุประสงค์, เงินรับฝาก 

และเงินอื่น ๆ ตามแบบ  http://e-plan.dla.go.th  ภายในกำหนดเวลา 
๕. จัดทำรายงานรายได้ – รายจ่าย   ตามแบบ  http://cfodb.cgd.go.th  ส่งสำนักงานคลัง

จังหวัด ตามวัน,เวลาท่ีกำหนด 
๖. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ  พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 
๗. ตรวจสอบ / จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่ 

๗.๑  จัดทำรายงานประจำเดือน (ตามรูปแบบท่ีกำหนด ระบบ e-LAAS)    
๗.๒  การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (ตามรูปแบบท่ีกำหนด ระบบ e-LAAS)   
๗.๓  จัดทำรายงานเงินท่ีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกประเภท 
๗.4  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

http://cfodb.cgd.go.th/
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น างสุ ธ ดาอ ร  น าค เอี่ ย ม   ตำแห น่ ง  นั ก วิช าการคลั งช ำน าญ การ เล ขที่ ต ำแ หน่ ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

     1.  ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการบันทึกบัญชีด้านรายจ่าย ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์       
(e - LAAS)   

     2.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
 

     นายชัยวัฒน์  กันทะเนตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง        
12-2-04-04204-001 โดยมี นางสาวศศิพิมพ์  ธนะชัยขันธ์  พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ    
และปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานคัดลอกข้อมูลท่ีดินให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒. งานปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๓. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงท่ีดิน รหัสช่ือเจ้าของทรัพย์สินและรหัสช่ือผู้เสียภาษีให้

ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๔. จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล 

๕. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม เช่น ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๖. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
๗. งานจัดทำปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ผท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๙, ๑๑, ๑๒, ๑๗)  ให้เป็นปัจจุบัน 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

     นายชัยวัฒน์  กันทะเนตร  ตำแหน่ง เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง        
12-2-04-04204-001 โดยมี นางสาวศศิพิมพ์  ธนะชัยขันธ์  พนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ    
และปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระภาษีทุกประเภท 
๒. ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ มีการจำหน่ายช่ือลูกหนี้ ลงเล่มท่ี เลขท่ี ใบเสร็จรับเงิน 

และวันท่ีรับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน พร้อมท้ังทวงถามเมื่อลูกหนี้ไม่มาชำระภาษีตาม
กำหนด 

๓. งานประเมินจัดเก็บรายได้ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประ ชุมจัดทำรายงาน
ประชุม จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล๊อค ตามแผนท่ีภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี 

๔. จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้โดยตรง 
๕. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้าย กิจการ

ค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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๖. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นค่าขยะ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 
พร้อมท้ังรายงานหนี้ค้างชำระ 

7. จัดทำ ภบท.๑๙ บัญชีหน้างบ และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๕%  เป็นประจำทุกเดือน  
พร้อมท้ังตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

8. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
9. จัดเก็บรายได้ท่ีเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ออก 

ใบเสร็จรับเงินพร้อมท้ัง จัดทำใบนำส่งเงิน โดยประสานกับงานการเงิน เรื่องการโอนเงินจากท้องถิ่น จังหวัด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้
งานการบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกันเป็นประจำทุกวันท่ีมีการรับเงิน 

10. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานตรวจอนุมัติฎีกา และควบคุมงบประมาณ 

           นางสิริยา  ริยาวงค ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ลูกจ้างประจำ)  
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกา และลายมือช่ือฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน 

๒. จัดทำ/ตรวจสอบ รายงานจัดทำเช็ค และเมื่อเสนอเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนามแล้ว ให้ตรวจสอบ
ลายมือช่ือว่าครบถ้วนถูกต้องก่อนจ่ายเช็ค 

๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

น างสุ ธ ดาอ ร  น าค เอี่ ย ม   ตำแห น่ ง  นั ก วิช าการคลั งช ำน าญ การ เล ขที่ ต ำแ หน่ ง                           
12-2-04-3202-003 โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. นำฎีกาท่ีลงรับจากงานการเงิน แล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณคงเหลือ มีเงินเพียงพอท่ีจะ
เบิกจ่าย 

หรือไม่ หากงบประมาณใกล้หมดแจ้งหัวหน้ากองแต่ละกอง และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ดำเนินการโอน
งบประมาณก่อนการเบิกจ่าย  ทำใบโอนงบประมาณรายจ่าย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e – LAAS) 

๒. ตรวจสอบรายรับกับงานบัญชี  ว่ามีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายท่ีจะจ่ายออกไปหรือไม่ และ
ประสานงานกับพัสดุว่าโครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ 

๓. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เงินเดือน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ของทุก
กอง 

 

นายปุญญพัฒน์  เป็งสุวรรณ พนักงานจ้างเหมารายเดือน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
๑. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง ค่าตอบแทน เงินอุดหนุน ของทุกกอง 
๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
     นางสุ ธดาอร  น าคเอี่ ยม  ตำแหน่ ง นั ก วิชาการคลั งชำนาญ การ เลขที่ ตำแหน่ ง                           

12-2-04-3202-003 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ        

     นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ     

     นายสุรสิทธิ์  กันทา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   สำนักปลัด 

      

     นางสาวปภศร พัชรชมัยกร    พนักงานจ้างเหมา 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     

 

     นางสาวพิชญาภรณ์ เฉียบแหลม    พนักงานจ้างเหมา 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองช่าง 

      

     นางสาวมัทณี     โพสลี         พนักงานจ้างเหมา   
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองการศึกษา 

      

     นางสุปราณี           อาธิเสนะ      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 

     นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง   กองคลัง   และรับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้      

๑. ก่อนส้ินเดือนกันยายนของทุกปี  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
๒. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ สอบราคา ประกวดราคา ทุกกอง   จัดซื้อ

จัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์วิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ สอบราคา ประกวดราคา และวิธี
อิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)   วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษของทุกกอง และวิธีตกตลราคา 

๓. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามงบทรัพย์สิน 
๔. รวบรวมแผนพัสดุ ผด.๑  จากทุกอง  จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  และแผนการ

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  ผด.๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
๕. งานจัดส่งสำเนาสัญญาท่ีมีวงเงินเกินต้ังแต่ ๑ ล้านขึ้นไป  ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

กรมสรรพากร ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา 
๖. แต่งต้ังคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุท่ีไม่ใช้เส่ือสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การ

ได้และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน 
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ / จัดจ้างด้วยระบบ  e – GP ของทุกกอง 
๘. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานธุรการ 
           นางสาวเกวลี  แปงมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง                       
12-2-04-3201-001  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้า โดยมี นางสิริยา  ริยาวงค์   
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. รับ – ส่ง หนังสือราชการของกองคลัง 
๒. โต้ตอบหนังสือราชการกองคลังและเก็บเอกสารหนังสือราชการกองคลัง 
๓. ทะเบียนรับ – จ่าย วัสดุสำนักงานกองคลัง 
๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ หากมีปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

      ว่าท่ี ร.ต. 
(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 

 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 


