
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 
ที ่161 / ๒๕๖5 

เรือ่ง  ปรับปรงุการแบง่งานและการมอบหมายหนา้ทีภ่ายในกองคลัง 
 

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

ตามที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้จัดทำคำสั่ง  ที่ 261 / ๒๕64   ลงวันที่     
1 มิถุนายน ๒๕64  เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  ไปแล้วนั้น                  

เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ชัดเจน  รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ  และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร  
จึงยกเลิกคำสั่งที่ 261 / ๒๕64   ลงวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕64  เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมาย
หน้าที่ภายในกองคลัง   

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ (และ
แก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558  ลงวันที่  23 กันยายน  2558   ออกคำสั่งปรับปรุงการแบ่งงาน  และมอบหมายงานในหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างภายในกองคลัง ขึ้นใหม ่ดังนี้ 

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  อำนวยการฯ 
ต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  มีหน้าที่พิจารณา  ศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเสนอ  และดำเนินการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆเกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น 
งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานตรวจสอบรับรอง
ความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ 
รายงานการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลัง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน  ควบคุม
การตรวจสอบและประเมินผล  การทำรายงาน  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย  
กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการ
หลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบ
รายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้างร่วมเป็นกรรมการต่างๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
 
                                                                                                   ในการปฏิบัติงาน /.................. 
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ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น   การจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
  

๑. งานการเงินและบัญชี 
 

                    มอบหมายให้  นางสาวสิริพร  ภู่ตระกูล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน   เลขที ่ 
ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี  นางสาวสุพรรษา  ดาดี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  เป็นผู้ช่วย   มีรายละเอียดขอบเขตของงาน และการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. การจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ -ส่งเงินฝากธนาคาร,
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน และคำสั่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 

๒. การรับเงินรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งเงิน และนำเงินฝากธนาคารทุกวัน 
พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

๓. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณ
ตัดยอดเงินงบประมาณ 

๔. นำฎีกาท่ีงานการเงินและบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
๕. การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
๖. การโอนเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  และค่าจ้างของพนักงาน

จ้าง เข้าธนาคาร 
๗. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่,วันที่,ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับเงิน 

หรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
๘. การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้

ครบถ้วน และเก็บรักษาเอกสารการเงิน สมุดเงินฝากธนาคาร  สมุดเช็ค ฎีกาที่มีการเบิกจ่ายแล้วที่รอ
การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ให้ปลอดภัยไม่สูญหาย 

๙. การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้
เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมา
รับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่าย
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

๑๐. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสำรองจ่าย,ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
ไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/ส่วนต่างๆ 

๑๑. ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้าง
จ่ายตามแบบที่กำหนด 

12. บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่   
      เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด  

          13.  รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
          14. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่าย และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   

     และผู้บริหารทราบทุกวัน 
         15. บันทึกบัญชีต่างๆ ได้แก่ 
                   15.๑ นำใบส่งเงินมาบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ 
                   15.๒ นำรายงานการจัดทำเช็คมาบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย 

 
                                                                           15.๓ จัดทำใบผ่าน /.................. 
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                   15.๓ จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ และนำใบผ่าน    
                           รายการในบัญชีแยกประเภททั่วไป                                                                                                      
           16. จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่ 
         16.๑ การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบรับจ่ายเงินสด,งบทดลอง,กระดาษทำการกระทบ                        
                          ยอด และรายงานการเงินต่าง ๆ 
         16.๒ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ งบทดลอง,(ก่อนปิด 
                           บัญชี),งบเงินรับ-เงินจ่าย,งบทดลอง (หลังปิดบัญชี),งบรายรับ-รายจ่าย,งบแสดงฐานะทาง              
                           การเงินประจำปี,งบทรัพย์สิน,เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้ 
  17. จัดทำรายงานต่างๆ ที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา เช่น รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงิน    
                 และบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน (มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม)  เป็นต้น 
           18. งานควบคุมงบประมาณ  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้ 
                  18.๑ การนำฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบว่า มีเงิน 
                           หรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งสำนักปลัดดำเนินการโอนเงินก่อนการเบิกจ่ายของ    
                           สำเนาใบโอนและสำเนารายงานการประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ ๑ ชุด 

   18.๒ ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายออกไปหรือไม่ และประสานกับพัสดุ   
            ว่าโครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณของการดำเนินงาน หรือสามารถทำสัญญาได้   
            กรณีท่ีประกาศ และเปิดซองแล้ว 

           19. บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่   
      เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด 

           20. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานพัฒนารายได้ 
 

                    มอบหมายให้ นางสาวสิริพร  ภู่ตระกูล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน   เลขที ่ 
ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวสุพรรษา  ดาดี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  เป็นผู้ช่วย   มีรายละเอียดขอบเขตของงาน และการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดเก็บเอง เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เป็นต้น 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท กับ
ทะเบียนลูกหนี้ ให้ครบถ้วน และทำให้ เป็นปัจจุบัน มีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้  ลงเล่มที่  เลขที่  
ใบเสร็จรับเงิน           

3. งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงาน   
    การประชุม,จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล๊อก ตามแผนที่ จัดแผนที่ภาษี 

          4. จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง            
          5. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ทะเบียนพาณิชย์  
              ใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                             
          6. จัดทำบัญชีงบหน้า และงบรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้อง เป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบกับ 
              งานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

7.  บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่   
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 
                                                                                               8. งานอ่ืน ๆ /…………… 
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8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานพสัดแุละทรพัย์สนิ 
 

                มอบหมายให้  นางสาวกนกอร  พิรักษา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เลขท่ีตำแหน่ง  
    20-3-04-4203-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี นางสาวกนกนิภา  ราชขันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
    เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียด  ขอบเขตของงาน และการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี 
๒. จัดทำแผ่นการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ , ผด.๒ , 

ผด.๓ ,ผด. ๕ และรายงานตามแบบ  ผด. ๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
๓. ดำเนินการจัดซื้อ-จ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง เมื่อการจัดซื้อ-จัด

จ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ ต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ทราบด้วย 
๔. จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ  , ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  การยืมพัสดุต้องติดตามทวง

ถาม เมื่อครบกำหนดคืน 
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่มีใช้ หรือเลิกใช้ หรือเสื่อมสภาพ และสูญหายมี

สามารถใช้การได้ และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
๖. บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่   
     เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดกำหนด 
๗. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมี  นายพีระพงษ์  ชอบมิตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” 
 

                ให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน  ให้แจ้งให้ 
หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบในขั้นต้นก่อน เพ่ือทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 
 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                    

                                  สั่ง  ณ  วันที่   28   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

                            (ลงชื่อ)                                                                                                                     
                                                                                  (นายพจนชัย  พัดไธสง)                                                                   
                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   
 


