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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ 
    ที ่       / 2561 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง 
-------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 60 มาตรา 60/1 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 13 และมาตรา 14 
ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่ทางราชการในการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน  ความรับผิดชอบให้
สอดคล้องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชน จึงได้จัดท าค าสั่ งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอดังนี้ 
 
 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ 
 มอบหมำยให้ นำงสำวสุจิตรำภรณ์  คงแก้ว นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น  เลขที่ต ำแหน่ง 
44-3-04-2102-001 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบก ำกับดูแล มีพนักงาน
ส่วนต าบลในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจ่ายเงิน การรับเงิน การน าส่งเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายและรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
งานท างบทดลองประจ าเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ งานเกี่ยวกับพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในเป็นส่วน
ต่างๆ ดังนี้ 
 
1.งำนกำรเงินและบัญชี 
  มอบหมำยให้ นำงสำวสุจิตรำภรณ์  คงแก้ว นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง 
44-3-04-2102-001 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ โดยมีนำงสำว 
นำงสำวอัญชลี   กรอบเงินดี เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 44-3-04-4201-
004 และ นำงสำวอำรี   ไกรเจษฎำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน เบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนคุมการ
เบิกจ่าย งานงบการเงิน งบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน ค าสั่ งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
คณะกรรมการรับ-ส่งเงินรับเงินรายได้และน าส่งฝากธนาคาร รับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบเงิน
โอนจากกรมส่งเสริม รับฎีกาการเบิกเงิน น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุน กทบ. 
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจเอกสารประกอบการจัดท าฎีกา ท ารายงานการจัดท าเช็ค ท ารายงานคงเหลือ
ประจ าวัน ตรวจสอบรายรับ-จ่าย ท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน งานจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดเก็บเอง ภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ตรวจสอบเอกสารของผู้มาช าระภาษี งานประเมินการจัดเก็บ
รายได้ เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี จัดท า ภทบ.19 บัญชี งานพัฒนารายได้ งาน
ควบคุมกิจการการคลังและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานจัดท าทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6 
และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ก)การจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ,คณะกรรมการรับ -ส่งเงิน ,
คณะกรรมการรับเงิน 
 ข)รับเงินรายได้จากฝ่ายจัดเก็บตามใบน าส่งเงินให้ฝ่ายบัญชีลงบัญชี 
 ค)รับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว ฯลฯ เป็นต้น แล้วท าใบน าส่งเงินให้ฝ่ายบัญชี
ลงบัญชี 
 ง)ตรวจสอบเงินจากกรมส่งเสริม ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นต้น 
 จ)รับฎีกาเบิกเงินจากกองต่างๆลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก 
 ฉ)น าฎีกาท่ีฝ่ายบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ (ตามเอกสารที่แนบ) 
 ช)น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย 5% เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน 
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบล โดยด าเนินการภายในก าหนดเวลา 
 ซ)น าส่งเงินสมทบกองทุน กทบ.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ฌ)โอนเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงาน และสมาชิกสภา ผู้บริหาร เข้าธนาคาร 
 ญ)ตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงินหรือ
หลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
 ฎ)จัดท าฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ 
 ฏ)ท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับ ติดตามประสาน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับโดยเร็วต้องไม่เกิน 15 วันหลังจากผู้มีอ านาจลงนามหรือด าเนินการน าออกไป
จ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 ฐ)ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท า
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 
 
 



-3- 
 

 ฑ)ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรร น ามาลงบัญชีเงินสดรับ(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)น าใบผ่านรายการ
ทั่วไป (กรณีรีบเงินโอนต่างๆ)แล้วน ามาลงทะเบียนเงินรับ 
 ฒ)จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน และเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกวัน 
 ณ)รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินถ่ายโอน ภายในก าหนดเวลา
จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
 ด)น าฎีกาตัดยอดเงินงบประมาณ และตรวจสอบว่ามีเงินหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้ง
ส านักปลัดด าเนินการโอนงบประมาณ 
 ต)ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามา ว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายออกไปหรือไม่ 
 ถ)จัดท าทะเบียนคุมต่าง เช่น ก)ทะเบียนคุมรายรับ ตรวจสอบกับเงินสดรับ และเงินฝากธนาคาร
ให้ถูกต้องตรงกัน ข)ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และบัญชีธนาคาร
รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน ค)ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญา ง)ทะเบียนคุมเงินสะสม จ)ทะเบียน
คุมเงินส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 ท)จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมฯ เป็นต้น 
 ธ)จัดท ารายงานต่างๆ เช่น รายงานประจ าเดือน งบกระทบยอดเงินฝาก รายงานเงินรับฝาก 
รายงานกระแสเงินสด งบรับจ่ายเงินสด และรายงานอื่นๆที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา เป็นต้น 
 น)จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 บ)งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.งำนจัดเก็บรำยได้ 
 มอบหมำยให้นำงสำวสุจิตรำภรณ์  คงแก้ว นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง 44-
3-04-2102-001 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ   โดยมีนำงสำววิชุดำ 
หม่ันสำธิต พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และรายได้อ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ
ค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดท าทะเบียน
และรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ออกหมายเรียกและหนังสือ
เชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและน าส่งเงินการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และรายได้อ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม เป็น
ต้น มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ก)งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
 ข)งานจัดเกบ็และช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
 ค)งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
 ง)งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ)งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืนๆ 
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 ฉ)งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
 ช)งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ซ)งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 ฌ)งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
 ญ)งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุม 
ผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5 ) 
 ฎ)จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ ออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งน าใบส่งเงินและท าใบสรุป 
 ฏ)งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบค าร้องของผู้ เสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
 ฐ)งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 3.งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 มอบหมำยให้นำงสำวสุจิตรำภรณ์  คงแก้ว นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง 44-
3-04-2102-001 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ โดยมีนำงสำวศิริพร กร
สิริกุล นักวิชำกำรุสดุ เลขที่ต ำแหน่ง 44-3-04-3201-001 และ   นำงสำวพลอย    ศรีคุ้มเกล้ำ 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานพัสดุ งานทะเบียน การเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนฯและขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ จัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุกรณีท่ีมีพัสดุกรณีที่มีพัสดุเลิกใช้ และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  
 ก)ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ข)จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2 
และผด.3 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
 ค)ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯและขั้นตอนต่างๆตามระเบียบพัสดุเมื่อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
แผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆให้ทราบต่อไป 
 ง)จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม
ติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
 จ)แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีที่มีพัสดุที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหายไม่
สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
 ฉ)งานการซื้อและการจ้าง 
 ช)งานการซ่อมและบ ารุงรักษา 
 ซ)งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
 ฌ)งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ 
 
 



-5- 
 

 ญ)งานการจ าหน่ายพัสดุ 
 ฎ)งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
 ฏ)งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 4.งำนธุรกำร 
 มอบหมำยให้นำงสำวอำรี  ไกรเจษฎำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน  
กำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

ก) งานสารบรรณของส่วนการคลัง 
ข) งานดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการติดต่ออ านวยความ

สะดวกในด้านต่างๆของส่วนการคลัง 
ค) งานจัดท าค าสั่ง ประกาศของส่วนการคลัง 
ง) รับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล 
จ) ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ และน าเสนอผู้บริหาร 
ฉ) ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งานรับรองแขก งานประชุม 
ช) ติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ซ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามค าสั่งและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯโดย
เคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อูคอโดยทันที หากมีค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ ให้ยกเลิกทั้งหมดและให้ใช้ค าสั่งนี้
แทนจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   1   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
   
 
 

(นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

 

 


