
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 

 ที่    8/ 2562 
เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง 

 

*************************** 
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในกองคลัง เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย  เหมำะสม  ชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร สอดคล้องกับภำรกิจตำม
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  และมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พศศศ 533  แก้ไเเพ่ิมเติมึ ง ( ฉบับที่ 6 ) พศศศ 5352 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไเเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล เององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พศศศ5343 เ้อ 533  ประกอบประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง เ้อ 5  จ งยกเลิกค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนที่   3/2561 ลงวันที่ 3  
มกรำคม 5361  จ งแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง ดังนี้ 

นำงพิไลวรรณ  ฉำยพิมำย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)   
เลเที่ต ำแหน่ง 04-0103-001 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) งำนกำรเงิน ได้แก่ งำนรับ เบิกจ่ำยเงิน จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  งำนเก็บรักษำเงิน 
2) งำนบัญชี ได้แก่ งำนกำรบัญชี  งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย  งำนกำรเงินและงบทดลอง  

งำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
3) งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ได้แก่ งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ งำนพัฒนำ 

รำยได้ งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
4) งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้แก่ งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี งำนพัสดุ งำน 

ทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 
5) ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน 

บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนเองหน่วยงำนที่รับผิดชอบ จัดวำงระบบควบคุมภำยใน ปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ด้ำนแผน ด้ำนด้ำนบริหำร  ด้ำนงบประมำณ ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนบุคคล และตำม
ภำรกิจที่ได้รับกำรึ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวเ้อง และหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้
ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

  นำงชยำนันท์  เณรน้อย ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  เลเที่ต ำแหน่ง  04-
030 -001  เป็นหัวหน้ำงำนกำรเงิน โดยมี นำงสำวธัญญำรัตน์  สินสวัสดิ์  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี   เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 
                     / - งำนกำรเงิน ศศศ 
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- งานการเงิน  ได้แก่  
  1) กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเก็บรักษำเงิน , คณะกรรมกำรรับ - ส่งเงินฝำก
ธนำคำร , คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับเงินประจ ำวัน 

2) กำรรับเงินรำยได้จำกงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ตำมใบน ำส่งและใบสรุปในน ำส่งเงิน 
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน ำฝำกธนำคำรทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบน ำส่งเงินให้งำนกำรบัญชีลงบัญชี 

3) กำรรับเงินจัดสรรจำกท้องึิ่นจังหวัดได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
ค่ำอำหำรกลำงวัน, ค่ำเบี้ยเลี้ยงยังชีพ , ค่ำอุปกรณ์กีฬำฯลฯ  ออกใบเสร็จ ท ำใบน ำส่งเงินให้งำนกำรบัญชีลงบัญชี 

6) กำรตรวจสอบเงินโอนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องึิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไป, เงิน 
อุดหนุนเฉพำะกิจ, เงินอุดหนุนก ำหนดวัตึุประสงค์ , ภำษีมูลค่ำเพ่ิม , ภำษีสุรำ , ภำษีสรรพสำมิต , เงิน
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภำษีธุรกิจเฉพำะ, ค่ำภำคหลวงแร่, ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่
โอนผ่ำนธนำคำรโดยใช้บริกำร Self – Service Banking 

7) กำรรับฎีกำเบิกเงินจำกงำนต่ำงๆ ลงเลเรับฎีกำวันที่รับใบเบิก และน ำส่งให้งำนควบคุม 
งบประมำณตัดยอดเงินงบประมำณ 

๗) น ำฎีกำท่ีงำนกำรบัญชีตัดยอดเงินมำตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ (ตำมเอกสำรที่แนบ) 
๘) กำรน ำส่งเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำยเงินประกันสังคม , เงินค่ำใช้จ่ำย 5%  , เงินกูส้วัสดิกำร 

ธนำคำรออมสิน , เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนด ำเนินกำร ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินวันที่ 10 เองทุกเดือน 
๙) กำรน ำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภำยในเดือนธันวำคม เองทุกปี 
10) กำรโอนเงินเดือนพนักงำนเเ้ำธนำคำร 
11) กำรตรวจเอกสำรประกอบฎีกำจ่ำยเงิน ได้แก่ วันที่.ลำยมอืชื่อ.ในใบเสร็จรับเงิน,ใบส ำคัญ 

รับเงินหรือหลักฐำนกำรจ่ำย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งเอง ต้องประทับตรำตรวจึูกต้อง 
12) กำรจัดท ำฎีกำเบิกเงินเองกองคลัง ฎีกำนอกงบประมำณ ฎีกำเงินสะสม พร้อมทั้ง  

รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบึ้วน 
13) กำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดท ำเช็ค ลงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบึ้วน จัดท ำส ำเนำคู่ฉบับและ 

ตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกำเบิกเงินส ำเนำแยกแฟ้มไว้ต่ำงหำก 1 ฉบับ ติดตำมประสำนให้ผู้มีสิทธิรับเงินตำมเช็คมำ
รับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน 15 วันหลังจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมในเช็คแล้ว หรือด ำเนินกำรน ำจ่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
          14) กำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล , ค่ำเช่ำบ้ำน ,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, ค่ำเล่ำเรียน 
บุตร ,เงินส ำรองจ่ำย ,ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรไม่ควรเกิน 5 วันท ำกำร หลังจำกรับฎีกำเบิกเงินจำกส ำนัก/
ส่วนต่ำงๆ 
  13) ด ำเนินกำรเบิกตัดปีโครงกำรที่ด ำเนินกำรไม่ทันในปีงบประมำณนั้น หรือเออนุมัติจัดท ำ
รำยจ่ำยค้ำงจ่ำยตำมแบบท่ีก ำหนด 
  16) กำรจัดท ำเวรบริกำรประชำชนประจ ำเดือนภำยในวันที่ 25 เองทุกเดือน 
 

- งานการบัญชี ได้แก่ 
1) รับใบน ำส่งจำกงำนกำรเงินน ำมำลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรำยรับ 

  2) ตรวจสอบเงินภำษีจัดสรรที่งำนกำรเงินได้รับมำจำกส ำนักงำนท้องึิ่นจังหวัดพัฒนำน ำมำ
ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน ) น ำใบผ่ำนรำยกำรทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่ำงๆ ) แล้วน ำมำ
ลงทะเบียนเงินรำยรับ  

               / 3) กำรจัดท ำ ศศศ
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  3)  กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทุกวันที่มีกำรรับ -จ่ำยเงินและเสนอให้
คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและผู้บริหำรทรำบทุกวัน 
  4) รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพำะกิจ/เงินึ่ำยโอน/เลือกท ำตำมแบบ/
จ.ส. 02 ภำยในก ำหนดเวลำ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำรทุกวันที่ 20 เองทุกเดือน 
  5) กำรจัดท ำทะเบียนคุมต่ำงๆ ได้แก่  
   5.1 ทะเบียนคุมเงินรำยรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝำกธนำคำรให้ึูกต้อง
ตรงกัน 
   5.2 ทะเบียนคุมรำยจ่ำยตำมงบประมำณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ำย และ 
Statement เองธนำคำรรวมทั้งสมุดจ่ำยเช็คให้ึูกต้องตรงกัน 
   5.3 ทะเบียนคุมเงินค้ ำประกันสัญญำตรวจสอบกับเงินสดรับและส ำเนำใบเสร็จรับเงิน
ให้ึกูต้อง 
   5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ำมำตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ำยและบัญชีแยก
ประเภทให้ึูกต้องตรงกัน 
   5.5 จัดท ำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่ำใช้จ่ำย 5% และเงินนอกงบประมำณทุก
ประเภทได้แก่ งบึ่ำยโอน , เงินผู้ดูแลเด็ก , เงินค่ำอำหำรกลำงวัน , ค่ำอำหำรเสริม (นม) , ค่ำเช่ำบ้ำนบุคลำกร/
เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำยลงรับและตัดจ่ำยให้เป็นปัจจุบัน       
      5.6 จัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีกำรรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงิน
โอนต่ำงๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรเงินรับโอนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องึิ่น ท ำให้ใบผ่ำนรำยกำ ร
บัญชีมำตรฐำน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีกำรปิดบัญชี 
  6) จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 
   6.1 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน ได้แก่งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรต้องตรงกับ
รำยงำนสึำนะกำรเงินประจ ำวัน , รำยงำนเงินรับฝำก . รำยงำนกระแสเงินสด , งบรับจ่ำยเงินสด , กระดำษท ำ
กระทบยอด , รำยจ่ำยตำมประมำณ (รำยจ่ำยรำยรับ) จ่ำยจำกเงินสะสม , งบประมำณคงเหลือ , กระดำษท ำ
กำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยจริงประกอบงบทดลองและรำยงำนรับจ่ำย และเงินสดประจ ำเดือนงบทดลอง
ประจ ำเดือน 
   6.2 กำรจัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อสิ้นปีงบประมำณได้แก่ ปิดบัญชี จัดท ำงบ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำกรำยรับ , งบทรัพย์สิน , งบเงินสะสม , งบหนี้สิน , งบทดลองก่อนและหลังปิด
บัญชี 
  7). กำรจัดท ำรำยงำนที่ต้องส่งตำมก ำหนดเวลำ ได้แก่ 
   7.1 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเศรษฐกิจชุมชนภำยในเดือนตุลำคมเองทุกปี 
   7.2 รำยงำนเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลำคม – มีนำคม) รำยงำนภำยในวันที่ 10 
เมษำยน , งวดรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเศรษฐกิจชุมชนภำยในเดือนตุลำคมเองทุกปี 
   7.3 รำยงำนเงินสะสมทุก 6 เดือน /(งวดตุลำคม – มีนำคม) รำยงำนภำยในวันที่ 10 
เมษำยน , งวด เมษำยน – กันยำยน รำยงำนภำยในวันที่ 10 เองเดือน ตุลำคม 
   7.4 รำยงำนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภำยใน
วันที่ 10 เองเดือน (มกรำคม , เมษำยน , กรกฎำคม , ตุลำคม) 
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   7.5 ปรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร เพ่ือกำรเกษตรเพ่ือสหกรณ์กำรเกษตร (เงินฝำก
ประจ ำทุกสิ้นเดือน ปรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (เงินฝำกออมทรัพย์) ทุก
สิ้นเดือน มีนำคม , มิึุนำยน , กันยำยน และธันวำคม โดยจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป 
   7.6 ปรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิึุนำยน , ธันวำคม 
   7.7 รำยงำนเศรษฐกิจรำกฐำนก่อนวันที่ 20 เองทุกเดือน 
   7.8 รำยงำน  GPP 

8)ศ  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมลักษณะงำนหลัก ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ด้ำนแผน  
ด้ำนด้ำนบริหำร  ด้ำนงบประมำณ ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนบุคคล  และตำมภำรกิจที่ได้รับกำรึ่ำยโอนจำกส่วน
รำชกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวเ้อง และหน้ำที่อ่ืนตำมทีผู่้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

นำงทัศนีย์ ผลรือง ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน เลเท่ีต ำแหน่ง 04-0309-001  
เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) จัดเก็บรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รำยได้  ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน ำใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสำนงำนกับงำนกำรเงินเรื่องกำรรับเงินโอน
ต่ำงจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องึิ่น น ำมำรวมในใบน ำส่งเงิน ก่อนส่งให้งำนกำรเงิน กรณีรับเงินสด
หรือเช็คต่ำงจังหวัดก่อนน ำฝำกธนำคำรและส่งหลักฐำนให้งำนกำรบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 

2) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน รวมทั้ง รำยกำรรำยละเอียดต่ำงๆ เองผู้มำช ำระค่ำภำษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ึูกต้องครบึ้วนและท ำให้เป็นปัจจุบันมีกำรจ ำหน่ำยชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลเที่ 
ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับช ำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีกำรรับเงิน 

3)  งำนประเมินจัดเก็บรำยได้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประเมินภำษี นัดประชุมจัดท ำรำยงำน
กำรประชุม , จัดท ำรำยละเอียดแบ่งโซนบล็อก ล็อค ตำมแผนที่ภำษี เพ่ือก ำหนดอัตรำในกำรจัดเก็บทุกปี 

4) จ ำหน่ำยลูกหนี้ค้ำงช ำระออกจำกบัญชี เร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้มีกำรติดตำมทวงหนี้จำก
ลูกหนี้โดยตรง 
  5)  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำภำษี ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดินภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย 
กิจกำรค้ำน่ำรังเกียจและเป็นอันตรำยต่อสุเภำพ , ลูกหนี้ค่ำน้ ำประปำ 
  6). งำนเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภำษีประจ ำเดือน เช่น ค่ำน้ ำประปำ ค่ำเยะให้หมดไป โดย
ไม่มีค้ำง หรือมีรำยกำรต้องตัดมำตรน้ ำ ก็ให้ด ำเนินกำรตำมเั้นตอน พร้อมทั้งรำยงำนหนี้ค้ำงช ำระ 
  7)  จัดท ำ ภทบ. 19 บัญชี งบหน้ำ และงบรำยละเอียดค่ำส่วนลด 6% เป็นประจ ำทุกเดือน 
พร้อมทั้งตรวจสอบกับงำนกำรเงินให้ึูกต้องตรงกัน 
  8). งำนจัดท ำทะเบียน ผท 1,2,3,4.5,6 

9)  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมลักษณะงำนหลัก ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ด้ำนแผน
ด้ำนบริหำร  ด้ำนงบประมำณ ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนบุคคล  และตำมภำรกิจที่ได้รับกำรึ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวเ้อง และหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

นำงสำวธนพร  สันพิมำย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดปฏิบัติกำร เลเที่ต ำแหน่ง 04-0311-
001   เป็นผู้รับผิดชอบ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  โดยมี นำงสำวธัญญำรัตน์  สินสวัสดิ์  ต ำแหน่งผู้ช่วย
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  และนำงสำววลัยลักษณ์  ยันตะพันธ์ เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำน
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี งำนพัสดุ งำนทะเบียน เบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยำยนเองทุกปี   
  2)  จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี และแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ ผด .1 , 
ผด.2 , ผด.3 ผด.5 และรำยงำนตำมแบบ ผด.6 ในฐำนะหน่วยงำนพัสดุกลำง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
  3) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ และเั้นตอนต่ำงๆ ตำมระเบียบพัสดุ (ตำมเอกสำรที่
แนบ) เมือ่จัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนต้องด ำเนินกำรปรับแผนและแจ้งในส่วนต่ำงๆ ให้ทรำบด้วย 
  4) จัดท ำบัญชีรับจ่ำยวัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลเรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ กำรยืมพัสดุต้องทวง
ึำมติดตำมเม่ือครบก ำหนดคืน 
  5) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภำพและสูญหำยไม่
สำมำรึใช้กำรได้และจ ำหน่ำยออกบัญชีหรือทะเบียน 

6) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมลักษณะงำนหลัก ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ด้ำนแผน  
ด้ำนด้ำนบริหำร  ด้ำนงบประมำณ ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนบุคคล  และตำมภำรกิจที่ได้รับกำรึ่ำยโอนจำกส่วน
รำชกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวเ้อง และหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

   งานควบคุมงบประมาณ 
   1) กำรน ำฎีกำที่ลงรับจำกงำนกำรเงินแล้วมำตัดยอดเงินงบประมำณตรวจสอบว่ำ มีเงินหรือไม่ 
ึ้ำงบประมำณใกล้หมดให้แจ้งส ำนักปลัดด ำเนินกำรโอนเงินก่อนกำรเบิกจ่ำยเอส ำเนำใบโอนและส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ 1 ชุด 
  2) ตรวจสอบรำยรับที่เเ้ำมำว่ำพอใช้จ่ำยรำยจ่ำยที่จ่ำยออกไปหรือไม่ และประสำนงำนกับวัสดุ
ว่ำโครงกำรแต่ละโครงกำรมีเงินงบประมำณเองกำรด ำเนินงำน หรือสำมำรึท ำสัญญำได้กรณีที่ประกำศ และ
เปิดซองแล้ว 
 

นำงสำวธัญญำรัตน์  สินสวัสดิ์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  มีหน้ำทีค่วำม 
รับผิดชอบ  ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้าน งานการเงิน งานการบัญชี ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้
ก ำกับดูแลมอบหมำย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ เ้อบังคับ ค ำสั่ง หรือหนังสือสั่งกำร 
ที่เก่ียวเ้องโดยเคร่งครัด หำกเกิดปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น เพ่ือ
หำแนวทำงกำรแก้ไเ 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    1    เดือนมกรำคม พศศศ 2562  เป็นต้นไป     
 

   สั่ง   ณ  วันที่    4  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2562         
 
 
     ลงชื่อ  

(นายอาทิตย์  สนิทบุญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 


