
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

ที่  245/๒๕65 
เรื่อง     การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง 

………………………. 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกองคลัง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง (เดิม) ที่ 642/2564 เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล
ทุกคนภายในกองคลงั (ปฏิบัติงานใหม่) ดังนี้ 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การมอบหมายงาน ของพน ักงานส ่วนตำบลตรงตามช ื ่ อตำแหน ่งป ัจจ ุบ ัน อาศ ัยอำนาจตามความ  
ในมาตรา 15 มาตรา  22  มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  จึงมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ให้บุคลากรภายในกองคลัง มีหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 

                  นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-3-04-
3201-001 เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในกองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่พิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง 
     ๑.  งานการเงิน 
                       นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-
3-04-3201-001 โดยมีนางสาวภรันยา อินต๊ะฟูและนางสาวสุธีกานต์ คีรีสมสมัย ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
                       ๑) การจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ,คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, 
คณะกรรมการรับเงิน 
                       ๒) การรับเงินรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงิน 
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 
                       ๓)  การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด   ได้แก่   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ค่าอาหารเสริม 
(นม)ค่าอาหารกลางวัน , ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ , ค่าอุปกรณ์กีฬา , ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว ,   ค่าหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน , ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน , ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท , ออกใบเสร็จ  ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชี
ลงบัญชี 
                     ๔) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ได้แก่   เงินอุดหนุนทั่วไป , 
เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล , ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ,  ค่าภาคหลวงแร่  ,  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอน
ผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service  Banking 

..5.การรับฎีกา/ 
 



-  ๒  - 
                      ๕) การรับฎีกาเบิกเงินต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณ
ตัดยอดเงินงบประมาณ 
                     ๖) นำฎีกาท่ีงานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
                       ๗) การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม, เงินค่าใช้จ่าย ๕%,เงินกู้สวัสดิการธนาคาร
ออมสิน, เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
                        ๘)  การนำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท. ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี 
                        ๙)  การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 
                      ๑๐) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน  ได้แก่ วันที่ ,ลายมือชื ่อ,ในใบเสร็จรับเงิน,
ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
                       นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-
3-04-3201-001 โดยมีนางสาวภรันยา อินต๊ะฟูและนางสาวสุธีกานต์ คีรีสมสมัย ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องนี้ 

๑)  การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
                         ๒) การนำฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบว่า มีเงิน
หรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งสำนักปลัดดำเนินการโอนเงินก่อนการเบิกจ่ายขอสำเนาใบโอนและสำเนา
รายงานการประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ ๑ ชุด 
                      ๓) ตรวจสอบรายรับที ่ร ับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที ่จ ่ายออกไปหรือไม่    และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุว่าโครงการและโครงการมีเงินงบประมาณของการดำเนินงาน หรือสามารถทำ
สัญญาได้กรณีที่ประกาศ และเปิดซองแล้ว 
                      ๔) การจัดทำรายงานการจัดทำเช็คลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนจัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัว
จริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไป
โดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วันหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
            ๕) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเช่าบ้าน,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเล่าเรียนบุตร, 
เงินสำรองจ่าย, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/ส่วน
ต่างๆ 
               ๖) ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำ 
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีกำหนด 
                     ๗)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                     
                    ๒.  งานการบัญชี 
 นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-
3-04-3201-001 โดยมีนางสาวภรันยา อินต๊ะฟูและนางสาวสุธีกานต์ คีรีสมสมัย เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเรื่องนี้ 
 ๑)  รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
 ๒)  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัฒนา 
นำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ)แล้วนำมา
ลงทะเบียนเงินรายรับ 
 

..3/การจัดทำรายงาน/... 
 



-  ๓  - 
 

                     ๓)  การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงินและเสนอให้คณะ 
กรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
                        ๔)  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ /  เงินถ่ายโอน/เลือกทำตาม
แบบ  / จ.ส.๐๒   ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 
                        ๕)  การจดัทำทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ 
 -   ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
 -  ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบ กับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement 
ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
                       -  จัดทำทะเบียนคุมเงิน  ส่วนลด ๖%  ค่าใช้จ่าย ๕% และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทได้แก่งบถ่ายโอน,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงินค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารเสริม (นม)  ค่าเช่าบ้านบุคลากร /   เงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖)  จัดทำรายงานต่างๆ  ได้แก ่
                               - การจัดทำรายงานประจำเดือน  ได้แก่  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  ,  รายงานเงินรับฝาก , รายงานกระแสเงินสด ,  งบรับจ่ายเงินสด, กระดาษ 
ทำกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษ 
ทำการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายและเงินสดประจำเดือนงบทดลอง 
ประจำเดือน 
                            - การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบ
แสดงผลการดำเนินจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังการปิดบัญชี 
               ๗)   การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา  ได้แก่ 
                          - รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน(งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน
, งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม 
                              - ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย (เงินฝาก
ประจำทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( เงินฝากออมทรัพย์ ) ทุกสิ้นเดือน 
มีนาคม, มิถุนายน , กันยายน และ ธันวาคม  โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
                             -   ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน , ธันวาคม 
                              -   รายงานงบกลาง งบทดลอง และรายรับ-รายจ่าย ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
   -   รายงานข้อมูลรับ - จ่าย รายไตรมาส 
 ๘)  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                   
                   ๓.   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                       นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
04-3201-001 เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวภัทรศยา พรมาลือ เป็นผู้ช่วย      
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
                      ๑) จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง นำใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอน 
ต่างจังหวัด  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำมารวมในใบส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือ 
เช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานบัญชีเพ่ือจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 

...2).ตรวจสอบเอกสาร/... 
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                        ๒)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ 
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  ๓) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงาน
การประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่ง โซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพ่ือกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
                        ๔)  จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้     
จากลูกหนี้โดยตรง 
                      ๕) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีป้าย  ได้แก่  ภ.ป.1 และ ภ.ป.3 
                      ๖)  จัดทำ ภทบ.๑๙ บัญชี งบหน้า  และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน 
พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
                        ๗)  งานจดัทำทะเบียน คุมลูกหนี้ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ผท.1 ผท.2 และ ผท.4 
                        ๘)  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                    ๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                       นางอัจฉราภรณ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
04-3201-001 เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โดยมีนางสาวอรณี เลาลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
                       ๑) การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
                     ๒) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด .๑, 
ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
   ๓)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯและขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่
แนบ)  เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
                 ๔) จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์   
                     ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช่หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย 
ไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
 6) การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่  
     - จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 
     - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน , ควบคุมการเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่ายพัสดุต่าง ๆ  
     - จัดทำทะเบียนคุมใบซ่อมบำรุงรถ 
     - จัดทำทะเบียนคุมใช้รถ 
                       7)  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
  อนึ่งในการบริหารกิจการ / การติดต่อการตอบโต้หนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่ง 

เพื่อให้งานกองคลัง ตามที่มอบหมายให้ภายใต้การควบคุมของ นางอัจฉราภรณ์  โสภา ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขอให้ทุกฝ่าย/งาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดหากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรค      
ในการปฏิบัติงานให้แจ้งผู้อำนวยการกองคลังทราบ ในขั้นต้นก่อน เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข และรายงาน      
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นต่อไป 

 
....ทั้งนี้/... 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

      สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
                                         (ลงชื่อ)    

 (นายสุริยัน   ปัญญา) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 


