
 
 
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอมกอ๋ย 
ที ่  ๑๔๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรแบง่งำนและหนำ้ทีค่วำมรบัผิดชอบของกองคลงั 
 

**************** 
 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  ถูกต้อง  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗    
(และแก้ไขเพ่ิมเติม)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่   ๒๘  ตุลำคม  ๒๕๔๕  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)   กองคลัง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  ได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง  
โดยขอแจ้งกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนและควำมรับผิดชอบของแต่ละคนภำยในกองคลัง    องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอมก๋อย  เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. งำนกำรเงินและบัญชี   อยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
๑.๑ นำงสำวกำญยำรัตน์ คงแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่     

๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้  
๑. กำรตรวจสอบกำรรับเงินรำยได้จำกงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ตำมใบน ำส่งเงินให้ตรงกับ 

ใบเสร็จรับเงินและน ำฝำกธนำคำรทุกวัน 
๒. กำรควบคุมตรวจสอบงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี  ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้   และด้ำนงำนพัสดุ 

ทั้งในระบบและจัดท ำด้วยมือ 
๓. กำรตรวจสอบกำรโอนเงินเดือนพนักงำน  กำรหักเงินสินเชื่อสวัสดิกำรพนักงำนฯ  
๔. ควบคุมตรวจสอบกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภท 
๕. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลรำยกำรต่ำงๆในระบบ e-LAAS  
๖. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
๗. มอบหมำยงำน  ตรวจสอบ  และควบคุมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนกำรเงิน

และบัญชี  งำนจัดเก็บรำยได้   งำนพัสดุ  และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๘. กำรตรวจสอบเงินที่ได้รับกำรจัดสรรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป, 

เงินภำษีจัดสรรและเงินรำยได้อ่ืนๆ ที่โอนผ่ำนธนำคำรว่ำถูกต้องตรงตำมที่จัดสรร
หรือไม่   พร้อมทั้งรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

๙. จัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ  เช่น  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน กำรจัดท ำงบแสดง 
ฐำนะทำงกำรเงินเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

๑๐. กำรตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ  
พร้อมทั้งรำยงำนผลให้หน่วยตรวจสอบทรำบ 

๑๑. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 



-๒- 

๑.๒ นำงสำวพัชรินทร์  ค ำมูล ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  ต ำแหน่ง 
เลขที่ ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบซึ่งมีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

๑. กำรรับเงินรำยได้จำกงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  ตำมใบน ำส่งเงินให้ตรงกับ 
ใบเสร็จรับเงินและน ำฝำกธนำคำรทุกวัน 

๒. กำรควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
๓. กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  ทุกวันที่มีกำรรับ-จ่ำยเงิน  และเสนอให้ 

คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและผู้บริหำรทรำบทุกวัน  
๔. กำรจัดท ำใบส ำคัญสรุปใบน ำส่งเงิน   
๕. กำรจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป   
๖. กำรจัดท ำรำยงำนจัดท ำเช็ค  ลงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วน 
๗. จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท  
๘. มีหน้ำที่คุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  
๙. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรำยรับกับเงินสดรับและเงินฝำกธนำคำรให้ถูกต้อง 

ตรงกัน  ตรวจสอบบัญชีเงินสดจ่ำย  และ  Statement   ของธนำคำร และบัญชีแยก
ประเภทถูกต้องตรงกัน 

๑๐. บันทึกบัญชีและรำยกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ e-LAAS  
๑๑. รำยงำนใบเสร็จคงเหลือทุกประเภททุกสิ้นปี 
๑๒. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

๑.๓  นำงสำยพิณ   ไชยว่อง  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง   มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ซึ่งมี 
รำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้  

๑. กำรตรวจสอบงบประมำณคงเหลือกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งในมือและระบบ 
๒. กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำพร้อมทั้งตรวจสอบกับสมุดเงินสดรับและ 

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
๓. จัดท ำฎีกำต่ำงๆ  ในระบบ e-LAAS และที่จัดท ำด้วยมือ 
๔. กำรจัดเก็บ  ควบคุมเอกสำรฎีกำที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วเพ่ือรอกำรตรวจสอบของ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจเงินแผ่นดิน   มิให้ผู้ใดน ำเอกสำรส ำคัญออกจำกห้องเก็บ เอกสำรและ
ฎีกำ  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเอกสำรส ำคัญออกจำกห้องให้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

๕. บันทึกจัดซื้อจัดจ้ำงจำกระบบ  e-GP ในระบบ  e-LAAS  
๖. บันทึกรำยกำรในระบบ  e-Report 
๗. กำรบันทึกรำยงำนสถิติกำรคลังในระบบข้อมูลกลำง  อปท.  
๘. รวบรวมข้อมูล และควบคุมกำรรับจ่ำยเงินตำมแผนงำน  กำรยืมเงิน  กำรตัดเงินปี  

กำรกันเงินไว้จ่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตัดฝำกเงินงบประมำณ  รวมถึงกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ  ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

๙. กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน  คณะกรรมกำรรับ -ส่งเงิน   
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับเงิน  และคณะกรรมกำรเบิกจ่ำยเงิน 

๑๐. กำรน ำส่งและช ำระเงินต่ำงๆ  เช่น  เงินเดือน   เงินสินเชื่อสวัสดิกำรพนักงำนฯ        
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เงินภำษีหัก  ณ  ที่จ่ำย ฯลฯ 

๑๑. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
-๓- 



 

๑.๔ นำงสำวพรณิชำ   เงินสุขใจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี     
มีหน้ำที่รับผิดรับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้  

๑. บันทึกกำรจ่ำยเช็คในระบบ e-LAAS 
๒. บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินรำยรับให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
๓. จัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน ๑,๒,๓ 
๔. ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๕. ตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำย  
๖. กำรจัดท ำรำยงำนเงินอุดหนุนต่ำงๆ 
๗. กำรจัดท ำและบันทึกทะเบียนเงินยืมให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เมื่อครบก ำหนดให้ติดตำม

ทวงถำมกำรส่งใช้เงินยืม 
๘. กำรเก็บรักษำเอกสำรใบส ำคัญและรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

เพ่ือให้ง่ำยและสะดวกแก่กำรค้นหำ 
๙. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๑.๕ นำงล ำพึง   วิชิตนำค  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี    มีหน้ำที่รับผิดชอบ ซึ่ง 
มีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

๑. ช่วยงำนรำชกำรกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  
 

๒. งำนจัดเก็บรำยได้   อยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
๒.๑ นำยธงชัย   ปู่น ำ   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน  ต ำแหน่งเลขที่  

๑๓-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน   ดังต่อไปนี้  
๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำภำษีได้แก่  ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง    ภำษีป้ำย 

และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
๒. เร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้    มีกำรติดตำมทวงหนี้จำกลูกหนี้โดยตรง  
๓. จัดเก็บรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยจัดเก็บเอง  ภำยใต้กำรก ำกับ 

ตรวจสอบโดยทั่วไป  
๔. งำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
๕. กำรตรวจสอบและจัดท ำบัญชีรำยชื่อของผู้ที่อยู่ในข่ำยช ำระภำษี  
๖. กำรออกส ำรวจพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือกำรจัดเก็บรำยได้  
๗. กำรบันทึกข้อมูลรำยรับในระบบ  e-LAAS 
๘. กำรน ำส่งเงินประจ ำวันทุกวันที่มีกำรรับเงินให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
๙. กำรส ำรวจ  ตรวจสอบ  ปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑๐. กำรควบคุม  ดูแล  ระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
๑๑. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๒.๒  นำงสำวกมลรัตน์  วนำนิมิต   ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบ  ซึ่งมีรำยละเอียดและขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน  ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำภำษีได้แก่  ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง    ภำษีป้ำย และ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

 
-๔- 



 

๒. จัดเก็บรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยจัดเก็บเอง  ภำยใต้กำรก ำกับ 
ตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตำมค ำสั่งหรือแนวทำงปฏิบัติอย่ำงกว้ำง ๆ  

๓. รำยงำนใบเสร็จที่ใช้ไปทุกประเภททุกสิ้นปี 
๔. งำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษี 
๕. บันทึกรำยได้ของ อปท. ที่จัดเก็บเองในระบบข้อมูลกลำงของ  อปท.  
๖. กำรออกส ำรวจพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือกำรจัดเก็บรำยได้  
๗. กำรบันทึกภำษีหัก ณ ที่จ่ำยต่ำงๆ ในระบบของกรมสรรพำกร  
๘. กำรบันทึกข้อมูลรำยรับในระบบ  e-LAAS 
๙. เก็บรักษำใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วทุกประเภท  เมื่อสิ้นปีงบประมำณถ้ำใช้ไม่หมดให้  

ท ำกำรเจำะปรุใบเสร็จเพื่อไม่ให้สำมำรถน ำไปใช้ได้อีก   เพ่ือรอรับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ของส ำนัก
ตรวจเงินแผ่นดิน 

๑๐. กำรลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งของกองคลัง 
๑๑. กำรน ำส่งเงินประจ ำวันทุกวันที่มีกำรรับเงินให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
๑๒. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๓. งำนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   อยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
๓.๑  นำงสำวพัชรินทร์   พัฒนำศำสตร์กุล  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ  มีหน้ำที่ 

รับผิดชอบ  ซึ่งมีรำยละเอียดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  
๒. จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี และแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง ตำมแบบ     

พด. ๑ , พด.๒ ,  พด. ๓ , พด. ๕  และรำยงำนตำมแบบ พด. ๖  ในฐำนะหน่วยงำนพัสดุกลำง 
๓. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ  และขั้นตอนต่ำงๆ  ตำมระเบียบและหนังสือ 

สั่งกำรที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบและจัดท ำด้วยมือ 
๔. จัดท ำรำยละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ/  

ครุภัณฑ์เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้โดยสะดวก  
๕. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภำพ  และ 

สูญหำยไม่สำมำรถให้กำรได้และจ ำหน่ำยออกบัญชีหรือทะเบียน  
๖. กำรบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
๗. กำรบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  (e-GP) 
๘. กำรบันทึกในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลของ อปท.  (e-Plan) 
๙. กำรจัดท ำเอกสำรและทะเบียนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ  เช่น   

ทะเบียนรำยละเอียดพัสดุครุภัณฑ์  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  เอกสำรใบยืมทรัพย์สิน  และเอกสำรติดตำมทวง
คืนทรัพย์สิน  เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน  และมีหลักฐำนเอกสำรยืนยันในกำร
ติดตำมและตรวจสอบด้ำนพัสดุ 

๑๐. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกประเภท  เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตำมระเบียบที่  
ก ำหนดไว้และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 

๑๑. กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน  
๑๒. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
-๕- 



 
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
และหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด  
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒   มีนำคม   ๒๕๖๓ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๙   เดือนมีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

  (นำยวัลลภ   ปุกยุ) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 

 


