
 

 

 

 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลบันนังสาเรง 

ท่ี       354 /2564 

เรื่อง  คําสั่งการแบงงานและการมอบหมายหนาทีรั่บผดิชอบภายในกองคลัง 

 

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

 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2547                 

(และแกไขเพิ่มเตมิ)  พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการ

บรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  

2549  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม 

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ จึงมอบหมายหนาที่การงานและความรับผิดชอบของแตละคน

เพื่อความชัดเจนในการปฏบิัตงิาน  ดังตอไปนี้ 
 

  นางเสาวลักษณ  ซุนห้ัว  ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง  (ผูอํานวยการกองคลัง)            

เลขที่ตําแหนง 46-3-04-2102-001  มีหนาที่พิจารณา ศึกษาวิเคราะหทําความเห็นเสนอแนะและ

ดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ตองใหความชํานาญ   โดยตรวจสอบการจัดการตางๆ  เกี่ยวกับงาน

คลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได  งานรวบรวมสถิติและ

วิเคราะหงบประมาณงานพัสดุ  งานธุรการ งานจัดการเงินกู  งานจัดระบบงาน งานบุคคล  งานตรวจสอบ

รับรองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณา

ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตางๆ พิจารณาวินิจฉัย

ผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตางๆ  ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดหนวยการคลังได

ปฏิบัติงาน  อยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  การทํารายงานการ

ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริง  

เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหประมาณการรายรับรายจาย  กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิด

การชําระภาษแีละคาธรรมเนยีมตาง ๆ อยางทั่วถงึ  ตรวจสอบการ  
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หลีกเลี่ยงภาษี  แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได  ควบคุมการ

ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีตางๆ  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  จัดจาง             

รวมเปนกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  กรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง  

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอขอมูลทางดานการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงาน  เปนตน  การจัดฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา  ตอบปญหาช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหนาที่              

เขารวมประชุมในคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน

ของหนวยงาน  โดยมสีวนราชการที่เปนฝายตาง ๆ  ดังนี้ 
           

1. งานการเงิน 

     มอบหมายให   นายอดิ นันท    สะเตง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี                  

เลขที่ตําแหนง  46-3-04-4201-001  มรีายละเอยีดของงานและการปฏบิัตดิังนี้ 

     1. การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ - สงเงิน,

คณะกรรมการรับเงนิ 

     2. การรับเงินรายไดจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  ตามใบนําสงและใบสรุปใบนําสงเงิน

ตรวจสอบใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน   พรอมทั้งสงใบนําสงเงินใหงานการบัญชี

ลงบัญชี 

     3. การรับเงินจัดสรรจากทองถิ่นจังหวัด  ไดแก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  คาอาหารเสริม  (นม)  

คาอาหารกลางวัน, คาเบี้ยเลี้ยงยังชีพ,คาอุปกรณกีฬา,คาติดตั้งหอกระจายขาว,คาหนังสือพิมพประจํา

หมูบาน,คาเชาบานบุคลากรถายโอน, คากอสรางทางหลวงชนบท,ออกใบเสร็จ  ทําใบนําสงเงินใหงานการ

บัญชีลงบัญชี 

4. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดแก  เงินอุดหนุนทั่วไป , เงิน

อุดหนุนลดชองวางทางการคลัง, ภาษีมูลคาเพิ่ม, เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษี

ธุรกจิเฉพาะ, คาธรรมเนียมน้ําบาดาล,คาธรรมเนยีมปาไม,คาภาคหลวงแร,คาภาคหลวงปโตเลยีมที่โอนผาน

ธนาคารโดยใชบรกิาร Self-Service  Banking 

5. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานตางๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก  และนําสงใหงานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงนิงบประมาณ 

6. นําฎกีาที่งานการบัญชีตัดยอดเงนิมาตรวจสอบหลักฐานตางๆ (ตามเอกสารที่แนบ) 
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7. การนําสงเงินภาษีหัก  ณ  ที่จายเงินประกันสังคม, เงินคาใชจาย 5%, เงินกูสวัสดิการ

ธนาคารออมสนิ,เงนิ  สหกรณออมทรัพยพนักงานดําเนินการ   ภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ 10  ของทุก

เดอืน 

8. การนําสงเงนิสมทบกองทุน  กบท. ภายในเดอืนธันวาคม  ของทุกป 

9. การโอนเงนิเดอืนพนักงานเขาธนาคาร 

10.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน  ไดแก  วันที่,ลายมอืช่ือ,ในใบเสร็จรับเงิน,ใบสําคัญ

รับเงนิหรอืหลักฐานการจาย  ใบแจงหนี้  ใบสงของ  ตองประทับตราตรวจถูกตอง 

        11.  การจัดทําฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม  พรอมทั้ง

รายละเอยีดตางๆ ใหครบถวน 

      12.  การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค  ลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน  จัดทําสําเนาคูฉบับ

และตัวจริงใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินสําเนาแยกแฟมไวตางหาก  1  ฉบับ  ติดตามประสานใหผูมีสิทธิรับเงิน

ตามเช็คมารับไปโดยเร็วตองไมเกิน 15 วันหลังจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว  หรือดําเนินการนําออกไป

จายใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

      13. การเบิกเงนิสวัสดกิารคารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, คาจางเหมาบริการ, คาเลาเรยีนบุตร

,เงินสํารองจาย , คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมควรเกิน  5  วันทําการ  หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจาก

สํานัก/ สวนตางๆ 

      14. ดําเนินการเบิกตัดปโครงการที่ดําเนินการไมทันในปงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติจัดทํา

รายจายคางจายตามแบบที่กําหนด 

                15.  การจัดทําเวรบริการประชาชนประจําเดอืนภายในวันที่  25  ของทุกเดอืน 

                16.  งานธุรการสวนการคลัง 

               17.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

     2. งานการบัญชี 

                  มอบหมายให  นางสาวมิสบะห  มะหะมะสุลง  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี                 

เลขที่ตําแหนง 46-3-04-4201-002  เปนผูรับผิดชอบ  รายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมี

ดังนี้ 

  1. รับใบนําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบยีนเงินรายรับ 

              2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินไดรับมาจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนํามา

ลงบัญชีเงินสดรับ  (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)นําใบผานรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ) แลวนํามา

ลงทะเบยีนเงินรายรับ 

                      / 3.การจัดทํา… 
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   3.การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ - จายเงินและเสนอให

คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิและผูบรหิารทราบทุกวัน 

              4. รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถายโอน/เลือกทําตามแบบ/

จ.ส. 02   ภายในกําหนดเวลา  จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดอืน 

              5. การจัดทําทะเบยีนคุมตางๆ ไดแก                                                                                                                     

                 5.1. ทะเบียนคุมเงนิรายรับตรวจสอบกับเงนิสดรับและเงนิฝากธนาคารใหถูกตองตรงกัน 

                     5.2. ทะเบยีนคมุรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงนิสดจายและ Statement  

ของ  ธนาคารรวมทัง้สมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน 

                     5.3. ทะเบียนคุมเงนิค้ําประกันสัญญาตรวจสอบกับเงนิสดรับและสําเนาใบเสร็จรับเงินให

ถูกตอง 

                     5.4. ทะเบยีนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงนิสดจายและบัญชีแยกประเภทให

ถูกตองตรงกัน 
 

                     5.5. จัดทําทะเบียนคุมเงิน  สวนลด 6% คาใชจาย 5% และเงินนอกงบประมาณทุก

ประเภทไดแกงบถายโอน,เงินผูดูแลเด็ก,เงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารเสรมิ (นม) คาเชาบานบุคลากร/เงิน

ภาษหัีก ณ ที่จาย  ลงรับและตัดจายใหเปนปจจุบัน 

5.6 จัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป  ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมไดรับเงินสดเปนเงินโอน

ตางๆ  เชน  ดอกเบี้ยเงินฝาก  ธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทําใหใบผาน

รายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3  ทุกสิ้นเดอืนและที่มกีารปดบัญชี 

            6.   จัดทํารายงานตางๆ  ไดแก 

                6.1 การจัดทํารายงานประจําเดือน   ไดแก  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรงกับ

รายงานสถานะการเงินประจําวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด,งบรับจายเงินสด,กระดาษทํา

กระทบยอด, รายจายตามงบประมาณ (รายจายรายรับ) จายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ , กระดาษ

ทําการรายจายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจาย  และเงินสดประจําเดือนงบ

ทดลองประจําเดอืน 

  6.2 การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณไดแก  ปดบัญชี  จัดทํางบ

แสดงผลการดําเนนิงานจายจากรายรับ,งบทรัพยสนิ,งบเงินสะสม,งบหนี้สนิ,งบทดลองกอนและหลังปดบัญชี 

   7. การจัดทํารายงานที่ตองสงตามกําหนดเวลา  ไดแก 

                7.1.  รายงานการใชจายเงนิเศรษฐกจิชุมชนภายในเดอืนตุลาคมของทุกป 
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  7.2  รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม)  รายงานภายในวันที่ 10  

เมษายน , งวดรายงานการใชจายเงนิเศรษฐกจิชุมชนภายในเดอืนตุลาคมของทุกป 

                7.3 รายงานเงินสะสมทุก  6  เดือน/(งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10  

เมษายน,งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่  10  ของเดอืน ตุลาคม 

                7.4 รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดอืน ภายในวันที่ 10 

ของเดอืน ( มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม ) 

                7.5. ปรับดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร  

                7.6. รายงาน  GPP                

   8.  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานการเงิน 

 มอบหมายให  นายอดินันท  สะเตง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  เลขที่ตําแหนง 

46-3-04-4201-001  เปนหัวหนาผูรับผิดชอบมรีายละเอยีด ขอบเขตของงานและการปฏบิัตงิานดังนี้ 

 1. งานจัดทําฎกีาในหนวยงานคลัง 

  2. งานตรวจสอบเงนิภาษจัีดสรร 

  3. งานจัดทําทะเบยีนคุมรายจายของทุกหนวยงาน 

  4. งานเบกิจายเงินกับหนวยงานภายนอก 

 5. การรับฎีกาเบกิเงินจากงานตาง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบกิ และนําสงใหงานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงนิงบประมาณ 

 6. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ไดแก วันที่ ,ลายมือช่ือ ในใบเสร็จรับเงิน ,

ใบสําคัญรับเงิน หรอืหลักฐานการจายเงนิ ,ใบแจงหนี้ ,ใบสงของ ,ตองประทับตราตรวจถูกตอง 

 7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

              4.1  นางสาวนูรฮูดา  เจ ะมะสอง   ตํ าแหน ง  เจ าพ นักงาน จัด เก็บ รายได             

เลขท่ีตําแหนง 46-3-04-4204-001  เปนหัวหนาผูรับผิดชอบมีรายละเอยีด ขอบเขตของงานและการ

ปฏบิัตงิานดังนี้ 

     1. จัดเก็บภาษีเงินรายไดและคาธรรมเนียมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล      

บันนังสาเรง  และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได  ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทั้ง นําใบสงเงินสรุปฯ                

โดยประสานงานกับงานการเงนิ 

         

            2. ตรวจสอบ... 
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     2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทัง้  รายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระคาภาษี

ทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบันมีการจําหนายชื่อลูกหนี้  ลงเลมที่  

เลขที ่ ใบเสร็จรับเงนิ  และวันที่รับชําระเงนิ  ในทะเบยีนลูกหนี้ทุกครัง้ที่มกีารรับเงนิ 

     3. งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการ  ประเมินภาษี  นัดประชุมจัดทํา

รายงานการประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค  ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการ

จัดเก็บทุกป 

     4. จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี  เรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้

จากลูกหนี้โดยตรง 

     5. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงทองที่  ภาษี

ปาย กจิการคานารังเกยีจและเปนอันตรายตอสุขภาพ , ลูกหนี้คาน้ําประปา 

     6. งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน  เชน  คาน้ําประปา  คาขยะใหหมด

ไป โดยไมมีคาง  หรอืมรีายการตองตัดมาตรน้ํา  ก็ใหดําเนนิการตามขัน้ตอน  พรอมทัง้รายงานหนี้คางชําระ 

     7. จัดทํา ภทบ.  19  บัญชี  งบหนา  และงบรายละเอียดคาสวนลด 6% เปนประจําทุก

เดอืน  พรอมทัง้ตรวจสอบกับงานการเงนิใหถูกตองตรงกัน   

     8. งานจัดทําทะเบียน  ผท. 1,2,3,4,5,6 

     9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

                   4.2  นางสาวพาอีซะ  สะแอ พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่

จัดเก็บรายได  เปนผูชวยในการปฏบิัตหินาที ่มหีนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

    1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ รับแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ หรือเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองครบถวนในขัน้ตน   

    2. ชวยรับและนําสงเงิน และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษอีากร คาธรรมเนียม 

ใบอนุญาต คาปรับ รายไดจากทรัพยสินและรายไดอื่น ๆ เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ 

คาธรรมเนยีมตาง ๆ  เปนตน   

    3. ชวยเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ  ของผูเสียภาษีอากร หรือ

คาธรรมเนียม หรอืรายไดอื่น ๆ  ตลอดจนรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน ลงรหัสในแบบแสดงรายการภาษ ี  

  4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรอืตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

        5. งานทะเบยีน… 
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5. งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสด ุ

                  5 .1  นาง สาวซาปู เราะ   ยู โซะ   ตําแหน ง เจ าพ นักงานพัสดุ   เลขท่ีตําแหน ง                

46-3-04-4203-001  เปนผูรับผิดชอบ โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและงาน

พัสดุ  งานทะเบียน  เบิกจายวัสดุครุภัณฑ  และงานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  รายละเอียดขอบเขตของการ

ปฏบิัตงิานมดีังนี้ 

      1. กอนสิ้นเดอืนกันยายน ของทุกป ตองแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

      2. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.1,

ผด.2,ผด.3,ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ 

      3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน ฯ และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่

แนบ) เมื่อ จัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนนิการปรับแผนและแจงในสวนตางๆ ใหทราบดวย 

      4. จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ  การยืมพัสดุตองทวง

ถามตดิตามเมื่อครบกําหนดคนื 

     5. แตงตัง้คณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมพีัสดุที่ไมใชหรอืเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหาย

ไมสามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรอืทะเบยีน 

      6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  5.2 นางสาวอาลาวียะห  อาซอง  จางเหมาบริการ  เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่  มี

หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและงานพัสดุ  งานทะเบียน  เบิกจายวัสดุครุภัณฑ  และงาน

อื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  รายละเอยีดขอบเขตของการปฏบิัตงิานมดีังนี้ 

  1. งานทะเบยีนทรัพยสนิ 

  2. งานพัสดุ 

  3. ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามแผน ฯ และขัน้ตอนตางๆ ตามระเบยีบพัสด ุ

  4. งานทะเบยีน ควบคุมและเบกิจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

  5. งานธุรการประจําสวนการคลัง 

 6. และปฏบิัตหินาที่อื่นที่เกี่ยวของหรอืไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

     6. งานควบคุมงบประมาณ  

                  มอบหมายให    นางเสาวลักษณ   ซุ น ห้ั ว   ตํ าแหน ง  นักบริหารงานการคลั ง  

(ผูอํานวยการกองคลัง)   เลขท่ีตําแหนง 46-3-04-2102-001  เปนผูรับผิดชอบ  โดยมรีายละเอยีด

ของงานและการปฏบิัตดิังนี้ 

1. การนําฎกีา… 
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                   1. การนําฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแลวมาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบวา มีเงิน

หรือไม  ถางบประมาณใกลหมดใหแจงสํานักปลัดดําเนินการโอนเงินกอนการเบิกจายขอสําเนาใบโอนและ

สําเนารายงานการประชุมเก็บใสแฟมไว 1 ชุด    

                   2. ตรวจสอบ ราย รับ ที่ รั บ เข าม าว าพ อ ใช จ ายกั บ รายจ ายที่ จ ายออก ไป ห รือ ไม                  

และประสานงานกับวัสดุวาโครงการแตละโครงการมีเงินงบประมาณของการดําเนินงาน  หรือสามารถทํา

สัญญาไดกรณทีีป่ระกาศ  และเปดซองแลว 

                   3. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

              โดยใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด  ตามระเบียบ  

อยาใหเกิดความบกพรอง เสียหายแกราชการได  หากมีขอขัดของหรอือุปสรรคในการทํางานใหแจงหัวหนา

สวนการคลังทราบในขัน้ตนกอนเพื่อทําการแกไข  และรายงานใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนอืขึ้นไปทราบตอไป 

  ทัง้นี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป         

   สั่ง  ณ  วันที่     17    มถิุนายน   พ.ศ. 2564 

 

 

      

      (นายตอเละ  เจะมะสาแล) 

                       นายกองคการบรหิารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 

  


