
 
 

 

 

 

   ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

           ท่ี 115 /๒๕65 

เรื่อง   ก ำหนดงำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ  กองคลัง  
 

 
ดว้ย มติคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดชัยภูมิ  ( ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) คร้ังที่  

4/2565   เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2565 ได้มีมติเห็นชอบการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็น

พนักงานสว่นต าบล จ านวน  1 ราย   น้ัน 
 

        อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

(และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล  เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบรหิารและการปฏิบัตงิานของพนักงานสว่นต าบล และกิจการอัน

เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลในองค์การบรหิารสว่นต าบล  ข้อ ๙  โดยก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

และมอบหมายให้พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้าง ของกองคลังโดยก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

และมอบหมายให้พนักงานสว่นต าบลทุกคนภายใน  กองคลัง อบต.บ้านเพชร  ปฏิบัตงิาน ดังนี ้ 

 กองคลัง อบต.บ้ำนเพชร 

 มอบหมำยให้  นำงปรัชญำภรณ์  มังกร   ด ำรงต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                

( นักบรหิำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-04-2102-001   เป็นหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานสว่นต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบ

พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและด าเนินการปฏิบัตงิานบรหิารงานคลังที่ต้องใช้ความ

ช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายดา้น เช่น งานการคลัง งานการเงินและ

บัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานตรวจสอบ

รับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน งานรับรองสทิธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการ

ปฏิบัตเิกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัตงิานสรุปเหตุผลการปฏิบัตงิานต่างๆพจิารณาวินิจฉัย

ผลการปฏิบัตงิาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานต่างๆ ให้การปฏิบัตงิานของหน่วยงานสังกัดหน่วยการคลังได้

ปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพตลอดจนควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการท ารายงาน การประเมินผล

การใช้จา่ยเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด

การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลกีเลี่ยงภาษี แนะน าการปฏิบัตงิาน 

พิจารณาเสนอแนะแหลง่ที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ 
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การเบิกจา่ยวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซือ้ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นกรรม

กรรมการรักษาเงินเป็นกรรมการตรวจการจา้ง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลด้านการคลัง 

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝกึอบรมและให้ 

ค าปรกึษาแนะน า ตอบปัญหาช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรมการต่างๆ ตามที่

ได้รับแต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน โดยมีส่วนราชการที่เป็น

ฝ่ายต่างๆ  ดังน้ี 

 ๑.    งำนกำรจ่ำยเงิน  กำรรับเงิน 

  มอบหมายให้อยูใ่นความรับผิดชอบ ของ นำงปรัชญำภรณ์  มังกร  ต ำแหน่ง          

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ( นักบรหิำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-04-2102-

001    เป็นหัวหน้ำ   โดยมี  นำงสำวสพุัตรำ  อำบสุวรรณ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ช ำนำญกำร  เลขที่ต าแหน่ง  10-3-04-3201-001  เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน และ       

นำงสำวศิวำพร สักขุนทด  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการ

ปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ-สง่เงิน,คณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 

๑.๒ การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าสง่และใบสรุปใบ

น าสง่เงินให้ตรงกันกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคาร ทุกวัน 

๑.๓ การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุน

ลดช่องว่างทางการคลัง , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสทิธิ และนิติกรรมที่ดนิ,ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ,ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล,ค่าธรรมเนียมป่าไม,้ค่าภาคหลวงแร,่ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีมโดย

ระบบ GFMS 

๑.๔. การโอนเงินเดอืนพนักงานเข้าธนาคาร 

๑.๕ การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและน าสง่ให้งานควบคุมงบประมาณ

ตัดยอดเงินงบประมาณ 

๑.๖ การที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ(ตามเอกสารที่แนบ) 

๑.๗ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจา่ยเงิน ได้แก่ วันที่ ,ลายมือชื่อ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบส าคัญรับ

เงินหรือ หลักฐานการจ่าย,ใบแจ้งหน้ี,ใบสง่ของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 

๑.๘ การจัดท าฎีกาเบิกเงินของฎีกาเบิกเงินของฎีกานอกงบประมาณฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆให้ครบ 

๑.๙ ด าเนนิการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนนิการไมท่ันในปีงบประมาณน้ันหรือขออนุมัติจัดท ารายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 
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๑.๑๐ การรับเงินรายไดจ้ากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบน าสง่และใบสรุปน าส่งเงินให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งจัดส่งใบน าส่งเงินให้งานบัญชีลงบัญชี 

๑.๑๑ การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม(นม) ,ค่าอาหาร

กลางวัน,ค่าเบี้ยยังชีพ,ค่าอุปกรณ์กฬีา เป็นต้น โดยออกใบเสร็จ ท าใบน าส่งเงินให้ทางการบัญชีลงบัญชี 

๑.๑๒ การน าสง่เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม ,เงินค่าใช้จา่ย ๕ % , เงินกู้สวัสดิการธนาคาร

ออมสนิ , เงินกู ้สวัสดกิารธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน), สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นต าบล 

ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑.๑๓ การน าสง่เงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี 

๑.๑๔ การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  ลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ติดตามประสานงานให้ผู้มีสิทธิ

รับเงินตาม เช็คมารับไปโดยเร็วตอ้งไมเ่กิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแลว้ หรือ

ด าเนนิการน าออกไปจ่ายให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

๑.๑๕ การเบิกเงินสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล,ค่าเช่าบ้าน,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเลา่เรียนบุตร,เงิน

ส ารองจ่าย,ค่าเบี้ยเดนิทางไปราชการไมค่วรเกิน ๕ วันท าการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกองฝ่ายต่างๆ 

 

2. งำนกำรจัดท ำบัญช ี

2.1 รับใบน าส่งจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 

2.2 ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาน ามาลงในบัญชีเงินสดรับ(กรณอีอก

ใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป(กรณีรับเงินโอนต่างๆ) แล้วน ามาลงทะเบียนเงินรายรับ 

2.3 การจัดท ารายงานเงินคงเหลอืประจ าทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินและ ผู้บริหารทราบทุกวัน 

2.4  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลอืกท าตามแบบจส.02 

ภายในเวลาที่ก าหนด 

2.5  การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก ่

2.5.1  ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกันกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง

ตรงกัน 

2.5.2 ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ

statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจา่ยเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 

2.5.3 ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนาใบเสร็จรับเงิน

ให้ถูกต้อง 

2.5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยก

ประเภทถูกต้องตรงกัน 

2.5.5 จัดท าทะเบียนคุมเงิน สว่นลด ๖ %  ค่าใช้จา่ย ๕ % และเงินนอกงบประมาณทุก

ประเภท ได้แก่งบถา่ยโอน เงินผู้ดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าเช่า

บ้านบุคลากร/เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจา่ยให้เป็นปัจจุบัน 
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2.5.6 จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครัง้ที่มีการรับเงินที่ไม่ไดรั้บเงินสดเป็นเงิน

โอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ท า 

ให้ใบผ่านรายการ บัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดอืน และที่มีการปิดบัญชี 

2.6  จัดท ารายงานต่างๆ ได้แก่ 

2.6.1  การจัดท ารายงานประจ าเดอืน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ

รายงานสถานะการเงินประจ าวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด กระดาษท าการ 

กระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(รายจ่ายรายรับ)จ่ายจากเงินสะสมงบประมาณคงเหลอื 

กระดาษท าการรายจ่าย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับจ่าย 

และเงินสดประจ าเดอืน งบ ทดลองประจ าเดอืน 

2.6.2  การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมือ่สิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบ

แสดงผลการด าเนนิงานจ่ายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนีส้นิ งบทดลองก่อน

และหลังปิดบัญชี 

2.7  งานรายงานต่างๆ 

2.8   งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย                                                  

 

3.   งำนจัดเก็บภำษี  ค่ำธรรมเนยีมและกำรพัฒนำรำยได้ 

  มอบหมายให้อยูใ่นควำมรับผดิชอบ ของ นำงปรัชญำภรณ์   มังกร  ต ำแหนง่ 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ( นักบรหิำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-04-2102-

001  เป็นหัวหน้ำ   โดยมี  นำงณชกร  ผันสูงเนิน  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัตกิำร  

เลขที่ต ำแหน่ง   10-3-04-3203-001  นำงสำวเอมมิกำ  อำบสุวรรณ์  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานจัดเก็บรายได้ และ  นำงสำวสุพัตรำ  อำบสุวรรณ์  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผูช่้วย มี

รายละเอียดของงาน และการปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

3.๑ จัดเก็บรายได้ที่องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชรจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน

รายได้ ออก ใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงิน เร่ืองการรับ

เงินโอนต่างจังหวัด และ กรมสง่เสริมการปกครองทองถิ่น น ามารวมในใบน าสง่เงินก่อนส่งให้งานการเงิน  

3.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภท กับ

ทะเบียนลูกหน้ีให้ ถูกต้อง ครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายช่ือลูกหนี้ ลงเลม่ที่ เลขที ่

ใบเสร็จรับเงิน และวันที่ช าระ เงิน ใน ทะเบียนลูกหนีทุ้กคร้ังที่มกีารรับเงิน 

3.๓ งานประเมินจัดเก็บรายได้การแตง่ต้ังคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดท ารายงาน การ

ประชุม จัดท า รายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
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3.๔ หน่ายลูกหน้ีค้างช าระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มกีารติดตามทวงหนีจ้ากลูกหนี้

โดยตรง 

3.๕ จดัท าทะเบียนคุมลูกหน้ีค่าภาษี ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการ

ค้านา่รังเกียจ  และ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

3.๖ จัดท า ภบท.๑๙ บัญชี งบหน้า  และงบรายละเอียด ค่าสว่นลด ๖ % เป็นประจ าทุกเดอืน พร้อม

ทั้งตรวจสอบกับ งาน การเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

3.๗ งานจัดท าทะเบียน  ผท  ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

3.๘ จัดท าขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3.9  จัดท าและปรับปรุงขอ้มูลจากกรมที่ดนิสู่การส ารวจภาคสนาม  เพ่ือจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 

3.10  เช่ือมต่อข้อมูลสรุปแปลงที่ดิน  ( Excel)  ที่ไดรั้บจามกรมที่ดนิ  เช่ือมเข้าสู่แบบส ารวจ ข้อมูล

เกี่ยวกับที่ดิน   

3.11  ส ารวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย 

 4.   งำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง  จัดหำ 

 มอบหมายให้อยูใ่นควำมรับผดิชอบ ของ นำงปรัชญำภรณ์   มังกร  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร

กองคลัง  ( นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-04-2102-001         

เป็นหัวหน้ำ   โดยมี   นำงสำวกญัญำพัชร  ชัยศรี   ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัตงิำน         

เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-04-4203-001 ปฏิบัตหิน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  โดยมี  นำงกรธนำนันท์  

บุญญำรัตน์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี  เป็นผูช่้วย  มีรายละเอียดของงาน และการ

ปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

4.๑ ก่อนส้ินเดอืนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

4.๒ จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัตกิารจัดซือ้จัดจ้าง ตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, 

ผด.๓, ผด.๕,  และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

4.๓ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆตามระเบียบพัสดุ เมื่อการจัดซือ้จัดจ้างไม่

เป็นตามแผน  ต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในสว่นต่างๆให้ทราบด้วย 

4.๔ จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์การยืมพัสดุต้องทวงถามตดิตาม

เมื่อครบก าหนด 

4.๕ แตง่ต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีที่มีพัสดุไมไ่ด้ใช้ หรือเลกิใช้ เสื่อมสภาพ และสูญหายไม่

สามารถใช้การ ได้ และจ าหน่ายออกบัญชีหรอืทะเบียน 

4.๖ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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 5.   ผู้ตรวจอนุมัติฎีกำ และควบคุมงบประมำณ 

 อยู่ในควำมรับผดิชอบ ของ นำงปรัชญำภรณ์   มังกร  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง          

( นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  เลขทีต่ ำแหน่ง  10-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้ำ   

 โดยมีรายละเอียดของงาน และการปฏิบัตดิังต่อไปน้ี 

5.๑ น าฎีกา ที่ ส านัก/กอง สง่มาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิก แลว้

ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลอืถูกต้อง ตรงกับ ส านัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม ่หากพบว่าวงเงิน

งบประมาณคงเหลอืไมถู่กต้องตรงกันให้รีบแจ้ง ส านัก/กอง ผู้ขอเบิกเงิน ตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีมีเงิน

งบประมาณคงเหลอืไมเ่พียงพอให้สง่เร่ืองคืนส านัก/กอง เจ้าสังกัด ด าเนนิการต่อไป กรณีตรวจพบว่า

งบประมาณแผนงานใดรายจ่ายใดวงเงินงบประมาณใกลห้มดให้รีบแจ้งส านัก/กอง เจ้าของงบประมาณ 

และแจ้งส านักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด าเนนิการต่อไป 

5.๒ ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้อง ของฎีกา ที่ส านัก/กอง สง่ขอเบิกเงิน แล้วลงช่ือรับรองความถูกต้อง ในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกา 

และควบคุมงบประมาณ 

5.๓ ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จา่ยกับรายจ่ายที่จ่าย หรือไม ่และประสานงานกับส านัก/

กอง และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ส านักปลัดเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจา่ย ตามแผนงาน/โครงการ 

5.๔ ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับในภาพรวม ของ อบต. กับฝ่ายแผนงานงบประมาณ 

ส านักปลัด ในทุกไตรมาส ว่ามีเงินคงเหลอืและรายได้รับ ถูกต้องตรงกันหรือไม ่ส าหรับใกลส้ิ้น

ปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกส้ินเดอืน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจา่ยเพ่ือสอบทานความ

ถูกต้องป้องกันการเบิกจา่ยเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บ และการเบิกจา่ยผิดแผนงานโครงการ 

5.๕ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

  ให้ผู้ที่ไดรั้บมอบหมายหนา้ที่การงาน ถอืปฏิบัตติามค าสั่งโดยเครง่ครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิด

ความบกพร่อง  เสยีหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึน้ ไป 

ทราบโดยทันที  
   

  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

      

   สั่ง  ณ  วันที่   6  เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕65 
 

                                       (ลงช่ือ)  

     (  นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์  ) 

   นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 



 

 


