คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดแบ่งงำนและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
ของ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
-----------------------------------------------------

อำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ วรรคท้ ำย แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรวิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนตำบลและกิจกำรอันเกี่ยงกับกำรบริหำรบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และประกำศคณะกรรมกำร
ส่ ว นต ำบลจั งหวัด มหำสำรคำม (ก.อบต.จั งหวัด มหำสำรคำม) เรื่องหลั กเกณฑ์ และเงื่อ นไขเกี่ย วกั บ กำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรรำชกำรและกำรปฏิ บั ติ รำชกำรเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรีย บร้อ ย มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของทำงรำชกำร
และตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของประชำชน จึ งมอบหมำยให้ พ นั ก งำนส่ ว นต ำบลและพนั ก งำนจ้ ำ ง
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้
กองคลัง
มอบหมำยให้ นำงอุรุอำริยำ ยศพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้ำ กำกับดูแล รั บผิดชอบและบังคับบัญชำ
สั่งกำรในกองคลั ง มีห น้ ำที่รับ ผิ ดชอบ เกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม มอบหมำยงำน
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบริหำรงำนกำรคลังหลำยด้ำน เช่น งำนกำร
คลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำน
พัสดุ งำนธุรกำร งำนกำรจัดกำร เงินกู้ งำนจัดระดับงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับ
กำรเบิ ก จ่ ำย ปฏิ บั ติ งำนเกี่ ย วกั บ กำรเสนอและให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำกำรท ำควำมเห็ น และสรุป รำยงำน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตที่เป็น อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนคลัง เก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง กองคลัง มีกำรแบ่งงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ภำยในส่วนรำชกำร ๔ ฝ่ำย ดังนี้

- ๒ ๑. ฝ่ายการเงิน
๑.๑ นำงอุรุอำริยำ ยศพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑ ) ตรวจสอบเอกสำรด้ำนกำรเงินต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
๒) งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
๓) ตรวจสอบ งบรับ – จ่ำย งบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี
๔) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๒ นำงเสำวลักษณ์ เหล่ำวงศ์ษำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและเงินอื่นๆ
๒) งำนเบิกจ่ำย กำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ งำนกำรจัดสรรเงินต่ำงๆ
๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
๔) จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)
๒. ฝ่ายบัญชี
๒.๑ นำงอุรุอำริยำ ยศพล ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อำนวยกำรกองคลัง ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ตรวจฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
๒) มีหน้ำที่เกี่ยวกับตรวจงบประมำณฐำนะกำรเงิน รับ จ่ำย ประจำเดือน ประจำปี
๓) ตรวจสอบบัญชี
๔) จ่ำยเงินในระบบ e-laas
๕) ช่วยเหลือให้คำแนะนำทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนท้องถิ่น
๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ นำงสำวพริมำ ชูพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง
๔๒-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) รับ-จ่ำยเงิน เก็บรักษำเงินและเก็บเอกสำรทำงกำรเงิน
๒) งำนจัดทำบัญชีทุกประเภท งำนทะเบียนคุมเงินรำยได้ รำยจ่ำยทุกประเภท
๓) งำนวิชำกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย

- ๓ ๓. ฝ่ายพัฒนาและพัฒนาจัดเก็บรายได้
๓.๑ นำงอังคณำ สีเทำ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ชำนำญงำน เลขที่
ตำแหน่ง ๐๔-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
๑) งำนจัดทำประกำศให้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินเพื่อชำระภำษี
๒) งำนตรวจสอบและจัดทำบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภำษีในปีงบประมำณ
๓) จัดเก็บทะเบียนคุมผู้ชำระภำษี
๔) งำนรับและตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสีย
ภำษีค่ำธรรมเนียมและรำยได้อื่นๆ
๕) กำรพิจำรณำกำรประเมินกำหนดค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๖) งำนแจ้งกำรประเมินค่ำภำษี และผู้เสียภำษี
๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔.๑ นำงสำวสุรินทร ศิริวิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑) กำรซื้อและกำรจ้ำง
๒) งำนกำรซ่อมและบำรุงรักษำ
๓) งำนกำรจัดทำทะเบียนพัสดุ
๔) งำนกำรตรวจสอบรับกำรจ่ำยพัสดุ และเก็บรักษำพัสดุครุภัณฑ์และ
ยำนพำหนะ
๕) งำนกำรจำหน่ำยพัสดุ
๖) กำรอนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ตั้งจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย
๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่งำนให้ถือปฏิบัติตำมคำสั่งโดยเคร่งครัด ตำมระเบียบแบบแผนของ
ทำงรำชกำร อย่ำให้เกิดควำมบกพร่องเสียหำยแก่ทำงรำชกำรได้ หำกมีปัญหำอุปสรรคให้ รำยงำนน ำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว โดยทันที

- ๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยหนูคล้ำย คำมุลนำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว

