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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
1) ความเป็นมา/ความสาคัญ
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
เป็นคู่มือสําหรับศึกษาวิธรการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข้อให้เป็น แนวทาง
เดียวกันตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยนําคู่มือการปฏิบัติงานไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา บุคลากร
และใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาหาความรู้ แ ละเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ง า นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งหรื อ
เป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานด้านกองคลัง
การจั ดคู่มือการปฏิบัติงานด้านกองคลั ง สํ านักงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ นอกจากให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานแล้วยังเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารใช้ ในการควบคุมมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมุ่งไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ เป็ น คู่มือการเรี ยนรู้ ด้ว ยตนเองให้ ผู้ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โ ดยลดการ
ตอบคําถามลดเวลาในการสอนงานลดข้อผิ ดพลาดหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดในการทํางานและสามารถ
พัฒนาการทํางานให้เป็นมืออาชีพได้
3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคลากรภายนอกสามารถเข้ าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรงกับความต้องการได้
4) เพื่อเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเข้าใจในงานได้อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนทั้งระบบหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน
5) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
6) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานเป็นการลดข้อผิดพลาดหรือ
ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
7) เพื่ อ เป็ น องค์ ค วามรู้ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการฝึ ก อบรมเป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ในการทํ า งานและ
เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
8) เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
1) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแทนกันได้
2) ได้งานที่คุณภาพตามกําหนด
3) ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ
4) ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
5) ช่วยให้การทํางานเป็นมืออาชีพ
6) ช่วยลดเวลาในการสอนงาน
7) สร้างความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น ลดการตอบคําถาม

-24) ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ให้ใช้กับส่วนราชการของสํานักงานเทศบาลตําบล
อ้อมใหญ่ เพือ่ ให้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
5) ภารกิจ/หน้าที่
มีหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ในกองคลัง มีพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานเกี่ ย วกั บ การวางแผน บริ ห ารจั ด การ อํ า นวยการ สั่ งราชการ มอบหมาย กํา กั บ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมิน ผลงาน ตัดสิน ใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลั งขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มีห น้าที่ความ
รับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านแผนงาน
กําหนดวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและจัดทํา
แผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ด้า นการคลั ง งานการเงิ น และบั ญ ชี งานงบประมาณ งานการจั ด เก็ บ รายได้ แ ละงานพั ส ดุ หรื องานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
ติดตามเร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กําหนดไว้
ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทั้ง
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสําคัญ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กําหนด
ร่วมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจําไตรมาส เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานและการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
ร่ว มวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒ นาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ทางด้ า น
งบประมาณ บุคลากรและเวลา
การวางแผนการใช้จ่ายเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุน เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

-3ด้านการบริหาร
1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้พิจารณาอนุมัติ
อนุญาตการดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด
3) จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบปัญหา อุปสรรค
เพื่อให้การสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแก้ไข
4) ร่วมกําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา วิเคราะห์ ทําความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้งบประมาณ งานพัสดุ งานเบิกเงิน
งบประมาณ งานควบคุมการเบิ กจ่ าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สิ นที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน เป็นต้น
เพื่อ ควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงานรายงาน
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้
อย่างตรงเวลา
7) ควบคุมดูแลดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเก็บ
รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8) การตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นการดําเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9) ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําส่งเงิน และการนําส่งเงิน
ไปสํารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
10) การวิเคราะห์และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
12) ตอบปัญหา ชี้แจงและดําเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจ ดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-4ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
1) จัดระบบงานและอัตราเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและ งบประมาณ
ของหน่วยงาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์
เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4) ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรดําเนินการ และใช้จ่าย
ร่วมกัน
5) ร่วมมือหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและ งานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานตามโครงสร้างกองคลังที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
3) งานพัฒนารายได้
1. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2. งานเร่งรัดรายได้และจัดเก็บรายได้
4) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงสร้างการปฏิบัติงานกองคลัง
1. งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสารบรรณกองคลัง
๒) มีหน้าที่รับผิดชอบขออนุมัติ และจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
ของกองคลัง
๓) มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทของกองคลัง
๔) มีหน้าที่รับผิดชอบการโอนเงินงบประมาณของกองคลัง
๕) มีหน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการของกองคลัง
๖) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานอัตรากําลังพนักงานและลูกจ้างของกองคลังและการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และทําคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง
๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานการเงิน

-51.1) มีหน้าที่นําส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
1.2) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน
1.3) คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจําวัน
1.4) การโอนเงินพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร เข้าธนาคารเป็นประจําทุกเดือน
1.5) นําฎีกาที่งานบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
1.6) การตรวจเอกสารตามฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน
หรือหลักฐานการจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราจ่ายเงินแล้วและลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน กํากับไว้
ตรวจสอบความถูกต้อง
1.7) ดําเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดําเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทํา
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบกําหนด
1.8) การนําส่งเงินสมทบกองทุน (กบท) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.9) การเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ
1.10) มีหน้าที่นําส่งเงินประกันสังคม เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน กรุงไทย (ธกส) เงินสหกรณ์
ออมทรัพย์
1.11) เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ไม่ควรเกิน 5 วันทําการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงิน
จากกอง/ฝ่ายต่างๆ
1.12) เป็นผู้จ่ายเงินตามฎีกาที่ได้รับการอนุมัติ
1.13) การนําส่งเงินรายได้บุคคลธรรมดาและผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานกรมสรรพากร
พื้นที่อําเภอภายในเดือนมกราคมและมีนาคมของทุกปี
1.14) งานรับวางฎีกาเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานอื่น ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและตรวจรับ
ฎีกาในระบบ e-Laas
1.15) งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม
พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ในระบบ e-Laas
1.16) งานจั ดทํารายการเช็ค เขียนเช็คสั่ งจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้หรือผู้ มีสิ ทธิ์รับเงิน ตามฎีกาเบิก
ในระบบ e-Laas
1.17) จัดทํารายละเอียดเงินเดือน พนักงาน/พนักงานจ้างทุกเดือนเพื่อนําส่งธนาคารประจําทุกเดือน
(ก่อน 3 วันทําการ)
1.18) งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ของงานการเงินทุกอย่าง
1.19) การจัดทํารายงานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาแนบท้ายงบการเงินส่งต่อให้ ฝ่ายบัญชี
ทุกสิ้นเดือน
1.20) งานการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Laas
1.21) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2) งานบัญชี
2.1) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับ-จ่ายและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรับทราบ
2.2) งานติ ดต่ อขอรั บ Statement พร้ อมกั บตรวจเช็ ครายการประเภทเงิ นรายได้ ณ หน่ วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.3) เก็บต้นขั้วเช็คที่มีการจ่ายเงินแล้วและเช็คที่ยังมิได้ดําเนินการจ่ายเงินไว้ในที่ปลอดภัย โดยมิให้
สูญหาย

-62.4) รับใบนําส่งจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนรายรับ
2.5) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงิน ได้รับมาจาก สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานอื่นนํามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผ่านรายการทั่วไป
(กรณีรับเงินโอนต่างๆ แล้วนํามาลงทะเบียนเงินรายรับและใบผ่านมาตรฐาน 1
2.6) ตรวจสอบงานลงบัญชีสมุดเงินสดจ่ายและจัดทําใบผ่านมาตรฐาน ทุกสิ้นเดือน
2.7) บันทึกรายรับและจัดทําใบผ่านมาตรฐาน 3 ทุกสิ้นเดือน
2.8) ตรวจสอบงานลงบัญชีแยกประเภททุกวันสิ้นเดือน
2.9) ตรวจสอบงานรับเงินรายได้และเงินอื่นๆ จากงานจัดเก็บและพัฒนารายได้แล้วนําฝากธนาคาร
2.10) ตรวจสอบงานลงทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
2.11) ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือและปิดบัญชีทะเบียนรายจ่ายทุกวันสิ้นเดือน
2.12) งานตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและรับรองยอดคงเหลือเมื่อหน่วยงานต่างๆ
2.13) ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายรับรองยอดคงเหลือให้งานพัสดุและทรัพย์สินเมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจ้างควบคุมงบประมาณรายจ่ายไม่ให้มีการจ่ายเงินเกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2.14) มีหน้าที่จัดทํารายงานต่างๆตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เป็นประจํา
ทุกเดือนและรายไตรมาสและราย 6 เดือน ดังนี้
- กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
- กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
- กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
- กระดาษทําการกระทบยอดในการโอนงบประมาณรายจ่าย
- รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผน
- รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม
- รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
- งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
- งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
- รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
2.15) จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่
- ทะเบียนคุมรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบี ย นคุ ม รายจ่ า ยตามงบประมาณตรวจสอบกั บ บั ญ ชี เ งิ น สดจ่ า ยและ Statement
ทางธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญา ตรวจสอบเงินสดรับให้ถูกต้องจากรายงานทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญาจากฝ่ายการเงินทุกสิ้นเดือน
2.16) งานจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 9 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
2.17) รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน
2.18) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
2.19) วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
2.20) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารภายในปีงบประมาณ
2.21) งานจัดทํารายงานสถิติการคลัง ผ่านเว็บไซด์ www.Thailocaladmin.co.th เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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2.22) คุมทะเบียนลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ เงินยืมเงินสะสมและสัญญายืมเงินและให้รายงาน
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนให้งานบัญชี
2.23) งานจัดเก็บสําเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานคลังและหน่วยงานอื่น
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามจํานวนครั้งที่มีการโอน
2.24) งานจั ด ทําเรื่ องโอนงบประมาณรายจ่ ายของกองคลั งกรณีเงิน งบประมาณมีไม่เ พียงพอ
สําหรับเบิกจ่าย
2.25) รายงานข้อมูล INFO ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2.26) งานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบe-Laas
2.27) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ลงรับหนังสือ ภายใน – ภายนอก ในส่วนของงานพัสดุ
๒) ตรวจรับ – จ่าย พัสดุภายในกองคลัง
๓) รับผิดชอบต่อทะเบียนรถทุกประเภท จัดทําทะเบียนหนังสือไว้ให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้
๔) รับผิดชอบ ขออนุมัติซื้อ/จ้าง ในระบบ e-laas และ e-GP และตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ
๕) ทําบันทึกตรวจสอบความชํารุดบกพร่องก่อนหมดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่องและ
ส่งแจ้งผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เข้ามาดําเนินการซ่อมแซมภายในกําหนด
๖) จัดทําแฟ้มคุมสัญญาจ้างเหมา/สัญญาซื้อขาย
7) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
8) จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
9) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ
10) จัดทําบัญชีรับจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การเก็บรักษา
11) แต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ใช้ไม่ได้ หรื อเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหาย
ไม่สามารถใช้การได้และจําหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
การจัดหา รายได้อื่นๆ ของเทศบาล
๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
๓) งานวางแผนจัดทําโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
4) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
5) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานจัดทําประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษี

-๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ เสียภาษีในงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุ้ม
ผู้ชําระภาษี (ผ.ท.๕) ในระบบ e-laas
๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคําร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่นๆ
๔) งานพิจารณาการประเมินและกําหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนําเสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่
๕) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
๖) งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
๗) งานลงทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.๕) และในระบบ e-laas
๘) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
๙) งานเก็บรักษา และการนําส่งเงินประจําวัน
๑0) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
11) งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ การจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ
12) รวบรวมสถิติและหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
๑1) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเร่งรัดรายได้และจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานจัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
๒) งานตรวจสอบและจั ดทํา บัญชีรายชื่อของผู้ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิ น หรือคําร้อง
ภายในกําหนด และ รายชื่อผู้ไม่ชําระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกําหนดของแต่ละปี
๓) งานจัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกําหนด
๔) งานจัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชําระ ภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
ภายในกําหนด
๕) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดําเนินการ แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่น
แบบไม่ชําระภาษีและไม่ชําระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุ มและรั บ ผิ ด ชอบงานแผนที่ภ าษี และทรัพย์ สิ น ให้ เป็ นไปตามระเบีย บฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2) จัดทําและรักษาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ทะเบียนคุมผู้มาชําระภาษี (ผ.ท.๕) บัญชีคุมทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น (ผ.ท.๖) บั ญ ชีคุม แปลงที่ดิน และข้อ มูล การชํา ระภาษี (ผ.ท.๑๗)บัญชี แสดงรายการปรั บข้ อมู ล
(ผ.ท.๑๓) แบบรายงานขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การค้ า (ผ.ท.๑๑) แบบรายงานการติ ด ตั้ ง และรื้ อ ถอน
(ผ.ท. ๑, ๒, ๓) และตรวจสอบความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3) มีหน้าที่ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการเดินสํารวจข้อมูลภาคสนาม ลงในแบบ
สํารวจต่างๆ

-94) จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จําเป็น ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
๕) รับผิดชอบการเบิกจ่าย การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยั งไม่ได้ใช้หรือเอกสารแทนตัวเงิน ให้ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้
๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

