
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลโนนตาล 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 



 

ความสําคัญ 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการคลัง ทราบขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และเปนคูมือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่

เกี่ยวของ ใหเปนแนวทางเดียวกันตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ โดยนําคูมือการปฏิบัติงานเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร และใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรู และเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกไดทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานกอง

คลัง 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตําบลโนนตาล นอกจากใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ดานการคลังใชเปนคูมือปฏิบัติงานแลวยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุมมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานการคลัง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานมุงสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลดการ

ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการ

ทํางาน และสามารถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได 

3. เพ่ือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดอยางเปนระบบ 

4. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน 

5. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานเปนการลดขอผิดพลาดหรือ

ลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน 

6. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

7. เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงาน

ตรงกับความตองการในการใชบริการ 

 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   

1. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วและสามารถทํางานแทนกันได 

2. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ 

3. ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 

4. สามารถทํางานไดอยางมืออาชีพ  

5. ลดการตอบขอซักถาม 

6. ลดเวลาในการสอน 

7. สรางความมั่นใจในการทํางาน 

 



 

ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงานกองคลัง ใหใชกับสวนราชการของ เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

หนาที่ความรับผดิชอบ 
  การปฏิบัติงานดานการบริหารงานกองคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ซึ่งมีลักษณะงาน

ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ

จัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู 

งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจาย ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

เสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตท่ีเปน

อํานาจหนาท่ีของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปฏิบัติ

หนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

หนาที่ความรับผดิชอบของตําแหนง 
  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง

ระดับตน) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก หรือใน

ฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 

กํากับแนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกไขปญหาในงานดานการคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานคอนขางสูงมาก โดยปกครองผูอยูใต

บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดาน

ตางๆ  ดังนี ้
 

1. ดานแผนงาน 

   1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานการคลัง 
เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน  
   1.2   รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายไดและ
งานการพัสดุหรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ 
   1.3  ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว 



   1.4  รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการเงิน การ
คลังและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อใหมีการบูรณาการ
แผนงานกิจกรรม ขั้นตอนสําคัญใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 
   1.5  รวมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดทําพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตร
มาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตาม
งานประมาณรายจายประจําป  
   1.6  รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
   1.7  วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพ่ือไมใหกระทบ
กับสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงิน
งบกลาง เงินอุดหนุน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  2.   ดานบริหารงาน 
   2.1  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
   2.2  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ใน
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว  
   2.3  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
   2.4  จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี 
ผลกระทบปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข  
   2.5  รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวใน
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.6  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะหทําความเห็นและ
ตรวจสอบงานการคลังหลายดานเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งาน
รวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน
งบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงินเปนตน 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด 
   2.7  ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจําทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ  รายงาน
การปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอยางตรงเวลา  
   2.8  ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยาง
ทั่วถึงเพ่ือใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.9  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด. 
   2.10 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสง
เงิน และการนําสงเงินไปสํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 



   2.11 วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและ
งบประมาณเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน. 
   2.13 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปน
ตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถปุระสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
   3.1  จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ 
ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
   3.2  ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว . 
   3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใน
บังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
   3.4  จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานให
มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ที่มีลักษณะ
งานสอดคลองหรือเก้ือกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความ
คลองตัวและมีความตอเนื่อง 
   3.5  สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน 
  4.  ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   4.1  กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4.2  ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให เ กิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
   4.3  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณการเงิน 
การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด 
   4.4 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบทั้งดานงบประมาณ  อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 
หนาที่ความรับผิดชอบกองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
  1.  ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของพรอมทั้งเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย  
  2.  ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 



  3.  ควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  4.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลา เปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด  
  5.  ตรวจสอบการโอนเงนิงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
  6.  จัดทํางบประมาณรายจายกองคลัง และตรวจขอมูลรายจายเพื่อประกอบในการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาล 
  7.  ควบคุมรับผิดชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของพนักงานและพนักงานจางกอง
คลังใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  
  8.  จัดทําแผนการใชจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  9.  ควบคุมการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ การะทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ ทั้ง 4 ระบบ 
  10.  จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายน ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด สงใหสํานักสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบ แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกป  
  11.  ควบคุมและเบิกจายในระบบ GFMIS  
  12.  ควบคุมและเรงรัดใหมีการชําระหนี้  
  13.  ควบคุมและจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอ
ปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล เพ่ือทราบในฐานะผูบังคับบัญชา 
  14.  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด เพ่ือสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรวจสอบภายใน 90 วัน และสงสําเนาให
นายอําเภอ  
  15.  จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
  16.  ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ  
  17.  จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลังและตรวจสอบขอมูลรายจายเพ่ือประกอบผล
การจัดทํางบประมาณของเทศบาล 
  18.  รวบรวมขอมูลรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใหประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ  
  19.  ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  
  20.  ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จางใหถูกตอง พรอมทั้งรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  21.  ควบคุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบกรมบัญชีกลาง (Elrctronic 
GovernmentProcurement : e-GP)  
  22.  ควบคุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ (e-plne) ระบบสารสนเทศเพื่อ
วางแผนประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  23.  ควบคุมการปด-ปลดประกาศสอบราคา 
 



 
งานการเงินและบัญช ีรับผิดชอบงาน ดังนี ้
  1.  วิเคราะหงบการเงนิและบัญชี  
  2.  ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภทใหถูกตองตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
  3.  ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทให ถูกตองตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของใหเปนไปตามหมวด แผนงาน 
  4.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลาเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด เชน งบทดลองประจําเดือน สถิติการคลัง รายรับรายจาย เสนอปลัดเทศบาลตําบลโนน
ตาล เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารทราบ 
  5.  ควบคุมการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร (e-laas) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
ดานระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี ใหตรงกับการบัญชีดวยระบบมือ  
  6.  ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเรงรัดใหสงใชเงินยืมภายในกําหนด  
  7.  จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายนตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กําหนดสงใหสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป  
  8.  ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS      
  9.  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดเพ่ือใหสํานักงานตรวจเงนิแผนดินจังหวัดตรวจสอบและสงสําเนาใหอําเภอ  
  10.  จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินรายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
  11.  จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดเปนประจําทุกวันที่มีการรับจาย  
  12.  จัดทําแผนการใชเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  13.  ตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ  
  14.  จัดทํารายงานจัดทําเช็คและเขียนเช็คเสนอผูบังคบับัญชาอนุมัติ  
  15.  จายเงินใหแกเจาหนี้ตามรายงานการจัดทําเช็คพรอมทั้งตรวจสอบใบสําคัญการรับเงิน  
  16.  จัดทําสมุดเงินสดรับและใบผานรายการบัญช ี
  17.  จัดทําบัญชีแยกประเภท  
  18.  จัดทํารายงานประจําเดือน – ประจําปเสนอผูบังคบับัญชาตามกําหนดเวลา  
  19.  จัดทํางบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารทุกเดือน  
  20.  จัดทําบัญชีการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ประจําเดือน 
  21.  จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณและทะเบียนเงินนอกงบประมาณ  
  22.  จัดทําสมุดเงินสดจายใบผานรายการบัญชี  
  23.  จัดเก็บฎีกาและตรวจสอบฎีกาที่เบิกจายแลวใหถูกตองครบถวน  
  24.  จัดทําเอกสารเก่ียวกับการนําสงเงินประกันสังคม  
  25.  จัดทําเอกสารเก่ียวกับภาษีหัก ณ ที่จาย สงสรรพกรประจําเดือน  
  26.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  



  27.  จัดทําใบผานรายการบัญช ี
  28.  จัดทําทะเบียนรายรับ  
  29.  ลงรับฎีกาเบิกจายเงินของทุกกอง 
  30.  จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง  
 

งานจดัเก็บรายได รับผิดชอบงาน ดังนี้  
  1.  วิเคราะหงานจัดเก็บรายไดประจําเดือนและเสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลโนนตาล  
  2.  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษีที่ดินและ         
สิ่งปลูกสราง  
  3.  งานวางแผนและจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  
  4.  งานวางแผนและโครงการที่เก่ียวของกับการจัดหารายไดของเทศบาลตําบลโนนตาล  
  5.  ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง
เพ่ือใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  
  6.  ควบคุมการรับเงินทุกประเภทใหเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ พรอมทั้งควบคุมการตรวจสอบแหลงท่ีมาของรายไดพรอมทั้งเรงรัดการ
จัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย  
  7.  ตรวจสอบและรับเงินตามใบสงประจําวันใหถูกตองและนําเงินฝากธนาคารทุกวันทํา
การพรอมทั้งตรวจสอบใบสําคัญใบนําสง 
  8.  ควบคุมการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารการนรับเงินที่ใชแลวและใชปจจุบัน  
  9.  ควบคุมและรับผิดชอบตรวจสอบงานผลประโยชนและงานแผนที่ภาษี  
  10.  จัดทําใบนําสงเงินประจําวันในสวนที่รับผิดชอบ 
  11.  รับผิดชอบการรับเงินอุดหนุนทุกประเภทจากจังหวัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  12.  จัดทําและบันทึกรายรับเงินสดตลอดจนบันทึกรายการตางๆ ที่เก่ียวของดวยระบบ
คอมพิวเตอรตามที่กรมสงเสริมฯ กําหนด 
  13.   รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการเก็บคาน้ําประปาใหถูกตองตามทะเบียนคุมผูชําระ
ใหเปนปจจุบัน  
  14.  ติดตอคัดลอกขอมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน 
  15.  จัดทําทะเบียนคุมผูชําระคาน้ําประปาใหครบถวนเปนปจจุบัน  
  16.  จัดเก็บคาน้ําประปาใหครบถวนเปนปจจุบันพรอมทั้งสํารวจผูที่อยูในขายตองชําระ
คาธรรมเนียมใหชําระคาธรรมเนียม  
  17.  สํารวจแหลงรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย  
  18.  จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษี
ปาย และแบบพิมพตางๆ ที่เก่ียวของในการจัดเก็บภาษี  
  19.  บันทึกทะเบียนคุมผูชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปายใหเปนปจจุบัน  
  20.  จัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน  
  21.  จัดทํารายงานตางๆ เก่ียวกับแผนท่ีภาษีสงจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น 
  22.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  



 
งานพัสดุ รับผิดชอบงาน ดังนี ้
  1.  รับผิดชอบและดําเนินการจัดซื้อ – จัดจาง ซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
ตลอดจนการจําหนายทรัพยสินและดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กําหนด   
  2.  รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจางถูกตอง
พรอมทั้งรายงานสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  3.  จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ (แบบ 
สขร.1) สงอําเภอทุกเดือน 
  4.  จัดทําทะเบียนทรัพยสินและออกเลขพัสดุใหถูกตองเปนปจจุบัน  
  5.  จัดทําทะเบียนเงินประกันสญัญาพรอมทั้งตรวจสอบกําหนดคืนหลักประกันใหเปน 
  ปจจุบัน    
  6.  จัดทํารายละเอียดทรัพยสินประจําป  
  7.  จัดทําและบันทึกดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น กําหนด  
  8.  จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  
  9.  จัดสงขอมูลสัญญาซื้อขายตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป ใหสรรพากรพื้นท่ีจังหวัด
ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
  10.  รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางทุกไตรมาสสงใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน 
  11.  ตรวจสอบโครงการคืนหลักประกันสัญญา  
  12.  จัดพิมพเอกสารการจัดซื้อ จัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาลให
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด  
  13.  ลงทะเบียนคุมพัสดุของทุกกองและจัดทําเอกสารคุมหลักฐานการจัดซื้อ จัดจางสง
แตละกองใหเพ่ือทําการเบิกจาย 
  14.  จัดเตรียมเอกสารสอบราคา ประกวดราคา เพื่อขยายแบบใหผูที่สนใจซื้อเอกสาร 
  15.  จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบคอมพิวเตอรและระบบ e-GP 
  16.  จัดทําทะเบียนคุมรักษารถยนตสวนกลาง  
  17.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
พระราชบัญญตั ิ
  1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ระเบียบ  
  1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
   
กฎกระทรวง 
  1.  กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560  
  2.  กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคมุงานกอสราง พ.ศ. 25560 
  3.  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 
  4.  กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
  5.  กฎหมายกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับผูท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560 
  6.  กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   
 
 
 
   

 


