คูมือการปฏิบัติงาน
กองคลัง

เทศบาลตําบลโนนตาล
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ความสําคัญ
การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการคลั ง ทราบขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติง าน และเป นคูมือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบีย บ คําสั่ง ที่
เกี่ย วขอ ง ใหเ ปน แนวทางเดีย วกันตามภารกิจ หนา ที่ความรับ ผิ ดชอบ โดยนํา คูมือ การปฏิ บัติง านเป น
เครื่องมือ ในการพัฒ นาบุค ลากร และใชเ ปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรู และเปน แนวทางการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกไดทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานกอง
คลัง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตําบลโนนตาล นอกจากใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ด า นการคลั ง ใช เ ป น คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านแล ว ยั ง เป น ประโยชน ใ ห ผูบ ริ ห ารใชใ นการควบคุ ม มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานการคลัง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานมุงสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลดการ
ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทํางาน และสามารถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได
3. เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดอยางเปนระบบ
4. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
5. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานเปนการลดขอผิดพลาดหรือ
ลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน
6. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
7. เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงาน
ตรงกับความตองการในการใชบริการ

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วและสามารถทํางานแทนกันได
ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ
ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
สามารถทํางานไดอยางมืออาชีพ
ลดการตอบขอซักถาม
ลดเวลาในการสอน
สรางความมั่นใจในการทํางาน

ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานกองคลัง ใหใชกับสวนราชการของ เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนมาตรฐานเดียวกัน

หนาที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานดานการบริห ารงานกองคลัง (ผูอํา นวยการกองคลัง ) ซึ่งมีลัก ษณะงาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ
จัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู
งานจั ดระบบงาน งานบริห ารงานบุ คคล งานตรวจสอบเกี่ย วกับ การเบิกจ า ย ปฏิบั ติงานเกี่ ยวกั บ การ
เสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เปน
อํานาจหนาที่ของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับตน) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก หรือใน
ฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กํากับแนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกไขปญหาในงานดานการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีหนาที่ความรับ ผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานคอนขางสูงมาก โดยปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดาน
ตางๆ ดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานการคลัง
เพื่อวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน
1.2 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายไดและ
งานการพัส ดุห รืองานอื่นๆ ที่เ กี่ย วข อง เพื่ อเป นแบบแผนในการปฏิบั ติง านของหน ว ยงานใหส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ
1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว

1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการเงิน การ
คลังและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อใหมีการบูรณาการ
แผนงานกิจกรรม ขั้นตอนสําคัญใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
1.5 รวมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดทําพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตร
มาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตาม
งานประมาณรายจายประจําป
1.6 ร ว มวางแนวทางการศึ ก ษา วิ เ คราะห และเสนอแนวทางพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหนวยงานที่สังกัด เพื่อปรับ ปรุงกระบวนการการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพื่อไมใหกระทบ
กับสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงิน
งบกลาง เงินอุดหนุน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2. ดานบริหารงาน
2.1 จั ด ระบบงาน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงาน เพื่ อ เป น แนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ใน
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
2.3 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญ าตการดํ าเนิน การตางๆ ตามภารกิจ ที่ หน ว ยงาน
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี
ผลกระทบปญหาอุปสรรค เพื่อใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข
2.5 รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวใน
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะหทําความเห็นและ
ตรวจสอบงานการคลัง หลายดา นเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญ ชี งานการจัดเก็บ รายได งาน
รวบรวมขอมูลสถิติและวิเ คราะหง บประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับ รองสิทธิ งานเบิกเงิ น
งบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงินเปนตน
เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจําทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงาน
การปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไวอยางตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยาง
ทั่วถึงเพื่อใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด.
2.10 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสง
เงิน และการนําสงเงินไปสํารองจาย เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.11 วิ เ คราะห และเสนอข อ มูล ทางด า นการคลั ง การเงิ น การบั ญ ชี แ ละ
งบประมาณเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน.
2.13 ตอบป ญ หา ชี้ แ จงและดํ า เนิ น การเป น กรรมการตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปน
ตน เพื่อควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ
ปริมาณงานและงบประมาณเพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติ ด ตามและประเมิ นผลงานของเจ า หนา ที่ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให ก าร
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว .
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
บังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานให
มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ที่มีลักษณะ
งานสอดคลองหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความ
คลองตัวและมีความตอเนื่อง
3.5 สอนงาน พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน ฝ ก อบรมหรื อ ถ า ยทอดความรู แ ก
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กํ า หนดนโยบายและวางแผนการใช ท รั พ ยากรและงบประมาณของ
หนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช ท รั พ ยากรและงบประมาณ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน
การคลัง และวัส ดุ ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภ าพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ ที่
กําหนด
4.4 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ด า นงบประมาณ อาคารสถานที่ แ ละอุ ป กรณ ใ นการทํ า งาน เพื่ อ ให ก ารทํ า งานเกิ ด
ประสิทธิภ าพคุมคา และบรรลุเปา หมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจ ารณานํา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
หนาที่ความรับผิดชอบกองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล
1. ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของพรอมทั้งเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย
2. ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

3. ควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
4. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลา เปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด
5. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
6. จัดทํางบประมาณรายจายกองคลัง และตรวจขอมูลรายจายเพื่อประกอบในการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาล
7. ควบคุมรับผิดชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของพนักงานและพนักงานจางกอง
คลังใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
8. จัดทําแผนการใชจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน
9. ควบคุม การจั ดทํ า บั ญ ชี ด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร (e-LAAS) ให ถู ก ตอ งเป น ไปตาม
ระเบียบ การะทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ ทั้ง 4 ระบบ
10. จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํา รองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด สงใหสํานักสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกป
11. ควบคุมและเบิกจายในระบบ GFMIS
12. ควบคุมและเรงรัดใหมีการชําระหนี้
13. ควบคุมและจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอ
ปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล เพื่อทราบในฐานะผูบังคับบัญชา
14. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด เพื่อสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรวจสอบภายใน 90 วัน และสงสําเนาให
นายอําเภอ
15. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่นและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
16. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
17. จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลังและตรวจสอบขอมูลรายจายเพื่อประกอบผล
การจัดทํางบประมาณของเทศบาล
18. รวบรวมขอมูลรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใหประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
19. ควบคุ มตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อ-จั ดจ างใหถูก ตอ งตามระเบีย บของทาง
ราชการ
20. ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จางใหถูกตอง พรอมทั้งรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา
21. ควบคุ ม การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในระบบกรมบั ญ ชี ก ลาง (Elrctronic
GovernmentProcurement : e-GP)
22. ควบคุ ม การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในระบบ (e-plne) ระบบสารสนเทศเพื่ อ
วางแผนประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
23. ควบคุมการปด-ปลดประกาศสอบราคา

งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วิเคราะหงบการเงินและบัญชี
2. ควบคุมการตรวจสอบการรับ เงินทุกประเภทใหถูกตองตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. ควบคุ ม การตรวจสอบการเบิ ก จ า ยเงิ น ทุ ก ประเภทให ถู ก ต อ งตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหมวด แผนงาน
4. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลาเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด เชน งบทดลองประจําเดือน สถิติการคลัง รายรับรายจาย เสนอปลัดเทศบาลตําบลโนน
ตาล เพื่อนําเสนอใหผูบริหารทราบ
5. ควบคุมการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร (e-laas) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
ดานระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี ใหตรงกับการบัญชีดว ยระบบมือ
6. ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเรงรัดใหสงใชเงินยืมภายในกําหนด
7. จัดทํ า รายงานเงิ นสะสมและเงิน ทุ นสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้ นเดื อ นมี นาคมและ
กัน ยายนตามแบบรายงานที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กํา หนดสงใหสํานักงานสงเสริม การ
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป
8. ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
9. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดเพือ่ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรวจสอบและสงสําเนาใหอําเภอ
10. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินรายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน
11. จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดเปนประจําทุกวันที่มีการรับจาย
12. จัดทําแผนการใชเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน
13. ตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
14. จัดทํารายงานจัดทําเช็คและเขียนเช็คเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
15. จายเงินใหแกเจาหนี้ตามรายงานการจัดทําเช็คพรอมทั้งตรวจสอบใบสําคัญการรับเงิน
16. จัดทําสมุดเงินสดรับและใบผานรายการบัญชี
17. จัดทําบัญชีแยกประเภท
18. จัดทํารายงานประจําเดือน – ประจําปเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดเวลา
19. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน
20. จัดทําบัญชีการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ประจําเดือน
21. จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณและทะเบียนเงินนอกงบประมาณ
22. จัดทําสมุดเงินสดจายใบผานรายการบัญชี
23. จัดเก็บฎีกาและตรวจสอบฎีกาที่เบิกจายแลวใหถูกตองครบถวน
24. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการนําสงเงินประกันสังคม
25. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย สงสรรพกรประจําเดือน
26. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

27.
28.
29.
30.

จัดทําใบผานรายการบัญชี
จัดทําทะเบียนรายรับ
ลงรับฎีกาเบิกจายเงินของทุกกอง
จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง

งานจัดเก็บรายได รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. วิเคราะหงานจัดเก็บรายไดประจําเดือนและเสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลโนนตาล
2. งานพิจ ารณาปรับ ปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง
3. งานวางแผนและจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได
4. งานวางแผนและโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดหารายไดของเทศบาลตําบลโนนตาล
5. ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่ว ถึง
เพื่อใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ
6. ควบคุมการรับ เงินทุกประเภทให เปนไปตามเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายและ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งควบคุมการตรวจสอบแหลงที่มาของรายไดพรอมทั้งเรงรัดการ
จัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย
7. ตรวจสอบและรับเงินตามใบสงประจําวันใหถูกตองและนําเงินฝากธนาคารทุกวันทํา
การพรอมทั้งตรวจสอบใบสําคัญใบนําสง
8. ควบคุมการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารการนรับเงินที่ใชแลวและใชปจจุบัน
9. ควบคุมและรับผิดชอบตรวจสอบงานผลประโยชนและงานแผนที่ภาษี
10. จัดทําใบนําสงเงินประจําวันในสวนที่รับผิดชอบ
11. รับผิดชอบการรับเงินอุดหนุนทุกประเภทจากจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
12. จัดทําและบันทึกรายรับเงินสดตลอดจนบันทึกรายการตางๆ ที่เกี่ยวของดวยระบบ
คอมพิวเตอรตามที่กรมสงเสริมฯ กําหนด
13. รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการเก็บคาน้ําประปาใหถูกตองตามทะเบียนคุมผูชําระ
ใหเปนปจจุบัน
14. ติดตอคัดลอกขอมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน
15. จัดทําทะเบียนคุมผูชําระคาน้ําประปาใหครบถวนเปนปจจุบัน
16. จัดเก็บคาน้ําประปาใหครบถวนเปนปจจุบันพรอมทั้งสํารวจผูที่อยูในขายตองชําระ
คาธรรมเนียมใหชําระคาธรรมเนียม
17. สํารวจแหลงรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย
18. จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษี
ปาย และแบบพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดเก็บภาษี
19. บันทึกทะเบียนคุมผูชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปายใหเปนปจจุบัน
20. จัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
21. จัดทํารายงานตางๆ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีสงจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น
22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานพัสดุ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบและดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ – จั ด จ า ง ซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ย สิ น
ตลอดจนการจําหนายทรัพยสินและดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กําหนด
2. รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจางถูกตอง
พรอมทั้งรายงานสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา
3. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ (แบบ
สขร.1) สงอําเภอทุกเดือน
4. จัดทําทะเบียนทรัพยสินและออกเลขพัสดุใหถูกตองเปนปจจุบัน
5. จัดทําทะเบียนเงินประกันสัญญาพรอมทั้งตรวจสอบกําหนดคืนหลักประกันใหเปน
ปจจุบัน
6. จัดทํารายละเอียดทรัพยสินประจําป
7. จัดทําและบันทึกดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น กําหนด
8. จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP)
9. จัดสงขอมูลสัญญาซื้อขายตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป ใหสรรพากรพื้นที่จังหวัด
ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
10. รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางทุกไตรมาสสงใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน
11. ตรวจสอบโครงการคืนหลักประกันสัญญา
12. จัดพิมพเอกสารการจัดซื้อ จัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาลให
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
13. ลงทะเบียนคุมพัสดุของทุกกองและจัดทําเอกสารคุมหลักฐานการจัดซื้อ จัดจางสง
แตละกองใหเพื่อทําการเบิกจาย
14. จัดเตรียมเอกสารสอบราคา ประกวดราคา เพื่อขยายแบบใหผูที่สนใจซื้อเอกสาร
15. จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบคอมพิวเตอรและระบบ e-GP
16. จัดทําทะเบียนคุมรักษารถยนตสวนกลาง
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

พระราชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 25560
3. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
4. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
5. กฎหมายกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560
6. กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

