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คาํนํา 

 
ปจจุบันเราคงตองยอมรับวารถยนตกลายเปนอีกปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน ของเราไป

เสียแลวแทบจะทุกครอบครัวตางก็มีรถยนตใชอยางนอยก็หนึ่งคันหรือหากมีฐานะหนอย อาจจะมีหลายคัน แม
บางครอบครัวอาจจะยังไมมีรถยนตใชแตก็คงมีความหวังวาซักวันหนึ่งตองมีรถยนตมาไวใชงานซักคันและเม่ือมี
รถยนตใชแลว เราคงตองศึกษาวิธีการใชงานและการบํารุงรักษารถยนตของเราใหใชงานไดดีคุมคากับเงินท่ีเรา
ตองเสียไป หากวาเรารูจักการใชงานและบํารุงรักษารถยนตอยางถูกวิธีก็จะชวยในการประหยัดคาใชจายท่ีเรา
ตองหมดไปกับการดูแลรถยนตของเรา และอาการเสียของรถบางอาการ ท่ีไมหนักมากนัก หากเราศึกษาหา
ความรูไวบาง เราอาจจะแกไขไดเองโดยท่ีไมตองเสียเงินคาซอมแซมมากหนัก และ อาการเสียของรถบางอาการ
เลยก็ไดเปนการชวยประหยัดคาใชจายของเราไดอีกทางหนึ่ง อีกท้ังการดูแลรักษารถใหดีจะชวยยืดอายุการใชงาน
ของรถและอะไหลทุกชิ้นไดนานข้ึน จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้ข้ึนหวังวาคูมือเลมนี้จะมีประโยชนตอบุคลากรในองคกร 
และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจในเรื่องนี้หากการจัดทําคูมือเลมนี้ มีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําตองขออภัย
และยินดีนอมรับคําติชม 
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1 
วิธีการตรวจเช็ครถยนต ดวยตนเองเบ ื่องตน 

1. ยางรถยนต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
1.1 ควรตรวจเช็คลมยางและ ปรับแตงใหถูกตองตามอัตราท่ีกําหนดหรือตามคําแนะนําหนังสือคูมือเปน

ประจํา 
 

1.2 ในกรณีของยางใหม ใหเพ่ิมความถ่ีในการตรวจเช็คลมยางใหมากกวาปกติ (ในชวงแรก) เนื่องจาก
โครงสรางยางในชวงนี้ จะมีการขยายตัวทําใหความดันลมยางลดลงจากปกติได 

1.3 หามปลอยลมยางออก เม่ือความดันลมยางสูงข้ึนขณะกําลังใชงาน เพราะความรอนเกิดข้ึนขณะ 
ใชงานเปนตัวทําใหความดันลมภายในยางสูงข้ึน เม่ือยางเย็นตัวลงความดันลมกลับสูสภาวะปกติ 

 1.4 เพ่ือปองกันลมรั่วซึมท่ีวาลวควรเปลี่ยนวาลว และแกนวาลวทุกครั้งท่ีเปลี่ยนยางควรมีฝาปด วาลว
ตลอดเวลา 

1.5 สําหรับยางอะไหลใหตรวจเช็คลมยางใหถูกตองทุกๆเดือนหากขับรถท่ีความเร็วสูงควรเติมลมมาก 
กวาปกต-ิปอนด จะชวยลดการบิดตัวของโครงยาง ทําใหเกิดความรอนนอยลง หรือ อาจใชการสังเกตุจากท่ีใช 
งานทุกวัน และความชอบของผูขับรถเปนเกณฑ โดยสวนใหญคาเฉลี่ยของความดันลมยางของรถเกง จะ 
ประมาณ 28 - 30ปอนด/ ตารางนิ้ว สวนรถกระบะ จะประมาณ 35 - 40 ปอนด/ตารางนิ้ว  
(ขับข่ีทัวไปไมบรรทุกหนัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
ระดับของเหลวตางๆของรถยนต 

เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันเบรก น้ํามันพวงมาลัยเพาวเวอรน้ําฉีดกระจก น้ํากลั่นแบตเตอรี่ 
สามารถตรวจไดบอยครั้งหรือสําหรับผูไมมีเวลาควรตรวจอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 

 
1) น มันเคร ื่อง การตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง อุนเครื่องยนตจนถึงอุณหภูมิท่ีดับเครื่องเช็คระดับน้ํา 

มันเครื่องโดย ใชกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง 
 

- เพ่ือใหการตรวจเช็คถูกตอง รถควรอยูในแนวระดับเครื่องยังรอน และทําหลังจากดับเครื่อง 2 
– 3 นาที เพ่ือใหน้ํามันเครื่องไหลกลับลงดานลางกอน 
 

- ดึงกานวัดน้ํามันเครื่องออก เช็ดน้ํามันเครื่องท่ีติดกับกานวัดดวยผา 
- เสียบกานวัดน้ํามันเครื่องคืนกลับจุดเดิม 
- ดึงกานวัดออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบน้ํามันเครื่องท่ีปลายกานวัดถาระดับน้ํามันเครื่อง

อยูระหวางF"กับ"L " แสดงวาระดับน้ํามันเครื่องปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอควรระวัง 
- หลีกเลี่ยงการเติมน้ํามันเครื่องมากเกินไป เพราะอาจทําใหเครื่องยนตเสียหาย 
- ตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องท่ีกานวัดอีกครั้งหลังเติมน้ํามันเครื่องลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
2.2) น มันเกียร 

- ติดเครื่องยนตเปนเวลา 15 นาที เพ่ืออุนน้ํามันเกียรอัตโนมัติ 
ขอแนะนํา เนื่องจากน้ํามันเกียรอัตโนมัติจะขยายตัวเม่ือรอน ดังนันใหตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร หลังจากท่ี ไดทํา
การอุนเครื่องแลว เนื่องจากโครงสรางของเกียรอัตโนมัติจะทําใหปริมาณของน้ํามันเกียรมีการเปลี่ยน แปลงอยาง
มากตามอุณหภูมิท่ี เปลี่ยนแปลง 

- จอดรถในพ้ืนระดับและดึงเบรกมือ 
- ใหเครื่องยนตเดินเบา,เหยียบเบรก,ดึงคันเบรกมือและเลื่อนคันเกียรอยางชาๆ จาก 

ตําแหนงP ไปยังตําแหนงอ่ืนๆ จนถึงตําแหนงLและเกียรเลื่อนกลับไปยังตําแหนงเกียรP
อีกครั้งหนึ่ง 

- ดึงไมวัดระดับน้ํามันออกมาขณะท่ีเครื่องยนตเดิมเช็ดคราบน้ํามันดวยผาให สะอาด 
เสียบไมวัดระดับน้ํามันเขาไปอีกครั้งและตรวจสอบระดับน้ํามันตองอยูชวงHOT 

 
ขอแนะนํา 

• เม่ือขีดของน้ํามันดานหลังของเกจวัดแตกตางจากดานหนา ใหอานคาต่ําสุด 
• เม่ือระดับน้ํามันมากกวาคากําหนด น้ํามันเกียรอัตโนมัติอาจรั่วออกจากรูระบายเปนสาเหตุทําให 
   เกียรกระตุก 
• ถาระดับน้ํามันเกียรต่ําเกินไป อาจทําใหการหลอลื่นไมเพียงพอจะทําใหเกิดการเสือดสีขอกลไกภายใน

เกียรมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
2.3) มันน้ําเบรก 

วิธีการตรวจเช็คระดับน้ํามันเบรกควรจะอยูระหวางMAXและMIN แตหม่ันตรวจเติม 
ใหอยูในระดับMAX ดีท่ีสุด 

เทคนิค: เติมน้ํามันเบรกจนถึงเสนไขปลาและเม่ือปดฝา ระดับน้ํามันจะข้ึนถึงระดับท่ีถูกตอง 
เครื่องมือ-อุปกรณ:ผาชุบน้ําผืนขนาดพอสมควร ใชปดตัวถังรถ ดานท่ีเติมน้ํามันเบรกเพ่ือปองกันการ 

กระเด็นไปถูกตัวถังรถ 
 
ขอควรระวัง 

- เติมน้ํามันเบรกใหตรงกับระบบเบรกของรถหรือน้ํามันเบรกท่ีเคยใชอยูเทานั้น แดง-แดง ใส-ใส 
- น้ํามันเบรกเปนอันตรายตอดวงตาและทําลายสีรถ ระวังลนหรือกระเด็น 
- น้ํามันเบรกจะเสื่อมคุณภาพหากมีน้ําหรือความชื้นปนลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
2.4) น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร 

       ทานควรตรวจระดับนมันพวงมาลัยเพาเวอรเดือนละครั้ง และ ตรวจระดับน้ําพวงมาลัยเพาเวอร 
ในขณะท่ีเครื่องเย็นโดยดูท่ีดานขางของกระปุกน้ํามัน ระดับน้ํามันควรอยูท่ีไมเกินขีดระดับสูงสุด และระดับต่ําสุด 
ถาระดับน้ํามันอยูต่ํากวาขีดสุด ใหเติมน้ํามันจนระดับอยูท่ีขีดสูงสุด  

 
ขอควรระวัง 

-     เทน้ํามันชาๆ และระวังอยาทําน้ํามันหก ถาน้ํามันหกใหรีบทําความสะอาดทันทีเพราะน้ํามันท่ีหกอาจ
ทําความเสียหายแกสวนประกอบอ่ืนในหองเครื่องยนตได 

- ควรใชน้ํามันยี่หอท่ีดีตามโฆษณาท่ัวไป 
-     การท่ีระดับน้ํามันต่ําอาจเกิดจากการรั่ว ควรตรวจดูระดับน้ํามันและนํารถเขารับการตรวจสอบ

พวงมาลัยเพาเวอรโดยเร็ว 
-     การหมุนพวงมาลัยคางไวสุดท้ังดานซายหรือขวาอาจจะทําใหระบบลูกยาง ทอยาง ลูกทอยาง 

เก่ียวของกับระบบเพาเวอร ฉีกขาดหรือแตกได เนื่องจากการหมุนพวงมาลัยแรงดันสูง 
 

2.5) น ฉีดกระจก 
    การเติมน้ําฉีดกระจกใหเติมในถังสีขาวใหเต็มเพ่ือใหกระจกใสมากข้ึน 

- ระดับน้ําในถังน้ําฉีดกระจกอยูในระดับต่ําหรือวาไมมีเลย : เม่ือตรวจพบวาระดับน้ําพรอง ควร
เติมน้ําผสมกับน้ํายาทําความสะอาดกระจกลงไปเล็กนอยจะชวยทําความสะอาดไดดีกวาน้ําสะอาด เพียง
อยางเดียวนอกจากการตรวจระดับน้ํา แลวควรท่ีจะตรวจสภาพของถังน้ําเองวารั่วหรือไม โดยการเติมน้ํา
ลงไปท้ิงเวลาสักพักและคอยกลับมาตรวจระดับน้ําอีกครั้งวาพรอง หรือลดลงมากเพียงใด เม่ือตรวจไมพบ
รอยรั่ว แลวคอยลองฉีดน้ําลางกระจกอีกครั้ง 
-      สายยางน้ําฉีดกระจกหลุดหรือรอยฉีกขาด : วิธีตรวจเช็คคือมองไลตั้งแตการลําเลียง                        
ถังน้ําผานมอเตอรปมน้ําท่ี ติดอยูกับถังน้ํามองไลตั้งแตสายยางท่ีออกจากถังน้ําพบวามีสวนใดขาดหรือหลุด
ควรทําการซอมแซม 
- หัวฉีดน้ําอุดตันอาจจะเกิดจากการท่ีมีฝุนละอองไปอุดตันหัวฉีดน้ํา วิธีท่ีงายท่ีสุดคือการนําเข็ม 
หรือเหล็กแหลมท่ีสามารถแทงผานรูฉีดน้ําไดมาแทงผานรูฉีดน้ําเพ่ือดันสิ่งท่ีอุดตันอยูไหลหลุดออกพรอม
กับการตั้ง ระดับใหหัวฉีดสามารถฉีดน้ําพอดีกับกระจกไมต่ําหรือสูงเกินไปสวนถาใชเหล็กแหลมท่ิมก็แลว
ยังไมหลุดตองใช มาตรการสุดทายคือการนําหัวฉีดท้ังหัวไปตมในน้ํารอนเพ่ือละลายคราบท่ีอุดตัน 
- มอเตอรท่ีทําหนาท่ีปมน้ําจากถัง : ถาตรวจตั้งแตรายการ1-3แลวก็ยังฉีดน้ําลางกระจกไมได 
โดยเฉพาะรถยนตท่ีมีหัวฉีด2ตัวและไมสามารถฉีดน้ําไดท้ัง 2 ตัวคงตองพุงเปาไปท่ีมอเตอรท่ีปมน้ําจากถัง
สวนสาเหตุหลักๆท่ีทําใหปม น้ําเสียนอกจากวาจะหมดอายุการใช หรือ การใชงานท่ีผิดอยางเชนระดับน้ํา
ในถังน้ําต่ําหรือแหงแตผูใชยังคงพยายามฉีดน้ํา และเสียในท่ีสุด หรือการฉีดน้ําเปนเวลานานเกินกวา20 
วินาทีบอยๆจะทําใหมอเตอรรอนจัด และมีอายสุั้นลง 
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2.6) น้ํากล่ันในแบตเตอรรี่ 
- ทําการตรวจเช็คระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรรี่ (สําหรับแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่นตรวจสอบท้ัง 6  ชอง

แลวทําการเติมน้ํากลั่นจนถึงระดับท่ีกําหนดชองใดชองหนึ่งสมมติวางน้ํากลั่น ขาดมากไปอาจจะเปน เหตุให
แบตเตอรี่ท้ังลูกเสื่อมคุณภาพไวกวาปกติได เพราะฉะนั้นตองหม่ันตรวจเช็คและปดฝาใหสนิททุกครั้ง 
 

- เปดฝาเติมน้ํากลั่น แลวเอาแคน้ํากรดในแบตเตอรี่แตะท่ีขอบพลาสติก ดานลาง เปนใชได 
น้ําท่ีอยูในแบตเตอรี่ = น้ํากรดแบตเตอรี่       
น้ําท่ีเราทําการเติมลงในแบตเตอรี่ = น้ํากลั่น 

เติมแคแตะขอบพลาสติก ดานลาง ดังรูป ควรหม่ันตรวจเช็คอยาปลอยใหแหง 
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2.7) น้ําหลอเย็นในหมอนน้ํา และในถังพักน สํารอง 

กอนสตารทรถเครื่องยนตยังไมมีความรอนทําการเปดฝาหมอน้ําออกมาดูสีดูสภาพถาแยมากแลวก็สมควร
จะตองทําการเปลี่ยนถายออกมาไดแลว อีกจุดท่ีสามารถดูไดนั้นก็คือถังพักน้ําสํารอง 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนถาย แนะนําทุกๆ 40,000 HKm. หรือทุกๆ 2 ป 
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3. ไสกรองอากาศรถยนต 

การตรวจเช็คและทําความสะอาดไสกรองอากาศตองไมลืมวาไสกรองอากาศท่ีไมอุดตัน ชวยให 
รถประหยัดน้ํามันไดอีกนิดนึง 
 

 
4. ตรวจเช็คปรับต ั้งสายพานคอมแอรและสายพานไดรชารจ 

โดยใชนิ้วมือกดบริเวณก่ึงกลางสายพาน หากพบวาสายพานหยอน ควรทําการปรับตั้งเพ่ือให อยูในระยะท่ี 
กําหนด โดยปกติสายพานหนาเครื่องจะไมขาดไดโดยงาย เวนแตมีเศษกอนหิน หรือ สายพานแตกกรอบรอนหลุด 
ตามอายุการใชงาน สวนใหญท่ีเปลี่ยนอาจจะเจอปญหาทนเสียงนารําคาญไมไหว พอเปลี่ยนแลวเสียงนั้นจะหายไป 
คาเฉลี่ยสายพานตัวนี้ประมาณ 50000Km. ถาเห็นวาสภาพไมดีแลวก็ควรรีบทําการเปลี่ยน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

คูมือการปฏิบัติงานกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองชาง 
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                     คำนำ 
 

กองชางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีหนาท่ีเก่ียวกับงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำ
ขอมูล ดานวิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก อ ส ร า ง ง า น ค ว บ คุ ม อ า ค า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายงานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุงการควบคุมการกอสรางและการซอม บำรุง และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเ ก่ียวของและท่ีไดรับมอบ ไดจัดทําคู มือปฏิบัติ งานดานตางๆ ภายในกองชาง ข้ึนเ พ่ือใหบุคลากร 
เ พ่ือใหบุคลากร ท่ีปฏิบั ติ งานและได ใช เปนแนวทางในการปฏิบัติ ง านร วมกันให เ กิดความถูกตอง 
และรวดเร็วในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
                                                                                                          หนา 
            บทนำ 
      

- ขอมูลท่ัวไป                                                                         1                                                                                                             
- ฝายกอสราง                                                                        1 
- ฝายออกแบบควบคุมอาคาร                                                      2 
- วัตถุประสงค                                                                        3 
- ขอบเขต                                                                             3 
- กรอบแนวคิด                                                                       5 
- แผนผังข้ันตอนการดำเนินโครงการ                                              6                                             
- งานสาธารณูปโภค                                                                 7 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร                                                 7 
- แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง,ตอเติม,รื้อถอนอาคาร               8 
- งานผังเมือง                                                                         9                                                                                                                                                                                            
- แผนผังข้ันตอนการระวังชี้แนวเขต                                               10                                                                                                              
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บทนำ 
ขอมูลท่ัวไป 
 

กองชางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมีหนาท่ีเก่ียวกับงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำ
ข อ มู ล  ด า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ก า ร จั ด เ ก็ บ 
และการทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก อสรางงานควบคุม 
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุง การควบคุมการกอสรางและการ
ซอมบำรุง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการภายใน ออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวย 
 

๑. ฝายกอสราง  
- งานกอสราง  
- งานสาธารณูปโภค  

๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานผังเมือง 

 
 
๒. ฝายกอสรางมีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานกอสรางงานในหนาท ี่และงาน  
สาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

๑.๑ งานกอสรางมีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 

๑. งานกอสรางและบูรณะถนน 
2.งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
๓.งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม  
4. งานประมาณการคาโครงการ 

                     5. งานควบคุมกอสรางอาคาร 
6. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
7. งานสำรวจพ้ืนท่ี 
8. งานวางผังพัฒนาเมือง 
9. งานควบคุมทางผังเมือง 
๑0.งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
๑1.งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
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๑.๒ งานสาธารณูปโภคมีหนาท่ีเก่ียวกับ  

๑. งานดานการกอสรางอาคารถนนและสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 

                     ๒. งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง  

                     ๓. งานซอมบำรุงรักษาอาคารถนน  

                     ๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 

๕. งานใหคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง  

๖. งานควบคุมพัสดุงานดานโยธา  

๗. งานประมาณราคางานซอมบำรุงรักษา 

๘. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 
๒.ฝายออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานการออกแบบ 
ควบคุมอาคารวางผังการกอสรางใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย  

๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคารมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
๑. งานประมาณราคา 
๒. งานควบคุมการกอสราง  
๓. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

                     ๔. งานออกแบบ 
๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๒ งานผังเมืองมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
๑. สำรวจแผนท่ีการกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง  
๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมืองกำหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท ี่สาธารณะ 

การบ ุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะรวมกับสำนักงานท่ีดินฯ  
๓. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมืองกําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ สาธารณะ 

การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะ สิ่งสาธารณูปการถนนทอระบายนำเชน  
๔. การตรวจสอบการขอใชท่ีสาธารณะการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารขออนุญาตเชื่อทาง สาธารณะการ 

ดำเนินคดีกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะการดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/สิ่งสาธารณูปก ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอ 
ระบายนำ  

๕. งานสำรวจออกแบบเขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ 

๖. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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วัตถุประสงค 

 
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของกองชางเปนเครื่องมือท่ีสำคัญอยางยิ่งในการทาง 

หัวหนางานและปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหนวยงายางเปนระบบและนั้นๆ อยาง
ครบถวน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การควบคุม 
งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 

 
๑ . เพ่ือใหขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจกองชมีคู มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนลายลักษณอักษร 

ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆของกองชาง 
 

๒. เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานซ่ึงจะชวยใหกาางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมายไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพรวดเร็วทันตามกำหนดเวลามีการทำงานอยางปลอดภัยบรรลุ 
ขอกําหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

 
ขอบเขต 

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกองชางประกอบดวยภารกิจท่ีปฏิบัติและหนาท่ีรับผิดชอบตางๆภายในกองชาง 
เก่ียวกับงานควบคุมอาคารขอบเขตขมืองคูการปฏิบัติงานของกองชางนี้เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนคูมือการทำ 
งานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประส ิทธิภาพเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

 
 
กรอบแนวคิด 

 
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินขนาดปานกลาง 

มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน 
พอสมควร เปนศูนยกลางความเจริญท้ังดานการเกษตร เศรษฐกิจสังคม กองชางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
เปนหนวยงานท่ีใหการบริการทุกดาน งานควบคุมอาคารผูบริหารเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย
มีนโยบายตองการพัฒนา 
ใหตําบลสรรพยาท่ีนาอยู มีสาธารณูปโภคครบถวน สมบูรณ มีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
ประชาชนไดรับความสะดวก มีคุณภาพชีว ซ่ึงรวมถึงการบริการท่ีดี เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสุดงานการ 

 เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอ ใหประชาชนมีความพึงพอใจและมี 
ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

 
ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย  ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  ความตองการ/ความคาดหวัง 
 ประชาชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย ประชาชนและผูประกอบการไดรับความพึงพอใจใน 
 รับบริการ 

 
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย
สามารถจัดเก็บ 

 เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย คาธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ 
 จำนวนสิ่งปลูกสราง 
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คําจัดกัดความ 
 

- กองชางคือ สวนราชการในเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
- นายกเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย คือ เจาพนักงานทองถ่ิน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
- ปลัดองคการบริหารสวนตคือ ผูตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับงานควบคุมอาคาร  
- ผูอำนวยการกองชางคือ ผูกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

                        กับงานควบคุมอาคาร 
 
 

โครงสรางของกองชางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
 
 

กองชาง  
นักบริหารงานชาง 

 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. ศึกษารายละเอียดโครงการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทตางๆ 

 
๒. จัดทำประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุกอสรางท่ีใกลเคียงกับปจจุบันมากท่ีสุด 
3. นายชางโยธาตรวจทานและเสนอผูอำนวยการกองชางตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา  

และแบบแปลน 
๔. เสนอปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยและ นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม

นอย พิจารณาและลงนามอนุมัติ 
    ดำเนินโครงการ 

ฝายกองชาง 
- งานกอสราง 
- งานสาธารณูปโภค 
1.นางสาวอโณทัย  พรรโณภาศ 

        ผูอํานวยการกองชาง 
     2.นายศักดิ์ชัย  ปานกลิ่น 
       ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
     3.นายสวุิทย  เพ็งแสน 
       ผูชวยนายชางโยธา 
 

 
 
 

งาธุรการ 
- งานกอสราง 
- งานสาธารณูปโภค 
1.นางสาวอโณทัย  พรรโณภาศ 

        ผูอํานวยการกองชาง 
     2.นายศักดิ์ชัย  ปานกลิ่น 
       ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
     3.นายสวุิทย  เพ็งแสน 
       ผูชวยนายชางโยธา 
 

 
 
 

ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 

1.นางสาวอโณทัย  พรรโณภาศ 
        ผูอํานวยการกองชาง 
     2.นายศักดิ์ชัย  ปานกลิ่น 
       ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
     3.นายสวุิทย  เพ็งแสน 
       ผูชวยนายชางโยธา 
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แผนผังข้ันตอนการดําเนินโครงการ  
 

ศึกษารายละเอียดโครงการ  
 
 
 
 
 

นายชางโยธา จัดทำประมาณราคา 
กอสรางพรอมแบบแปลนการกอสร าง  

 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการกองชาง ตรวจทาน  
 
 
 
 
 
 
 
                                              ผูอำนวยการกองชาง ตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 

ไมถูกตอง  ถูกตอง 
    

 
 
 
 
 
 

 

   
  เสนอปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย และ    นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
พิจารณาและลงนามอนุมัติดำเนินการ 

        แกไขและเสนอพิจารณาใหม   
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แผนผังข้ันตอน (ตอ)  

  คัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคา พรอม 
 แบบแปลนกอสราง ใหกองคลังดำเนิน 

   จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 

ชางผูควบคุมงานลงพ้ืนท่ีกอสราง เพ่ือควบคุมการ 
ปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบแปลนท่ี 

                                  กำหนดพรอมท้ังจัดทำบันทึกการควบคุมงานทุกวัน 
 
 
 

รายงานปญหาและ  
อุปสรรคใหผูบังคับ 

บัญชาทราบ  
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการให ปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
/นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยทราบ 
เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการกอสราง  
รายไตรมาส รายงานปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย./  

นายกเทศมนตรีตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ทราบ 
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๒.งานสาธารณูปโภค 

 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานไฟฟาสาธารณะ  
- งานระบายน้ํา 
- งานการบำรุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา  
- งานสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําแผนท่ีและโครงการปองกันน้ําทวมขังแผนบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ การแกไข

เรื่อง รองเรียนเก่ียวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา 
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ ืน้ท ีเ่ ท ศ บ า ล ต าํ บ ล น ิค ม ส ร า ง ต น เ อ  หนวยงานราชการ มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 
    

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ ืน้ท ีเ่ ท ศ บ า ล ต าํ บ ล น ิค ม ส ร า ง
ต น เ อ ง ล ํา โ ด ม น อ ย  หนวยงานราชการ มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 
    
ข้ันตอนการดำเนินงานติดตั้ง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 

- กรอกแบบคำรอง ณ ท่ีทำการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยหรือท่ีทำการผูใหญบาน/สมาชิกเทศบาล 
- สงคำรอง ณ ท่ีทำการเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
- เจาพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอตอปลัด เทศบาล, นายกเทศมนตรพิีจารณาอนุมัติ 
- ดำเนินการตามคำรองขอท่ีผานการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว  

๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

-งานประมาณราคา 
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-งานออกแบบและบริการขอมูล  
-งานออกแบบ งานกอสรางท่ีมีผูยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารทุกประเภทท่ีไดรับอนุญาต จากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ใหกอสรตางถูกตองมแบบท่ีรับอนุญาตการประมาณราคา รวมพิจารณาก าหนด วางแผนงานงบประมาณ 
-งานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย  

 ผูบริหาร ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตโคกสนวนหนวยงานราชการ ความถูกตอง รวดเร็ว 
   

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตโคกสนวนหนวยงานราชการ ความถูกตองรวดเร็ว 
   
ข้ันตอนการด าเนินงานขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
๑. ผูยื่นคำรอง ขอรับแบบฟอรมการยื่นคำรองได ณ ท่ีทำการเทสบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
๒. ผูยื่นคำรองนำแบบคขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคารารอง(แบบ ข.1)
พรอมหลักฐานยื่นตอเจาพนักงานกองชางเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือจัดทำ
หนังสืออนุญาตกอสรางอาคาร(อ.๑) 
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หลักฐาน 
 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 
- สำเนาโฉนดท่ีดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ  

๓. เจาพนักงานธุรการเสนอนายกเทศมนตรลีงนาม (กรณีนายกเทศมนตรี ไมอยูประจำสำนักงาน หรือติดภารกิจ 
ใชระยะเวลาประมาณ ๑ - ๔ วัน  
๓. ๔. ติดตอผูยื่นคำรองมารับหนัารองสืออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
 
 

แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง ตอเติม รื้อถอนอาคาร  
 
 
 

                                     ผูยื่นคำรองกรอกแบบคำรองขออนุญาติ 
                                  กอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
                                    ผูยื่นคำรอง ยื่นเอกสารหลักฐานได ท่ี กองชาง 
                                    เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทำหน ังสือ 
อนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. ลงนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงผูยื่นคำรองมารบัหนังสืออนุญาตกอสราง 
ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
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๔.งานผังเมือง 

 
-งานสำรวจและแผนท่ี 

  -งานวางผังพัฒนาเมือง 
            -งานควบคุมทางผังเมือง 

 -งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง
กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือการขอครอบครองสิทธิ์ในท่ีการบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ 
ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา สะพาน ทอระบายน้ํา 

 -งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 
 

 ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสรรพยา  หนวยงานราชการใน
ตําบลสรรพยา  มีท่ีทำกินและท่ีอยูอาศัยมีขอบเขตพ้ืนท่ีชัดเจน 
   

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสรรพยา   หนวยงานราชการใน
ตําบลสรรพยา มีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัย 
   

 
 
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี.ศ.๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ 
 

ข้ันตอนการดำเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 

๑.เจาของท่ีดินติดตอเพ่ือขอรังวัดท่ีดิน 
  ๒.เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดชัยนาท 
  ๓.นายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจาหนาท่ีกองชางดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  

  ๔.กรณีไมม่ีการุกลาท่ีสาธารณประโยชน เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจ

ลงนามรับรอง 
  ๕.กรณีมีการรุกลาท่ีสาธารณประโยชนความรวมมือไปยังสประสานความรวมมือไปยัง

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชัยนาททราบ 
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แผนผังข้ันตอนการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต  
 
 
 
 
 

      เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดชัยนาท  
                                           ทราบ  แจงเรื่องมายังเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 

                           เจาหนาท่ีกองชาง (ผูรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรี) 
                                               ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนามรับรอง 
                รายงานอำเภอสรรพยา   

 
 
 
 
 
 
 

รายงานนายกเทศมนตรี ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธาน ี



 

โครงสรางของกองคลัง 

 

 

นางยุวดี  เภสัชชะ 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

 

 

      งานธุรการ                                 งานการเงินและบัญชี                         งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ                   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได                            
นางรัญชิดา  แกนคํา                          - นักวิชาการเงินและบัญชี                             นางพิราวรรณ  วงคตรี                             นางสาวเสาวลักษณ  พงควิรุฬห 
ผช.เจาพนักงานธุรการ                         ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ                              เจาพนักงานพัสดุ                                 เจาพนกังานจัดเก็บฯ 
                         

                                 



 

ความสําคัญ 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการคลัง ทราบข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และเปนคูมือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ท่ี

เก่ียวของ ใหเปนแนวทางเดียวกันตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยนําคูมือการปฏิบัติงานเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร และใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรู และเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกไดทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานกอง

คลัง 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย นอกจากให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการคลังใชเปนคูมือปฏิบัติงานแลวยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุม

มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบรหิารงานการคลัง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานมุงสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลดการ

ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

ทํางาน และสามรถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได 

3. เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดอยางเปนระบบ 

4. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

5. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานเปนการลดขอผิดพลาดหรือ

ลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน 

6. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

7. เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงาน

ตรงกับความตองการในการใชบริการ 

 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   

1. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วและสามารถทํางานแทนกันได 

2. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

3. ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

4. สามารถทํางานไดอยางมืออาชีพ  

5. ลดการตอบขอซักถาม 

6. ลดเวลาในการสอน 

7. สรางความม่ันใจในการทํางาน 

 



 

ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงานกองคลัง ใหใชกับสวนราชการของ เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลํา

โดมนอย อําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  การปฏิบัติงานดานการบริหารงานกองคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ซ่ึงมีลักษณะงาน

ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ

จัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู 

งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจาย ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

เสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตท่ีเปน

อํานาจหนาท่ีของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเทศบาล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง

ระดับตน) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดเล็ก หรือใน

ฐานะหัวหนาฝาย ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 

กํากับแนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกไขปญหาในงานดานการคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานคอนขางสูงมาก โดยปกครองผูอยูใต

บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดาน

ตางๆ  ดังนี้ 
 

1. ดานแผนงาน 

   1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานการคลัง 
เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน  
   1.2   รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายไดและ
งานการพัสดุหรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ  
   1.3  ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนดไว 



   1.4  รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการเงิน การ
คลังและงบประมาณ รวมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือใหมีการบูรณาการ
แผนงานกิจกรรม ข้ันตอนสําคัญใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 
   1.5  รวมวางแผนในการจัดทําแผนท่ีภาษี จัดทําพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตร
มาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตาม
งานประมาณรายจายประจําป  
   1.6  รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
   1.7  วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพ่ือไมใหกระทบ
กับสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงิน
งบกลาง เงินอุดหนุน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  2.   ดานบริหารงาน 
   2.1  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   2.2  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ใน
เรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไว  
   2.3  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   2.4  จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี 
ผลกระทบปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข  
   2.5  รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและคลองตัวใน
การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2.6  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและ
ตรวจสอบงานการคลังหลายดานเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งาน
รวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน
งบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาและหลักฐานแทนตังเงินเปนตน เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด 
   2.7  ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจําทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ  รายงาน
การปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวอยางตรงเวลา  
   2.8  ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยาง
ท่ัวถึงเพ่ือใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.9  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซ้ือและการจัดจางเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด. 
   2.10 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสง
เงิน และการนําสงเงินไปสํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 



   2.11 วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและ
งบประมาณเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน. 
   2.13 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปน
ตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
   3.1  จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ 
ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
   3.2  ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว   . 
   3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใน
บังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
   3.4  จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานให
มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะ
งานสอดคลองหรือเก้ือกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความ
คลองตัวและมีความตอเนื่อง 
   3.5  สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
ผูบังคับบัญชา เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน 
  4.  ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   4.1  กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของ
หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4.2  ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให เ กิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
   4.3  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณการเงิน 
การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 
   4.4 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบท้ังดานงบประมาณ  อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 
หนาท่ีความรับผิดชอบกองคลังเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
  1.  ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของพรอมท้ังเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย  
  2.  ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 



  3.  ควบคุมตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
  4.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลา เปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด  
  5.  ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
  6.  จัดทํางบประมาณรายจายกองคลัง และตรวจขอมูลรายจายเพ่ือประกอบในการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาล 
  7.  ควบคุมรับผิดชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของพนักงานและพนักงานจางกอง
คลังใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  
  8.  จัดทําแผนการใชจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  9.  ควบคุมการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ การะทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ ท้ัง 4 ระบบ 
  10.  จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายน ตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด สงใหสํานักสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบ แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกป  
  11.  ควบคุมและเบิกจายในระบบ GFMIS  
  12.  ควบคุมและเรงรัดใหมีการชําระหนี้  
  13.  ควบคุมและจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอ
ปลัดเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตําบลเจาพระยา เพ่ือทราบใน
ฐานะผูบังคับบัญชา 
  14.  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด เพ่ือสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน 90 วัน และสงสําเนาให
นายอําเภอ  
  15.  จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
  16.  ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ  
  17.  จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลังและตรวจสอบขอมูลรายจายเพ่ือประกอบผล
การจัดทํางบประมาณของเทศบาล 
  18.  รวบรวมขอมูลรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใหประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ  
  19.  ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  
  20.  ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัด
จางใหถูกตอง พรอมท้ังรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  21.  ควบคุมการดําเนินการจัด ซ้ือจัดจางในระบบกรมบัญชีกลาง (Elrctronic 
Government Procurement : e-GP)  
  22.  ควบคุมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบ (e-plne) ระบบสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนประเมินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  23.  ควบคุมการปด-ปลดประกาศสอบราคา 



 
 
งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.  วิเคราะหงบการเงินและบัญชี  
  2.  ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  3.  ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามหมวด แผนงาน 
  4.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลาเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด เชน งบทดลองประจําเดือน สถิติการคลัง รายรับรายจาย เสนอปลัดเทศบาลตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารทราบ 
  5.  ควบคุมการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร (e-laas) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
ดานระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี ใหตรงกับการบัญชีดวยระบบมือ  
  6.  ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเรงรัดใหสงใชเงินยืมภายในกําหนด  
  7.  จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดสงใหสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูสาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป  
  8.  ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS      
  9.  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดเพ่ือใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบและสงสําเนาใหอําเภอ  
  10.  จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินรายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
  11.  จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับจาย  
  12.  จัดทําแผนการใชเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
  13.  ตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ  
  14.  จัดทํารายงานจัดทําเช็คและเขียนเช็คเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ  
  15.  จายเงินใหแกเจาหนี้ตามรายงานการจัดทําเช็คพรอมท้ังตรวจสอบใบสําคัญการรับเงิน  
  16.  จัดทําสมุดเงินสดรับและใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน 1 
  17.  จัดทําบัญชีแยกประเภท  
  18.  จัดทํารายงานประจําเดือน – ประจําปเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดเวลา  
  19.  จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน  
  20.  จัดทําบัญชีการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ประจําเดือน 
  21.  จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณและทะเบียนเงินนอกงบประมาณ  
  22.  จัดทําสมุดเงินสดจายใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน 2  
  23.  จัดเก็บฎีกาและตรวจสอบฎีกาท่ีเบิกจายแลวใหถูกตองครบถวน  
  24.  จัดทําเอกสารเก่ียวกับการนําสงเงินประกันสังคม   
  25.  จัดทําเอกสารเก่ียวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย สงสรรพกรประจําเดือน  



  26.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  27.  จัดทําใบผานรายการบัญชีมาตรบาน 3 
  28.  จัดทําทะเบียนรายรับ  
  29.  ลงรับฎีกาเบิกจายเงินของทุกกอง 
  30.  จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง  
 

งานจัดเก็บรายได รับผิดชอบงาน ดังนี้  
  1.  วิเคราะหงานจัดเก็บรายไดประจําเดือนและเสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
  2.  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน  
  3.  งานวางแผนและจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  
  4.  งานวางแผนและโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดหารายไดของเทศบาลตําบลนิคมสราง
ตนเองลําโดมนอย  
  5.  ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง
เพ่ือใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  
  6.  ควบคุมการรับเงินทุกประเภทใหเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังควบคุมการตรวจสอบแหลงท่ีมาของรายไดพรอมท้ังเรงรัดการ
จัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย  
  7.  ตรวจสอบและรับเงินตามใบสงประจําวันใหถูกตองและนําเงินฝากธนาคารทุกวันทํา
การพรอมท้ังตรวจสอบใบสําคัญใบนําสง 
  8.  ควบคุมการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารการนรับเงินท่ีใชแลวและใชปจจุบัน  
  9.  ควบคุมและรับผิดชอบตรวจสอบงานผลประโยชนและงานแผนท่ีภาษี  
  10.  จัดทําใบนําสงเงินประจําวันในสวนท่ีรับผิดชอบ 
  11.  รับผิดชอบการรับเงินอุดหนุนทุกประเภทจากจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  12.  จัดทําและบันทึกรายรับเงินสดตลอดจนบันทึกรายการตางๆ ท่ีเก่ียวของดวยระบบ
คอมพิวเตอรตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 
  13.   รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหถูกตองตาม
ทะเบียนคุมผูชําระใหเปนปจจุบัน  
  14.  ติดตอคัดลอกขอมูลท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน 
  15.  จัดทําทะเบียนคุมผูชําระคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบัน  
  16.  จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบันพรอมท้ังสํารวจผูท่ีอยูใน
ขายตองชําระคาธรรมเนียมใหชําระคาธรรมเนียม  
  17.  สํารวจแหลงรายไดภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย  
  18.  จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุง
ทองท่ี ภาษีปาย และแบบพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บภาษี  
  19.  บันทึกทะเบียนคุมผูชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปายใหเปน
ปจจุบัน  
  20.  จัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน  



  21.  จัดทํารายงานตางๆ เก่ียวกับแผนท่ีภาษีสงจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  22.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 
งานพัสดุ รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.  รับผิดชอบและดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจาง ซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
ตลอดจนการจําหนายทรัพยสินและดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี
กําหนด   
  2.  รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจางถูกตอง
พรอมท้ังรายงานสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 
  3.  จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ (แบบ 
สขร.1) สงอําเภอทุกเดือน 
  4.  จัดทําทะเบียนทรัพยสินและออกเลขพัสดุใหถูกตองเปนปจจุบัน  
  5.  จัดทําทะเบียนเงินประกันสังคมพรอมท้ังตรวจสอบกําหนดคืนหลักประกันใหเปน 
       ปจจุบัน    
  6.  จัดทํารายละเอียดทรัพยสินประจําป  
  7.  จัดทําและบันทึกดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรท่ีกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด  
  8.  จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  
  9.  จัดสงขอมูลสัญญาซ้ือขายต้ังแต 100,000 บาท ข้ึนไป ใหสรรพยากรพ้ืนท่ีจังหวัด
ภายใน วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  
  10.  รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางทุกไตรมาสสงใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน 
  11.  ตรวจสอบโครงการคืนหลักประกันสัญญา  
  12.  จัดพิมพเอกสารการจัดซ้ือ จัดจางซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาลให
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด  
  13.  ลงทะเบียนคุมพัสดุของทุกกองและจัดทําดอกสารคุมหลักฐานการจัดซ้ือ จัดจางสง
ใหเพ่ือทําการเบิกจาย 
  14.  จัดเตรียมเอกสารสอบราคา ประกวดราคา เพ่ือขยายแบบใหผูท่ีสนใจซ้ือเอกสาร 
  15.  จัดทําและบันทึกการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบคอมพิวเตอรและระบบ e-GP  
  16.  จัดทําทะเบียนคุมรักษารถยนตสวนกลาง  
  17.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติ 
  1.  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ระเบียบ  
  1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
   
กฎกระทรวง 
  1.  กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานของรัฐท่ีใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560  
  2.  กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 25560 
  3.  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา พ.ศ.2560 
  4.  กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัด
จางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
  5.  กฎหมายกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับผูท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560 
  6.  กฎกระทรวงกําหนดใหหนวยงานอ่ืนเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   
 
 
  
   

 


