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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 
   
 
 
  
   

 




