กรอบอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2561 - 2563
สํานักการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบ จํานวน 3 สวน 7 ฝาย
1. สวนบริหารการคลัง
1.1 ฝายการเงินและบัญชี
-งานเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ และสวัสดิการ
-งานระบบบัญชี
1.2 ฝายสถิติการคลัง
-งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
-งานรายงานการเงิน
2. สวนพัฒนารายได
2.1 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
-งานกิจการพาณิชย
-งานจัดเก็บรายได
-งานเรงรัดและพัฒนารายได
-งานทะเบียนพาณิชย
2.2 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-งานแผนที่ภาษี
-งานทะเบียนทรัพยสิน
-งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3. สวนพัสดุ
3.1 ฝายจัดหาพัสดุ
-งานจัดซื้อและจัดจาง
-งานบริหารสัญญา
3.2 ฝายทะเบียนทรัพยสิน
-งานทะเบียนพัสดุ
-งานบํารุงรักษาและบริหารพัสดุ
4. ฝายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ

-2สํานักการคลัง แบงการบริหารภายในออกเปน ดังนี้
สวนบริหารการคลัง
ฝายการเงินและบัญชี
งานเงินเดือนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. จัดทําฎีกาเบิกเงินเดือน (ฝายการเมือง) และเงินเดือน (ฝายประจํา)
2. จัดทําฎีกาเบิกเงินบํานาญและฎีกาบําเหน็จลูกจางประจํารายเดือน
3. ตรวจสอบฎีกาเงินเดือน (ฝายการเมือง) และเงินเดือน (ฝายประจํา)
4. ตรวจสอบฎีกาเงินบํานาญและบําเหน็จลูกจางประจํารายเดือน
5. จัดทํารายงานจัดทําเช็คเงินเดือน เงินบําเหน็จ บํานาญ
6. ตรวจสอบเอกสารการขอกูเงิน จัดทําเอกสารรับรองสิทธิการกูเงิน
7. จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนและคาตอบแทน
8. จัดทํารายละเอียดเงินไดประจําป ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และจัดทําหนังสือรับรองการ
หักภาษีเงินได ณ ที่จาย
งานระบบบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. ตรวจหลักฐานการขอรับเงินบํานาญ และบําเหน็จลูกจางประจํา
2. ตรวจสอบฎีการายจายตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3. จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน
4. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน และงบแสดฐานะการเงินประจําป
5. จัดทําทะเบียนคุมเงินรับฝากตางๆ
6. รับแจงจัดสรรเงินและบันทึกการรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e-Laas)
7. จัดทําทะเบียนรายรับ
8. จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค
9. จัดทําแผนการใชจายเงินประจําป
10. จายเงินตามรายงานการจัดทําเช็ค
11. เก็บฎีกาและหลักฐานการจายเงินตามรายงานการจัดทําเช็ค
12. จัดทํารายงานการใชจายเงินสะสม
13. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ฝายสถิติการคลัง
งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. จัดทําทะเบียนคุมการรับ – สงฎีกา ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนทั้งกอนและหลังจาก
ไดรับอนุมัติ และอนุมัติฎีกาในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
2. ตรวจสอบฎีการายจายตามงบประมาณและฎีกานอกงบประมาณ หมวดคาใชสอย
3. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
4. ติดตามลูกหนี้เงินยืมงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-3งานรายงานการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. จัดทํารายงานสถิติการคลังประจําเดือน และประจําป
2. จัดทํารายงานรายจายคางจายประจําเดือน
3. จัดทํารายงานขอมูลรายรับ-รายจาย
4. ตรวจสอบรายละเอีย ดความถู กต องของคําสั่งการเลื่ อนขั้นเงิ นเดือนพนั กงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
5. ตรวจสอบฎีการายจายตามงบประมาณและฎีกานอกงบประมาณ
6. บันทึกการรับเงินคารักษาพยาบาลจาก สปสช. และจัดทําฎีกาเบิกเงิน คารักษาพยาบาล
ใหแกผูมีสิทธิ์
สวนพัฒนารายได
ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
งานกิจการพาณิชย มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. การจัดเก็บคาเชาทรัพยสินทุกประเภท
2. การเรงรัดและติดคาเชาทรัพยสินทุกประเภท
3. การรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําป
4. การรับชําระและออกใบเสร็จคาเชาทรัพยสินและคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. การรวบรวมสรุปสงเงินเขาเปนรายไดประจําวัน
6. การบันทึกลงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลง ผท.5
7. การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดหาประโยชนทรัพยสินทุกประเภท
8. การจัดทํารายงานการจัดเก็บคาเชา ประเภททุกสิ้นเดือน
9. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดเก็บรายได มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
2. การเรงรัดและติดตามภาษี 3 ประเภท
3. การปรับปรุงหลักเกณฑคาเชามาตรฐานรายปเพื่อกําหนดคารายป
4. การดําเนินการเกี่ยวกับพิจารณาอุทธรณคาภาษี
5. การจัดทําบัญชีผูในเกณฑเสียภาษี (กค.1)
6. การจัดทําบัญชีผูอยูในขายเสียภาษี (กค.2)
7. การจัดทําบัญชีลูกหนี้คงคาง
8. การรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจําป
9. การรับชําระและออกใบเสร็จ ภาษีทุกประเภทและคาธรรมเนียมตางๆ
10. การรวบรวมสรุปสงเงินเขาเปนรายไดประจําวัน
11. การบันทึกลงการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ลง ผท.5
12. การจัดทํารายงานการจัดเก็บและลุกหนี้คางชําระ ภาษี 3 ประเภททุกสิ้นเดือน
13. การจัดทํารายงานการประชาสัมพันธและการแจงเตือนภาษี 3 ประเภทให
14. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-4งานเรงรัดและพัฒนารายได มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา
2. งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือคํารอง
ภายในกําหนด และรายชื่อผูไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ภายในกําหนดของ
แตละป
3. งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน
กําหนด
4. งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษีคาธรรมเนียม และรายได
อื่น ภายในกําหนด
5. งานประสานงานกับฝายนิติการ เพื่อดําเนินคดี แกผูไมปฏิบัติตามกฎมายภาษีทองถิ่น
(ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี) โดยเสนอใหผูบังคบบัญชาสั่งการ
งานทะเบียนพาณิชย
1.
2.
3.
4.
5.

มีหนาที่เกี่ยวกับ
การรับยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย
การตรวจสอบและพิจารณาการจดทะเบียนพาณิชย
การบันทึกขอมูลและออกใบทะเบียนพาณิชย
การจัดทํารายงานการจดทะเบียนพาณิชยทุกสิ้นเดือน
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษี มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
2. งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
3. งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
5. งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
6. การจัดทํารายงานประจําเดือน
7. งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี
8. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินเอกสารที่เกี่ยวของ (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,7,17)
2. งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
3. งานสํารวจและตรวจสอบรหัสประจําแปลง,ที่ดินชื่อเจาของทรัพยสิน,ชื่อผูชําระภาษี
(ผ.ท.4 และ 5)
4. งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร ขอมูลตาง ๆ
5. การจัดทํารายงานประจําเดือน
6. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-5งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานควบคุมดูแลและระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2. งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ และขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. งานบริการขอมูลทรัพยสิน
4. งานบริการขอมูล ผูชําระภาษี
5. งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา
6. งานสงเสริมการใชประโยชนของขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
7. งานประชาสัมพันธงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
8. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนพัสดุ
ฝายจัดหาพัสดุ
งานจัดซื้อและจัดจาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีหนาที่เกี่ยวกับ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในฐานะพัสดุกลางของเทศบาล
บันทึกขอมูลและจัดพิมพเอกสารตางๆ ในระบบ e-LAAS และ e-GP
รายงานขอมูลสัญญากรมสรรพากรและส.ต.ง.
การจัดทําฐานขอมูลทรัพยสินและการพิสูจนทรัพยสินของเทศบาลนครระยอง
การประชุม 3 ฝายงานกอสราง
การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา
การตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ การตรวจนับพัสดุคงเหลือ การจําหนายพัสดุ และ
การรายงานผล
8. การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา
9. จัดทําและบันทึกรายการในทะเบียนคุมประกาศของทุกหนวยงาน
10. การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา
11. การบันทึกทะเบียนคุมสัญญา การตรวจสอบและการคืนหลักประกันสัญญา
12. การบันทึกขอมูลในระบบ e-Plan

งานบริหารสัญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีหนาที่เกี่ยวกับ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในฐานะพัสดุกลางของเทศบาล
การจัดทําฐานขอมูลทรัพยสินและการพิสูจนทรัพยสินของเทศบาลนครระยอง
คาอาหารเสริม(นม) และคาอาหารกลางวันนักเรียน
บันทึกขอมูลและจัดพิมพเอกสารตางๆ ในระบบ e-LAAS และ e-GP
รายงานขอมูลสัญญากรมสรรพากรและส.ต.ง.
การประชุม 3 ฝายงานกอสราง
ทะเบียนขอมูลการรับเอกสาร การเสนอราคา ผูชนะการเสนอราคา
การเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ในเว็บไซดจังหวัดระยอง
การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา

-6ฝายทะเบียนทรัพยสิน
งานทะเบียนพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในฐานะพัสดุกลางของเทศบาล
2. บันทึกขอมูลและจัดพิมพเอกสารตางๆ ในระบบ e-LAAS และ e-GP
3. รายงานขอมูลสัญญากรมสรรพากรและส.ต.ง.
4. การจัดทําฐานขอมูลทรัพยสินและการพิสูจนทรัพยสินของเทศบาลนครระยอง
5. ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑในภาพรวม เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เปนตน
6. จัดทําและบันทึก พ.ด.1พ.ด.2พ.ด.5 และ พ.ด.6 และโปรแกรม MMIS
7. จัดทํางบทรัพยสินและรายละเอียดประกอบ
8. การออกเลขรหัสพัสดุและการบันทึกขอมูล
9. การรายงานขอมูลการใชประโยชนในทรัพยสิน
10. การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา
11. การจัดทําขอกําหนดงานจางเหมาหรือเชา
12. การจําหนายเศษพัสดุ การออกใบเสร็จ การนําสงเงิน การขออนุมัติและการ
รายงานผล
13. การบันทึกขอมูลลงในทะเบียนคุมการออกเลขรหัสพัสดุฯ
งานบํารุงรักษาและบริหารพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในฐานะพัสดุกลางของเทศบาล
2. บันทึกขอมูลและจัดพิมพเอกสารตางๆ ในระบบ e-LAAS และ e-GP
3. รายงานขอมูลสัญญากรมสรรพากรและส.ต.ง.
4. การจัดทําฐานขอมูลทรัพยสินและการพิสูจนทรัพยสินของเทศบาลนครระยอง
5. การเผยแพรขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง การจัดสงคําสั่งและสัญญา
6. การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง แผนการจัดซื้อ
จัดจาง และการรายงานการประเมินผล
7. การบันทึกขอมูลเจาหนี้ในระบบ e-LAAS และการจัดทําฐานขอมูลผูขาย
และผูรับจาง
8. การสารบัญระเบียบและหนังสือสั่งการดานพัสดุ
9. การบันทึกสัญญาในระบบสารสนเทศ

-7ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ ไดแก การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม และการทําลาย
เอกสาร ของสํานักการคลัง
2. งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ในสวนของสํานักการคลัง
3. งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ของสํานักการคลัง
4. งานจัดทําแผนการเบิกจายเงิน ของสํานักการคลัง
5. งานจัดทําทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน ของสํานักการคลัง
6. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการในเรื่องสถานที่และครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ รวมทั้ง
การอํานวยความสะดวกในทุกดาน
7. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาที่ของเทศบาล
8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
9. งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวของกับสํานักการคลัง
10. งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
11. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คาตอบแทนพนักงานจาง
12. งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
13. งานจัดทําเกี่ยวกับสวัสดิการ ของทุกสวนงาน ของสํานักการคลัง
14. งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานทั่วไป ของสํานักการคลัง รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน
15. งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินทุกประเภท ของสํานักการคลัง
16. งานการวางระบบควบคุมภายใน ของสํานักการคลัง
17. งานจัดทํากรอบอัตรากําลัง ของสํานักการคลัง

