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ค าน า 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง เพ่ือให้พนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ได้รวบรวมข้อมูล
การท างานภายในกองคลัง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในส่วนการท างานที่ให้บริการ 

 การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการที่ต้องบริการและอ านวย
ความสะดวกแก่แระชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการประชาชนในด้านต่างๆ คู่มือประชาชนในการ
ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในชุมชนต าบลวังตะเฆ่ และบุคคลที่เก่ียวข้องในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเฆ ่
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                                                                                  ต าแหน่งผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                     วันที่  26  มกราคม  2566 
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การปฏิบัติงานกองคลัง 

 กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน งบประเภทงาน
เกี่ยวกับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงิน
ได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี การน าส่งรายการเ งินคงเหลือ
ประจ าการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ ใบเงิน
ยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
5 งาน คือ 

1. งานการเงิน 
- งานการเงิน งานระเบียบ 
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

   - งานเก็บรักษาเงิน 
 

 2. งานบัญชี 
                    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
   - งานงบการเงิน และงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานจัดซื้อจัดจ้าง 
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ 
   - งานพัฒนารายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท 
   - งานควบคุมกิจการค้างและค่าปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมเร่งรัดพัฒนารายได้ 
 

 5. งานธุรการ 
   - งานบริหารทั่วไป การรับ – ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
   - การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - งานจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ 
   - งานบันทึกข้อมูลการลดใช้พลังงาน 
   - งาน บันทึกการประชุม 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
2. งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
3. งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
5. งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ 
6. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารทีแนบ)  

เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
2. จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  การยืมพัสดุต้องทวงถาม

ติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
3.  ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
4. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1  ผด.2  

ผด.3 ผด.5 และรายงานตามแผน ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้ หรือ เลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่

สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
6. งานการซ่อมและบ ารุง 
7.  งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ดังนี้   
1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดย

ประสานงานกับหน่วยงานการเงิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น น ามารวมในใบน าส่งเงินก่อนส่ง
ให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือจะได้สอบยันให้
ตรงกัน 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระภาษีทุกประเภทกับ
ทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 
และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

3. งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดท ารายงานการ
ประชุม  จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน เพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัดเก็บแต่ละหมู่บ้านประจ าทุกปี 

4. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระ ออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง 

5. จัดท าทะเบียนคุม ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 

6. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มี
ค้าง หรือมมีรายการต้องตัดมาตรน้ า ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
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7. จัดท า ภทบ. 19 บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6% เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

8. งานจัดท าทะเบียน ผท. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
9. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานธุรการ   มีหน้าที่ดังนี ้  
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ 
 3. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
 4. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
 5. จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
 6. งานบันทึกข้อมูลการลดใช้พลังงาน รายงานค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน และปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เพ่ือเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
 7. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (งานจัดเก็บรายได้) 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ ช่องทางการให้บริการ                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วังตะเฆ่                  วันจันทร์  ถึง  วนัศุกร์ 
   โทรศัพท์ : 044 – 056 – 010 ต่อ 105          (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 โทรสาร  : -                      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.40 น. 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดิน (พ้ืน
ที่ดิน พื้นที่ท่ีเป็นภูเขา และพ้ืนที่มีน้ า) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้า
อยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือ
แพที่ใช้อยู่อาศัยที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น 
คอนโด/อาคารชุด) อปท.ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
1. อปท. แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
2. ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
3. ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน) 
4. อปท. มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 15 วัน 

(ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 
5. ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อย

ละ 20) 
6. ครบก าหนด 15 วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษี

ค้างช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย. 
7. ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
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อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ที่ดินที่ท้ิงว่างเปล่า หรือ ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 ให้เก็บเพ่ิมขึ้น
อีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3 
 

 
บทก าหนดโทษ 

1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา 28 หรือ มาตรา 29 ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมาตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมินตาม
มาตรา 45 หรือหนังสือเรียก หรือ ค าสั่งมอบหมายงานจากผู้บริหาร ตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 33 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

4. ผู้ใดขัดขวาง หรือ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือท าลาย ย้ายไปเสีย 
ซ่อนเร้น หรือ โอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึด หรือ อายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา 80 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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 6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 7. ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งกา ร
หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือใน
กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ ไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคล
นั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 
 8. ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือ มาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมี
อ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือ
เมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป เงินค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่นั้น 
 

ตัวอย่างการค านวณ 
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ตัวอย่างการค านวณตามสัดส่วน 
 - ที่ดิน ขนาดพ้ืนที่  50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคาประเมินของที่ดิน
3,700,000 บาท  
 - สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพ้ืนที่รวม  90 ตร.ม.  ราคาประเมิน 45,000 บาท  รวมราคาสิ่งปลูก
สร้าง = 4,050,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม) รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท  
ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตามสัดส่วน ชั้นล่าง ขนาดพ้ืนที่ 30 ตร.ม. คิดเป็น
สัดส่วน  =  30 X 100/90  =  33% 
7,750,000 X 33/100  =  2,557,500 X 0.3/100 = 7,672.50 บาท 
2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพ้ืนที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 100/90 = 67% 
7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 (ไม่ถึง 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้น) 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  โทรศัพท์ : 044 – 056 – 010 ต่อ 105 
หรือเว็บไซต์ http://www.wangtakhe.go.th 
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