มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ
สํานักการคลังเทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวย 1 งาน 2 สวน ไดแก
1. งานธุรการ มีหนาที่
๑. งานจัดเก็บรักษาระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวกับสํานักการคลัง
๒. งานเกี่ยวกับการประชุม คําสั่ง ประกาศ รายงาน และโครงการตาง ๆของสํานัก
การคลัง
3. รั บ ผิ ด ชอบงานทะเบี ย นคุ ม ยอดงบประมาณ การโอนเงิ น งบประมาณ การ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และการจัดทําแผนการใชจายเงินของสํานัก
การคลัง
4. งานเกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของ
สํานักการคลัง
5. งานการฌาปนกิจสงเคราะหพนักงานเทศบาล
6. งานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
7. รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดตลอดจนฎีกาเบิกเงินงบบุคลากร งบดําเนินงาน
คาใชสอย คาวัสดุ งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ
และเงินสวัสดิการตางๆของสํานักการคลัง
8. รับผิดชอบในการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินบํานาญ เงินบําเหน็จรายเดือน เงินเดือน
พนักงานคาจางประจํา คาจางพนักงานจาง ระบบ e-LAAS ของทุกหนวยงาน
9. รับผิดชอบการสแกนแนบไฟลใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ทองถิ่น ทุกหนว ยงานเพื่อสงเบิกเงิ นกั บสํานักงานหลั กประกั นสุ ขภาพแหงชาติ
(กรณีที่สํารองจายเงิน)
10.รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจางประจําของสํานักการคลัง
๑1. รับผิดชอบตรวจสอบการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของพนักงานเทศบาล
เงินบําเหน็จลูกจางประจํายกเวนพนักงานครูเทศบาลและพนักงานสังกัด
สํานักการประปา
๑2. รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
บํานาญสวนทองถิ่น
๑3. รับผิดชอบในการสงเงินสมทบ ก.บ.ท.และโอนเงิน ก.บ.ท.มาเพิ่มจายในกรณี
ไมพอจายใหแกขาราชการบํานาญสวนทองถิ่น
๑4. รับผิดชอบในการจัดทําใบรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จาย ใหพนักงานเทศบาล
และขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นของสํานักการคลัง และนําสงแบบ ภ.ง.ด.1
ภ.ง.ด.1 ก แกกรมสรรพากร
15. รับผิดชอบเงินกูส วัสดิการของพนักงานเทศบาล
16. รับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผูทําคุณประโยชนของพนักงานสํานักการคลัง
๑7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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2. สวนบริหารการคลัง ประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก
2.1 ฝายพัสดุและทรัพยสิน ประกอบดวย 1 งาน ดังนี้
งานพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่
๑. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง การทําขอตกลงซื้อ/จาง
สั ญ ญ า ซื้ อ / สั ญ ญ าจ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สั ญ ญ า ใ ห เ ป นไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติฯ ขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ และมติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ
๒. ควบคุมตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จางของ
เทศบาลใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
๓. ควบคุมดูแลการจั ดทําบั ญชีและทะเบียนพัสดุ เก็บ รักษาใบสํ าคัญ และเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ การจําหนายพัสดุที่ชํารุด
๔. ควบคุมดูแลเก็บทรัพยสินที่มีคาของเทศบาล
5. ควบคุมดูแลทะเบียนอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
6. ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาที่พัสดุระดับรองลงมา และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ
เกี่ยวกับงานพัสดุใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
2.2 ฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย 1 งาน ดังนี้
งานการเงินและบัญชี มีหนาที่
๑. ควบคุมและตรวจสอบการรับเงินที่ไดรับการจัดสรรการเบิกจายเงินของเทศบาล
(ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการพรอมทั้งติดตามตรวจสอบ
การจัดทํารายงานประจําเดือนรายงานประจําไตรมาสรายงานประจําป งบทดลอง
งบฐานะการเงินงบทรัพยสินงบเงินสะสมฯลฯ
2.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีการรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงาน
เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการเชนการตรวจฎีกาเตรียมการเบิกจายเงิน
และสิ่งแทนตัวเงินรวบรวมขอมูลตางๆในการจัดทํางบประมาณ
3.ควบคุมตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการเบิกจายเงินทุกหมวด
ทุกประเภท
4. ควบคุมตรวจสอบการลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภททั่วไป
5. ควบคุมตรวจสอบการรับ-จายเงินสด ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณการ
จัดทํางบดุล งบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน หนี้สิน
6. ใหคําแนะนํ า ปรึกษาแก เจ าหน าที่ร ะดั บรองลงมา และแก ไขป ญหาอุป สรรคตาง ๆ
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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2.3 ฝายสถิติการคลัง ประกอบดวย 1 งาน ดังนี้
งานสถิติการคลัง มีหนาที่
๑. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินตามงบประมาณทุกประเภท
๒.ควบคุมการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย
๓.ควบคุมการโอนเงินงบประมาณรายจาย
๔.ควบคุมการจัดทํากระดาษทําการรายจาย กระดาษทําการงบประมาณคงเหลือ
๕.ควบคุมการจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ
6. ควบคุมการจัดทําสถิติรายรับ และรายจายจริงประจําปงบประมาณ
7. ควบคุมการจัดทําสถิติการรับและจายเงินนอกงบประมาณ
8. ควบคุมการจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจายเงินสะสม
9. ควบคุมการจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจายเงินอุดหนุน
10. ควบคุมการรายงานสถิติการคลังประจําป และการใหบริการขอมูลทางดาน
สถิติการคลัง
๑1. ควบคุมและรับผิดชอบออกรายงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและ
งบแสดงผลการดําเนินงานเงินสะสม
๑2. ใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับขอกฎหมายและระเบียบตางๆ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3. สวนพัฒนารายได ประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก
3.1 ฝายพัฒนารายได ประกอบดวย 2 งาน ดังนี้
3.1.1 งานพัฒนารายได มีหนาที่
๑. ควบคุมการตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในขายชําระภาษี และประมาณการ
รายไดเกณฑคางรับ (ก.ค.๑) ในปงบประมาณ
๒. ควบคุมการรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํารองของ
ผูเสียภาษีและอื่นๆ
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดหลักเกณฑราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ
ตารางเมตรของภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําปภาษี
๔. พิจารณาการประเมินและกําหนดคารายป และคาภาษีในเบื้องตนเพื่อนําเสนอ
พนักงานเจาหนาที่
๕. ตรวจสอบรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) กับ ภ.ร.ด.๒ ใหถูกตอง
ตรงกันเพื่อเปนฐานในการคํานวณคารายป
๖. ควบคุมการแจงผลการประเมินคาภาษี และผลการพิจารณาอุทธรณคาภาษี
๗. ควบคุมการจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร
๘. ควบคุมดูแลและติดตามการเรงรัดรายไดสําหรับผูอยูในขายชําระภาษี (ก.ค.๑)
และบัญชีผูคางชําระภาษี ลูกหนี้ (ก.ค.๒) ใหดําเนินการเปนไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
๙. ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคาง
ชําระภาษี ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด
๑๐. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดทําประกาศ การประชาสัมพันธในการชําระภาษีอากร

๑๑. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีใหเรียบรอย
๑๒. ใหคําแนะนําปรึกษาหรือแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๑3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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3.1.2 งานเรงรัดรายได มีหนาที่
๑. จัดทําบัญชีรายละเอียดลูกหนี้ (กค.๒) ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ทุกสิ้นปงบประมาณ
๒. จัดทําและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชําระภาษีคงคางชําระเปนประจํา
ทุกเดือน และรายงานใหงานการเงิน และบัญชีทราบทุกไตรมาส เพื่ อจัดทํางบ
แสดงสถานะการเงินและรายงานใหผบู ังคับบัญชาทราบ
๓. จัดทําบัญชีทะเบียนคุมรายละเอียดผูอยูในขายชําระภาษีรายใหม
๔. จัดทําประกาศสงใหผูอยูในขายชําระภาษีทราบ ถึงระยะเวลาหรือกําหนดการ
ชําระภาษีทั้ง ๓ ประเภท
๕. จั ดทําแผนพั บรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระภาษี ติ ดตอประสานงานเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธใหเจาของทรัพยสินที่มีทรัพยสินที่อยูในขายชําระภาษีทราบ
๖. ติดตามเรงรัดผูคางชําระภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและไมมา
ชําระภาษีภายในกําหนด
๗. ติดตอประสานงานกับหนวยงานฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เกี่ยวกับ
ลูกหนี้คงคางชําระ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ
๘. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ในงานเรงรัดรายไดใหอยูในความเรียบรอยและ
ปลอดภัยเพื่อสามารถตรวจสอบได
๙. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการเรงรัดรายได และดําเนินการ
เกี่ยวกับการยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางชําระภาษีตาม
กระบวนการที่กฎมายกําหนด
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย ประกอบดวย 2 งาน ดังนี้
3.2.1 งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน มีหนาที่
1. งานจัดเก็บรายไดจากทรัพยสินเทศบาลทุกประเภท หรืองานที่เทศบาลออกเทศ
บัญญัติประกาศเพื่อดําเนินการจัดหารายได
2. งานจัดทําสัญญาเชา บอกเลิกสัญญาเชา การโอนสิทธิการเชา และการเปลี่ยนชื่อ
ผูเชาทรัพยสินและอื่น ๆ
3. งานจัดทําประกาศประมูลราคาการใหเชาทรัพยสินตาง ๆ ของเทศบาล ใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
4. งานจัดทําทะเบียนคุมการใหเชาทรัพยสินทั้งหมดของเทศบาล และมีเงื่อนไขหลักเกณฑ
อื่นๆใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการจัดเก็บรายไดจาก
ทรัพยสินไดอยางตอเนื่อง
5. งานติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผน
และเสนอความเห็น ในการจัดหารายไดจากทรัพยสิน
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6. งานจัดทํารายละเอียดขอมูลการจะใหเชาทรัพยสินในเบื้องตน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาล ไดพิจารณากําหนด
ประโยชนตอบแทนและกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพย
ของเทศบาล
7. งานจัดทําระเบียบการประชุม จดรายงานการประชุม จัดทําญัตติเสนอสภา
เทศบาล บันทึกชี้แจงและทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
8. งานจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาล
9. งานออกใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง และงานรับเงินคาปรับจราจรทางบก
10. งานจัดเก็บรายไดคารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ การทําสัญญาอนุญาต
ให จํ าหน ายสิ น ค า การออกหนั ง สื อ รั บ รองการจํ า หน า ยสิ น ค าการจั ด ทํ า บั ต ร
ประจําตัวผูจําหนายสินคา การเปลี่ยนชื่อผูรับชวง การเพิกถอนสิทธิ และอื่น ๆ
เกี่ยวกับการอนุญาตใหผูประกอบการคาจําหนายสินคาบริเวณจุดผอนผันตาง ๆ
ที่เทศบาลกําหนดขึ้น
11. งานเกี่ยวกับรวบรวมสถิติรายไดประเภทตาง ๆ ประกอบการจัดทําประมาณ
การรายรับประกอบการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3.2.2 งานพัฒนากิจการพาณิชย มีหนาที่
1. งานรับเงิ นและการเก็บ รักษาเงิน และเอกสารที่เ กี่ยวของกับตัว เงินทุกชนิดให
ถูกตองครบถวนตามระเบียบ พรอมนําเงินฝากธนาคารเปนประจําทุกวัน
2. งานตรวจสอบการนําสงเงินและใบเสร็จรับเงินใหตรงกับรหัสบัญชีแยกประเภท
3. งานจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินใหตรงกับใบเสร็จรับเงินตามรหัสบัญชีแยก
ประเภท
4. รายงานสถิติรายไดประเภทตาง ๆ ประจําปงบประมาณ เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดทําประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําป
5. งานเบิกจายใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับตัวเงินทุกชนิด ที่สวน
พัฒนารายไดเบิกจากงานพัสดุและทรัพยสินใชในการจัดเก็บรายไดประเภทตาง ๆ
พรอมจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายใหแกเจาหนาที่นําไปจัดเก็บใหถูกตอง
ครบถวน
6. งานสรุปและรวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเอกสารอื่น ๆ ที่เบิกจากงาน
พัสดุมาใชเมื่อสิ้นปงบประมาณใหถูกตองครบถวนตรงกับประเภทรายได พรอม
เก็ บรั กษาเพื่ อใหห นว ยงานตรวจสอบภายใน และสํ านั กงานตรวจเงิ นแผน ดิ น
ตรวจสอบความถูกตองตอไป
7. งานบันทึกบัญชีการรับเงินและนําสงเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
การบริการประชาชน แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)
8. งานบันทึกบัญชีการรับเงินและนําสงเงินในระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS)
9. รายงานรายรับประจําไตรมาส สงงานสถิติการคลังทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
10. รายงานรายรับเศรษฐกิจการคลัง ตามแบบระบบบัญชีของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
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11. งานจัดทําระบบบันทึกบัญชีรายรับของกรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกบัญชีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระบบฐานขอมูลและเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ในระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน
12. งานรับจดทะเบียนพาณิชย ของผูประกอบพาณิชยกิจที่ตั้งสํานักงานอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลใหดําเนินการเปนไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
13. งานออกใบอนุญาต และจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ จากภารกิจถายโอนการ
ประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
14. งานจัดเก็บรายไดประเภทตาง ๆ ไดแก คาธรรมเนียม ใบอนุญาต เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล และรายได
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่สวนพัฒนารายไดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บ
และออกใบเสร็จรับเงินพรอมนําสงเงินใหถูกตอง
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3.3 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย 2 งาน ดังนี้
3.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่
1. ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ใ นงานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพยสินใหการทํางานเปนไปตามระเบียบและขอกฎหมาย
2. ควบคุมงานคัดลอกปรับและตรวจสอบขอมูล
- แปลงที่ดิน
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
- ปาย
3. ควบคุมงานตรวจสอบและปรับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๑, ๒ ,๓, ๔, ๕, ๖, ๙,
๑๑, ๑๒ และ ๑๗)
4. ควบคุมงานสํารวจและปรับขอมูลภาคสนาม
5. ควบคุมการบํารุงรักษาแผนที่ภาษี และดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสิน และเอกสารอื่น ๆ
6. ควบคุมงานระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
7. ควบคุมทะเบี ยนคุมงานบริ การขอมูลภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิ น
ทะเบียนทรัพยสินและขอมูลผูชําระภาษี
8. ควบคุมทะเบียนคุมรายละเอียดผูอยูในขายชําระภาษีรายใหม
9. ศึ ก ษาวิ เ คราะห ปรึ ก ษาให คํ า แนะนํ า และเสนอแนะ การปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบและขอกฏหมาย
10. รับผิดชอบการปรับขอมูลคําขอจดสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) จากสํานักงานที่ดิน
จังหวัดลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในเขตความรับผิดชอบ 21 โซน
11.รับผิดชอบการปรับขอมูลใบอนุญาตกอสราง/รื้อถอน/ดัดแปลง (ผ.ท.9)ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการประชาชนแบบบูรณาการและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในเขตความรับผิดชอบ 21 โซน
12.รั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ข อมู ล ระบบโปรแกรมแผนที่ ภ าษี และทะเบี ย นทรั พย สิ น
(LTAX 3000) ในเขตความรับผิดชอบ 21 โซน
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13.รับผิดการปรับปรุงขอมูลคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ทด.1) และการ
ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ใบอนุ ญ าตก อ สร า ง/รื้ อ ถอน/ดั ด แปลง (ผท.9) ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการประชาชนแบบบูรณาการและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)ในเขตความรับผิดชอบ โซน 03,09,12,13,15,18
และ 19
14.รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมรายละเอียดผูอยูในขายชําระภาษีรายใหมโซนที่
รับผิดชอบ
15.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.2 งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่
๑. รับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองคํารองแจงหองวางและคํารองตาง ๆ
2. รับผิดชอบการสํารวจและปรับขอมูล ขอมูลการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน
การติดตั้งและรื้อถอนปาย ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการประชาชน
แบบบูรณาการและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
3. รับผิดชอบการตรวจสอบทะเบียนทรัพยสิน (ผท.4) ในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน
4. ดูแล แกไข ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักการคลังใหเปนปจจุบัน ลงเว็บไซด
สํานักการคลังเทศบาลนครนครราชสีมา
5. รับผิดชอบการตรวจสอบปายภาพเคลื่อนไหว
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

