
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ 

กองคลัง 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ความเปนมา/ความสําคัญ  

 

  การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการคลังทราบข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และเปนคูมือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของใหเปนแนวทาง

เดียวกันตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยนําคูมือการปฏิบัติงานไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร และใช

เปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรูและเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง หรือเปนแหลงขอมูลให

บุคคลภายนอกใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานกองคลัง 

  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ นอกจากใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานการคลังใชเปนคูมือปฏิบัติงานแลวยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุมมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานการคลังองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

 

 วัตถุประสงค  

  ๑. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานมุงไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูท่ีเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลดการ

ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงท่ีอาจเกิดในการทํางานและสามารถพัฒนาการ

ทํางานใหเปนมืออาชีพได 

  ๓. เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงาน

ตรงกับความตองการได 

  ๔. เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดอยางเปนระบบ

และครบถวนท้ังระดับครบถวนท้ังระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน 

  ๕. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

  ๖. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดคามผิดพลาดในการทํางานเปนการลดขอผิดพลาดหรือลด

ความขัดแยงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

  ๗. เพ่ือเปนองคความรูใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรมเปนเอกสารอางอิงในการทํางานและเปน

แหลงขอมูลสําหรับผูสนใจโดยท่ัวไป 

  ๘. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

     คูมือการปฏิบัติงาน 

๑ 



 

 ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  

  ๑. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วและทําแทนกันได 

  ๒. ไดงานท่ีมีคุณภาพตามกําหนด 

  ๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

  ๔. ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

  ๕. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ 

  ๖. ชวยลดเวลาในการสอนงาน 

  ๗. สรางความม่ันใจในการทํางานมากข้ึน 

  ๘. ลดการตอบคําถาม 

 

 ขอบเขต  

  คูมือการปฏิบัติงานกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ใหใชกับสวนราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกาะเพ่ือเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ  

  การปฏิบัติงานดานบริหารงานกองคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดาน

การบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและ 

วิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล การทํา

ความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานคลังเก็บรักษา 

ทรัพยสินท่ีมีคาขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  

  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.อบต. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง

ระดับกลาง) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ  

จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงาน

ดานการคลังท่ีตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดาน ซ่ึงมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

มากเปนพิเศษและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    

   

  

๒ 



 

 

 

 ๑. ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ๒. ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ

หนังสอืสั่งการท่ีเก่ียวของ 

 ๓. ควบคุมตรวจสอบการจัดซ้ือ-จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

 ๔. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลา เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

 ๕. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 

 ๖.จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลัง และตรวจสอบขอมูลรายจายเพ่ือประกอบในการจัดทํา

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๗. ควบคุมรับผิดชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของพนักงานและพนักงานจางกองคลังใหปฏิบัติงานดวย

ความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

 ๘. จัดทําแผนการใชจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 

 ๙.  ควบ คุมการจั ด ทํ าบัญชีด วยระบบคอมพิว เตอร  (e-laas)  ให ถูกตอ ง เป น ไปตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน ฯ ท้ัง ๔ ระบบ 

 ๑๐. จัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบ

รายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด สงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบ  

แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป 

 ๑๑. ควบคุมและเบิกจายใน GFMIS 

 ๑๒. ควบคุมและเรงรัดใหมีการชําระหนี้ 

 ๑๓. ควบคุมและจัดทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลบานเกาะ เพ่ือนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ เพ่ือทราบในฐานะผูบังคับบัญชา 

 ๑๔. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือสงให

สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน 

 

 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกองคลัง 

  

๓ 



 

 

 ๑๕. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพ่ือนเสนอ

ผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 ๑๖. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 

 ๑๗. จัดทํางบประมาณรายจายของกองคลังและตรวจสอบขอมูลรายจายเพ่ือประกอบผลการจัดทํา

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๑๘. รวบรวมขอมูลรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้ง

งบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

 ๑๙. ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจางใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒๐. ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองพรอมท้ัง

รายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 

 ๒๑. ควบคุมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบกรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurment 

:e-GP) 

 ๒๒. ควบคุมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบ (e-plan) ระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและประเมินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒๓. ควบคุมการปด – ปลดประกาศสอบราคา 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

๔ 



 

 

 

   ๑.ฝายการเงิน 

   ๒.ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   ๓.ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

  ฝายการเงิน  รับผิดชอบดานการเงินและบัญชี ดังนี ้

   ๑. วิเคราะหงบการเงินและบัญชี 

   ๒. ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

   ๓. ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายและระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามหมวด แผนงาน 

   ๔. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามกําหนดเวลาเปนไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนด เชน งบทดลองประจําเดือน สถิติการคลัง รายรับรายจาย เสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

บานเกาะเพ่ือนําเสนอใหผูบริหารทราบ 

   ๕. ควบคุมการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร (e-laas) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ

ดานระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี ใหตรงกับการลงบัญชีดวยระบบมือ 

   ๖. ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมและเรงรัดใหสงใชเงินยืมภายในกําหนด 

๗. ตรวจสอบทะเบียนเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ 

กันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

จัดหวัดตรวจสอบแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป 

   ๘. ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS 

   ๙. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

กําหนดเพ่ือสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบและสงสําเนาใหอําเภอ 

 

 

 

 

   โครงสรางสวนราชการของกองคลัง 

  

๕ 



 

    

   ๑๐. จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด

เพ่ือนเสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๑๑. จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กําหนดเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับจาย 

   ๑๒. จัดทําแผนการใชเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 

   ๑๓. ตรวจสอบฎีกาเบกิจายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ 

   ๑๔. จัดทํารายงานจัดทําเช็คและเขียนเช็คเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

   ๑๕. จายเงินใหแกเจาหนี้ตามรายงานการจัดทําเช็คพรอมท้ังตรวจสอบใบสําคัญการรับเงิน 

   ๑๖. จัดทําสมุดเงินสดรับและใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน ๑ 

   ๑๗. จัดทําบัญชีแยกประเภท 

   ๑๘. จัดทํารายงานประจําเดือน – ประจําปเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดเวลา 

   ๑๙. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน 

   ๒๐. จัดทําบัญชีการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนประจําเดือน 

   ๒๑. จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณและทะเบียนเงินนอกงบประมาณ 

   ๒๒. จัดทําสมุดเงินสดจายและใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน ๒ 

   ๒๓. จัดเก็บฎีกาและตรวจสอบฎีกาท่ีเบิกจายแลวใหถูกตองครบถวน 

   ๒๔. จัดทําเอกสารเก่ียวกับการนําสงเงินประกันสังคม 

   ๒๕. จัดทําเอกสารเก่ียวกับภาษีหัก ณ ท่ีจาย สงสรรพากรประจําเดือน 

   ๒๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   ๒๗. จัดทําใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน ๓ 

   ๒๘. จัดทําทะเบียนรายรับ 
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   ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   ๑.วิเคราะหงานจัดเก็บรายไดประจําปและเสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  

   ๒.งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑและกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

   ๓.งานวางแผนและจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 

   ๔.งานวางแผนและโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดหารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

บานเกาะ 

   ๕.ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึงเพ่ือ 

ใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๖.ควบคุมการรับเงินทุกประเภทใหเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายและระเบียบ 

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังควบคุมการตรวจสอบแหลงท่ีมาของรายได พรอมท้ังเรงรัดการจัดเก็บใหเปนไป

ตามเปาหมาย 

๗.ตรวจสอบและรับเงินตามใบนําสงประจําวันใหถูกตองและนําเงินฝากธนาคารทุกวัน 

ทําการพรอมท้ังตรวจสอบใบสําคัญสรุปใบนําสง 

๘.ควบคุมการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารการรับเงินท่ีใชแลวและใชปจจุบัน 

 ๙.ควบคุมและรับผิดชอบตรวจสอบงานผลประโยชนและงานแผนท่ีภาษี 

 ๑๐.จัดทําใบสงเงินประจําวันในสวนท่ีรับผิดชอบ 

 ๑๑.รับผิดชอบการรับเงินอุดหนุนทุกประเภทจากจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๑๒.จัดทําและบันทึกรายรับเงินสดตลอดจนบนทึกรายการตางๆ ท่ีเก่ียวของดวยระบบ 

คอมพิวเตอรตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

   ๑๓.รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหถูกตองตามทะเบียน

คุมผูชําระใหเปนปจจุบัน 

   ๑๔.ติดตอคัดลอกขอมูลท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน 

   ๑๕.จัดทําและปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน (ผท.๔) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.๕)ให

ถูกตองและเปนปจจุบัน 
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   ๑๖.จัดทํารายงานตางๆ เก่ียวกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินสงจังหวัดและกรม

สงเสริมฯ 

   ๑๗.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

๑.รับผิดชอบและดําเนินการจัดซ้ือ –จัดจาง ซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินตลอดจน 

การจําหนายทรัพยสินและดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีกําหนด 

   ๒.รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือ – จัดจางให

ถูกตองพรอมท้ังรายงานสงในสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามกําหนดเวลา 

   ๓.จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ 

(แบบ สขร.๑) สงอําเภอทุกเดือน 

 

   หนาท่ีของพนักงานจางตามภารกิจ 

   ๑.จัดทําทะเบียนคุมผูชําระคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบัน 

   ๒.จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหครบถวนเปนปจจุบันพรอมท้ังสํารวจผูท่ีอยูในขาย

ตองชําระคาธรรมเนียมใหชําระคาธรรมเนียม 

   ๓.สํารวจแหลงรายไดภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย 

   ๔.จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษี

ปายและแบบพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บภาษี 

   ๕.บันทึกทะเบียนคุมผูชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปายใหเปน

ปจจุบัน 

   ๖.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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