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            คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
ความเป็นมา/ความส าคัญ 

 

การจัดท ำคู่มือปฏิบัติงานจัดท ำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังทราบขั้นตอนกำร 
ปฏิบัติงำน และเป็นคู่มือส ำหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ที่เกี่ยว 
ข้อง ให้เป็นแนวทำงเดียวกันตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยคู่มือการปฏิบัติงานไปเป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาบุคลำกร และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้องหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บุคคลภายนอกให้ทรำบกระบวนการปฏิบัติงานด้านกองคลัง 
 

การจัดทำคู  ่มือการปฏิบัติ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ำดี นอกจากให้ 
ผ ู้ปฏิบัติงานด้านการคลังใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานแล  ้วยังเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารใช้ในการควบค  ุม
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานการคลัง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดี  
 

 

วัตถุประสงค์ ์(Objectives) 
 

1. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัตงิานที่เปน็มาตรฐานมุ่งไปสู่การบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธ ิภำพ  
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัต ิงำนได้โดย

ลดกำรตอบค ำถำม ลดเวลาในการสอนงาน ลดข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดในการท ำงำน 
และสามารถพัฒนาการท ำงำนให้เป็นมืออาชีพได้ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนตรงกับควำมต้องกำรได้ 

4. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงานสามารถทำความเข้าใจการท ำงานได้อย่ำง 
ครบถ้วนทั้งระดบัหวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน  

๕. เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัตงิานไดทุ้กขั้นตอน 
๖. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานเป็นการลดข้อผิด 

พลำดหรือลดความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 
๗. เพื่อเป็นองค์ความรู้ใช้เปน็เครือ่งมือในการฝึกอบรมเป็นเอกสารอา้งอิงในการท ำงาน  

และเป็นแหลง่ข้อมูลสำหรับผู้สนใจโดยทัว่ไป 
๘. เพื่อให้การปฏบิัตงิานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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 ประโยชน ของการจดัท าคู่มือการปฏบิัติงาน  
 

 

1. สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็วและท ำแทนกันได ้ 
๒. ได้งานที่มคีุณภาพตามก ำหนด  
๓. ลดข้อผดิพลาดจากการทำงานทีไ่ม่เป็นระบบ  
๔.ลดความขดัแย้งทีอ่าจเกดิขึ้นในการทำงาน  
๕. ชว่ยให้การท ำงานเป็นมอือาชีพ  
๖. ชว่ยลดเวลาในการสอนงาน 
๗. สร้างความมัน่ใจในการท ำงานมากขึ้น  
๘. ลดการตอบค ำถาม 

 

  ขอบเขต (Scope)  
 

คู่มือการปฏิบตัิงานกองคลัง (นักบรหิำรงำนกำรคลงั) ใหใ้ช้กับส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลทำ่ด ีเพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกนั 
 
 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การปฏิบตัิงานด้านบรหิารงานกองคลัง (ผู้อ ำนวยการกองคลัง) ซึง่มีลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เดียวกับกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคมุ มอบหมำยงำน ตรวจสอบ ประเมินผลและรบัผิดชอบกำร
ปฏิบัติงำนทำงดำ้นกำรบริหำรงำนคลังหลำยด้ำน เชน่ งำนกำรคลัง งำนกำรเงนิและบัญชี งำนกำรจดัเก็บ
รำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิตแิละวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนธุรกำร งำนจัดกำรเงนิกู้ งำนจดั
ระบบงำน งำนบริหำรงำนบคุคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรน ำ
ควำมเหน็และสรุปรำยงำน ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรอนญุำตทีเ่ป็นอ ำนำจหน้ำที่ของหนว่ยงำนคลังเก็บรกัษำ
ทรัพย์สินที่มีค่ำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และปฏิบตัิหน้ำที่เกี่ยวขอ้งหรือได้รบัมอบหมำย 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 

ตามมาตรฐานก ำหนดต่ ำแหน่ง ก.อบต. ต่ ำแหน่งผู้อ ำนวยการกองคลัง (นักบริหำรกำรคลัง 
ระดับต้น) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ 
จัดระบบงำน อ ำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหำในงานด้านการคลังท่ี ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ โดยตรวจสอบกำรจัดกำรงำนต่ำงๆเกี่ยวกับงำนกำรคลังหลำยด้ำน เช่น 
งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมสถิติวิเครำะห์งบประมำณพัสดุ งำนธุรกำร 
งำนจัดกำรเงินกู้ งำนจัดระบบงำนบุคคล งำนตรวจสอบรับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำรเก็บ
รักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงิน และปฏิบัติงานอ ื่นตามที่ได้รับมอบหมายจำกผู้บังคับบัญชำ ซึ่ง
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 



คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ๓ 

 
 

๑. ควบคุมการตรวจสอบการรบัเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
รำยจ่ายและระเบียบ หนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้เร่งรัดการจดัเกบ็ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒. ควบคมุตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิทุกประเภทใหถูกตอ้งตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ำย 
ระเบียบหนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง 

๓. ควบคุมตรวจสอบการจดัซื้อ-จัดจ้างให้ถกูต้องตามระเบยีบของทางราชการ 
๔.ตรวจสอบการจดัทำรายงานตา่ง ๆ ใหถู้กต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา เป็นไปตำม  

เป็นไปตามระเบียบก ำหนด 
๕. ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
๖. จัดทำงบประมาณรายจ่ายกองคลัง และตรวจสอบข้อมลูรายจ่ายเพ่ือประกอบในการจัดท ำ 

งบประมำณขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลท่ำด ี
๗. ควบคุมรบัผิดชอบและตรวจสอบการด ำเนนิงานของพนกังานและพนักงานจ้างกองคลังให้ 

ปฎิบัติงำนด้วยความเรียบรอ้ยถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
8. ควบคมุการจัดทำบัญชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ (e-Laas) ให้ถกูตอ้งเป็นไประเบียบกระทรวง 

มหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงนิฯ ทั้ง 4 ระบบ 
9. ควบคมุและเบกิจ่ายในระบบ GFMIS 
10. ควบคุมและเร่งรดัใหม้กีารชำระหนี้ 
๑1.ควบคมุและจัดทารายงานแสดงรายรบัรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์

การบริหารส่วนต ำบลท่ำดี เพ่ือเสนอนายกองค์การบรหิารส่วนต ำบลท่ำดีเพื่อทรำบในฐำนะผู้บงัคับบัญชำ 
๑๒.รวบรวมข้อมูลรายงานการเงนิและสถติิตา่งๆของทุกหนว่ยงานเพื่อให้ประกอบการคำนวณ 

งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ที่งบประมาณ 
๑๓. ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการจดัซื้อ-จัดจ้างใหถู้กตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
14. ควบคุมและรับผดิชอบในการจดัทำแผนจดัหาพัสด ุและแผนการปฏิบตัิงานจัดซื้อจัด 

พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนดเวลา 
15. ควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างในระบบกรมบญัชีกลาง (Elrctronic Government 

Procurement : e-GP) 
16. ควบคุมการดำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงในระบบ e-plan  
17. งำนอืน่ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย
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                         หน้าท่ีความรับผิดชอบงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 
 

งานการเงินและบัญชีรับผดิชอบงาน ดังน้ี 
1. จัดท ำฎีกำเบิกตัดปีโครงกำรท่ีด ำเนินกำรไม่ทันปีงบประมำณนัน้ หรือจดัท ำรำยจ่ำยค้ำง 

จ่ำยตำมแบบที่ก ำหนด 
2. จัดท ำฎีกำกองคลงั และรวบรวมฎีกำเบกิจ่ำยของทุกกอง, เอกสำรประกอบฎีกำ, ส ำหรับ 

เบิกจ่ำยเงิน พร้อมจดัท ำรำยงำนกำรจัดท ำเชค็ จดัท ำเชค็ จ่ำยเชค็/เงิน จำกฎีกำที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกผู้ที่มี
อ ำนำจเรียบรอ้ยแลว้ 
  3.  รำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยเงินเปน็รำยไตรมำส 
  4.   รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินโครงกำรเศรษฐกิจชุมชนเป็นรำยไตรมำส 
  5.  รำยงำนข้อมูลรบั – จ่ำยเป็นรำยไตรมำส ส่งส ำนักงำนคลัง 
  6.  รำยงำนข้อมูลในกำรจดัท ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) ส่งส ำนักงำนคลังจงัหวดั 
  7.  รำยงำนข้อมูลรบั – จ่ำย ประจ ำเดือน ส่งส ำนักนโยบำยกำรคลัง ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำร
คลัง 
  8.  รำยงำนเงนิสะสมและเงนิทุนส ำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดอืนมนีำคม และเดือนกันยำยน 
  9.  จดัท ำแผนกำรใช้เงินเปน็รำยไตรมำส 
  10. จดัท ำกำรควบคุมภำยในกองคลัง 
  11.  กำรจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำเดอืน งบทดลองและงบอื่น ๆ งบแสดง
ฐำนะกำรเงนิและงบอืน่    
  12.  ตรวจสอบจ ำนวนเงนิที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บน ำส่งเงนิกับหลกัฐำนน ำสง่เงนิและแสดงยอด
รวมจ ำนวนเงินไว้ในส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิฉบับสดุท้ำยและลงลำยมือชื่นก ำกับควำมถูกตอ้งไว้ทุกครั้ง 
  13.  จัดท ำใบส ำคญัสรุปใบน ำส่งเงิน 
  14.  จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทกุวนัที่มีกำรรับจ่ำยเงนิและเสนอให้
คณะกรรมกำรเก็บรกัษำเงินและผู้บริหำรทรำบทุกวัน 
  15.  จัดท ำใบผ่ำนรำยกำรรบัเงิน (RV) ใบผ่ำนบัญชทีั่วไป (JV) ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย (PV)  
  16.  น ำสง่ภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำย ใหแ้ก่กรมสรรพำกร 
  17.  จัดท ำทะเบียนทรัพย์สนิในระบบ e-Laas  
  18.  ตรวจสอบกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ (GFMIS)  
  19.  ตรวจสอบและรับโอนเงินจัดสรรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีโ่อนเข้ำบัญชี 
  20.  ส่งขอ้มูลขอเบกิเงนิสวสัดิกำรค่ำรกัษำพยำบำลของพนักงำนส่วนต ำบลและผูบ้ริหำรกับ
ส ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
  21.  จัดท ำทะเบียนคมุเงนิสะสม 
  22.  บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศกำรบรหิำรจัดกำรเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ (E-plan) 
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22.  กำรจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรตัง้หนี ้
23.  ลงทะเบียนคุมเงินยืมงบประมำณ 
24.  ลงทะเบียนคุมคำ่เช่ำบำ้น 
25.  ละทะเบียนคุมเงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบตุร 
26.  จัดเก็บฎีกำให้ถูกต้องตำมระเบียบระบบ รักษำใหป้ลอดภัยอย่ำให้สญูหำย 
27.  และงำนอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

 
งานจัดเก็บรายได้ รับผิดชอบงานดังน้ี 

1. วิเครำะห์งำนจัดเก็บรำยไดป้ระจ ำปแีละเสนอแนะปรับปรุงกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลท่ำดี  
  2.  ส ำรวจและตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดี ในรำย
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรใช้ประโยชน์ 
  3.  จัดท ำและประกำศบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองทรำย (รำยบุคคล) 
  4.  จัดท ำและประกำศบัญชีรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.1) 
  5.  ประเมิน/ค ำนวณค่ำภำษี ก่อนส่งให้เจ้ำพนักงำนผู้ประเมินภำษี (ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล, รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) ตรวจสอบและรับรองชื่อ จัดท ำใบน ำส่งเงิน 
พร้อมเงินสด ส่งให้งำนกำรเงินและบัญชีตรวจสอบ  
  6. เร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภำษีประจ ำปี, ประจ ำเดือน เช่น ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย 
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ให้หมดไป โดยไม่มีค้ำง 
  7. จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมเก็บรักษำให้ปลอดภัยอย่ำให้สูญหำย เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ ให้รำยงำนกำรรับมำและใช้ไปของใบเสร็จรับเงิน พร้อมท ำเจำะปรุให้เรียบร้อย 
  8. จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ภำษีทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเร่งรัดติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำง
ช ำระ 
  9.  ควบคุมดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล เอกสำร ใบส ำคัญ และรำยงำนทำงกำรจัดเก็บรำยได้ต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ำยและสะดวกในกำรค้นหำ 
  10.  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ำน้ ำประปำจำกระบบ และออกใบเสร็จรับเงินค่ำขยะมูลฝอย 
  11. จัดเก็บค่ำน้ ำประปำ และค่ำขยะมูลฝอย 
  12. งำนจดทะเบียนพำณิชย์ แก้ไขรำยกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนทะเบียนพำณิชย์ 
  13. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้ำงช ำระค่ำน้ ำประปำ และค่ำขยะมูลฝอย 
  14. งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  15. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ รับผิดชอบงานดังน้ี 
  1.  จดัหำ จดัซื้อ จัดจำ้ง เชำ่ งำนจ้ำงทีป่รึกษำ จ้ำงออกแบบและควบคุมงำน จัดท ำสัญญำ 
และแก้ไขสัญญำ จดัท ำหนงัสือรับรองผลงำน ตรวจสอบกำรคนืเงนิค้ ำประกันซองและคืนเงินค้ ำประกนัสัญญำ 
แตง่ตั้งคณะกรรมกำร แจ้งเรียกค่ำปรับและสงวนสิทธิค์ำ่ปรับ คนืหลักประกันสญัญำ และหลกัประกันผลงำน 
  2. ก่อนสิ้นเดือนกนัยำยน ของทุกป ีต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจ ำหนำ่ยพัสดุ กรณีมีพัสดุทีไ่ม่ใช่หรือเลิกใช้ เสื่อมสภำพ และสญูหำย พัสดุที่ไม่สำมำรถ 
ใช้กำรได้และด ำเนนิกำรจ ำหน่ำยออกจำกบัญช ีหรือทะเบียน 
  3. ตรวจทำน /ตรวจสอบ กำรคุมครุภัณฑ์ที่ดนิ สิ่งก่อสรำ้งและกำรใช้รถยนต์สว่นกลำง 
  4.  รำยงำนประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจดัจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคดัเลือกและสำระส ำคัญของ 
สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหนว่ยงำนของ 
รัฐตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรที่กรมบัญชกีลำงก ำหนด เป็นรำยไตรมำส 
  5. จัดท ำบญัชีคุมครุภัณฑ์ทีด่ินและสิง่ก่อสรำ้งพร้อมทั้งกำรให้เลขครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
  6.  จดัท ำบัญชรีับ – จ่ำย พัสดุครุภัณฑ์ กำรยืมพัสดุต้องทวงถำม และตดิตำมเมือ่ครบก ำหนด 
ส่งคืน พร้อมทัง้ตรวจสอบพัสดุท่ีส่งคนืวำ่อยู่ในภำพเดมิหรือไม่ หำกพบว่ำพัสดุที่สง่คืนเกดิควำมเสียหำย ให้ 
รำยงำนผู้บรหิำรและแจ้งผู้ยมืให้ด ำเนนิกำรซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพใช้กำรได้ดงัเดิม ก่อนกำรรบัคืน 
  7.  จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจำ้งมรอบเดือนและรอบปี 
  8.  จดัท ำทะเบียนคุมกำรจดัซื้อน้ ำมนัเชือ้เพลิง และรำยงำนใหห้ัวหน้ำหนว่ยงำนของรัฐ 
ทรำบทุก 3 เดอืน   
  9.  งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 


