คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือการปฏิบัติงานนักบริหารงานการคลัง
ความเป็นมา/ความสําคัญ การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ งานและเป็นคู่มือสําหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
คําสั่งที่เกี่ยวข้องให้เป็น แนวทางเดียวกันตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยนําคู่มือการปฏิบัติงานไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา บุคลากร และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ได้อ ย่างถูก ต้อ งหรื อเป็ น แหล่ งข้อ มูล ให้ บุคคลภายนอกได้ ทราบกระบวนการปฏิ บัติ ง านด้ านการคลัง ให้
ผู้บริหารใช้ในการควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน
การคลังองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมุ่งไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดย ตลอด การ
ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน และสามารถ
พัฒนาการทํางานให้เป็นมืออาชีพได้
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงาน ตรง
กับความต้องการได้
4. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานสามารถทําความเข้าใจการทํางานได้อย่างเป็น ระบบ
และครบถ้วนทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
6. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิง เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางานหรือลดความขัดแย้งที่อาจ เกิด
จากการปฏิบัติงาน
7. เพื่อเป็นองค์ความรู้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางานและเป็น
แหล่งข้อมูลสําหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
8. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
1. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทําแทนกันได้
2. ได้งานที่มีคุณภาพตามกําหนด
3. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ
4. ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
5. ช่วยให้การทํางานเป็นมืออาชีพ
6. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน
7. สร้างความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น
8. ลดการตอบคําถาม

ขอบเขต คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ให้ใช้กับส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเริงรมย์ เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานกองคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน
ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติ งานทางด้านการบริหารงานการคลัง
หลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งาน บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คําปรึกษา แนะนําการทําความเห็นและสรุป
รายงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย แนวทางด้านการคลังเพื่อวางแผนและจัดทํา
แผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2 ร่ ว มวางแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงาน ด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ
หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์
1.3 ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอน
สําคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กําหนด
1.5 ร่ ว มวางแผนในการจั ด ทํ าแผนที่ ภ าษี จั ด การพั ส ดุ การเบิ ก จ่ ายเงิ น ประจ าไตรมาสเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานและการการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัดเพื่อปรับปรุงการกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจํากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน เพื่อ
ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.4 จัด ระบบการติ ดตาม ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน ตลอดจนวิเ คราะห์ ผ ลดี ผลกระทบ ปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแก้ไข
2.5 ร่วมกําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดย
ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามให้คําแนะนํา วิเคราะห์ ทําความเห็นและตรวจสอบการคลังหลาย
ด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบ
ประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด ไว้อย่าง
ตรงเวลา
2.8 ควบคุ มดู แ ลการดํ า เนิ น การให้ มีก ารชํ าระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ อย่ างทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําส่งเงิน และการ
นําส่งเงินไปสํารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 วิเคราะห์และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจง เป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการเก็บรักษา เงิน
กรรมการตรวจการจ้ า ง กรรมการตรวจรั บพัส ดุ ฯลฯ เป็นต้ น เพื่อควบคุมให้ภ ารกิ จดั งกล่ าวเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.3 ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ปรั บปรุ ง และพั ฒ นาการปฏิ บัติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บบั ญ ชา ให้ มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่ นต่อการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือ
เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตําแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและมีความ
ต่อเนื่อง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กํากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่าง
ยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทํางาน เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดําเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน
4.5 ร่วมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลสูงสุด

