
 



 

คำนำ 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงาน

การเงนิและสินทรัพย ซึ่งไดจากการวิเคราะหอำนาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ 

แบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย งานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ  

งานบริหารสินทรพัย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ดังนั้น เพ่ือใหไดคูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย และสามารถนำไปใชเปนคูมือ 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงตองอาศยัการวิพากษ ตรวจสอบ แกไข 

จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในแตละงาน เพ่ือใหคูมือมีความถูกตองสมบูรณและครอบคลุมภารกิจงานตอไป 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดติถ ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำ 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ไว ณ โอกาสนี้ 

 

              กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดติถ 
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กรอบงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                               
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ภารกิจกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 - ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 

  - ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 

  - ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 

 - ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานงานสินทรัพย 

 - ใหคำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ 

งานบริหารสินทรัพย 

 - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

1.งานบริหารการเงิน 

  1.1 การเบิกเงิน 

1.2 การจายเงิน 

1.3 การยืมเงิน 

1.4 การรับเงิน 

1.5 การเก็บรกัษาเงิน 

1.6 การนำเงินสงคลัง 

1.7 การกันเงนิ 

2.งานบริหารงานบัญชี 

2.1 สมุดเงนิสด/ใบสำคัญการลงบัญชีดานรับ 

2.2 สมุดเงนิฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีดานรบั 

2.3 สมุดเงนิสด/ใบสำคัญการลงบัญชีดานจาย 

2.4 สมุดเงนิฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีดานจาย 

2.5 การรับและการนำสงเงนิ 

2.6 การบันทกึทะเบียนคมุฎีกาการเบิกจายเงิน 

2.7 รายงานการเงิน 

2.8 การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

2.9 การตรวจสอบและรายงานการเงนิ 

2.10 การปดบัญชี 

2.11 การบันทึกสิ้นป 

2.13 การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



3.งานบริหารงานพัสด ุ
3.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3.2 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) 
3.3 การควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสด)ุ 
3.4 การควบคุมพัสดุ (การยืมพสัดุ) 
3.5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

4.งานบริหารงานบริหารสินทรพัย์ 
4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพสัดุ 
4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ ในความดูแล 

ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพสัดุในความดูแลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
4.4 การขอรื้อถอนอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 

5. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับกรด าเนินงานการเงิน งนบญัชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ปัจจุบนับุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 8  คน ได้ถูกมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน ดงันี้ 
1. นางอ าพา  สุขสบาย   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที ่อ.8  
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ มีหนา้ที่รบัผิดชอบการปฏิบตัิงาน ดังนี ้

 1.1 ด าเนินการควบคุม ก ากับดแูลเร่งรัดติดตาม เก่ียวกับงานบริหารงานการเงิน,งานบริหารงานบัญชี,งาน
บริหารงานพสัดุ และงานบริหารงานสนิทรัพย์ 
 1.2 ด าเนินการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม เก่ียวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การโอนเงนิให้ผู้มีสิทธิรับเงนิในระบบ GFMIS  
 1.3 ด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแลเร่งรัดติดตาม เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดท าบัญชี หลักฐานเอกสาร
กับในระบบ GFMIS  
 1.4 ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์ 
 1.5 เป็นผู้มีสิทธิเข้าปฏบิัติการในระบบ GFMIS และเข้าปฏิบัตกิารในระบบ KTB Corporate Online 
 1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน และการควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.7 ด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน การควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.8 การรายงานผลการด าเนนิงานการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
 1.9 จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับ
โรงเรียนในสังกัด และกลุ่มงานภายในหน่วยงาน  
 

2. นายณัฐกร  ภู่สวาสดิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบญัชีปฏิบตัิการ ต าแหน่งเลขที่ อ.9 
    ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้างานบัญชี  มีหน้าที่รบัผิดชอบการปฏบิตัิงาน ดงันี ้

 2.1 ด าเนินการจัดท าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ จัดท างบเทียบยอด 
เงินฝากธนาคาร ทุกบัญช ี

2.2 จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภท  
 2.3 วิเคราะห์ ตรวจสอบการปรับปรุง และการปิดบัญชีตามระบบบัญชี ในระบบ GFMIS 
 2.4 จัดท ารายงานทุกประเภททีเ่ก่ียวข้อง และรายงานงบทดลองประจ าเดือน รายงานงบการเงนิประจ าปี 
รายงานเงินรายได้แผน่ดิน รายงานฐานะเงนิทดรองราชการ น าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 
 2.5 จัดเก็บเอกสารทุกประเภท (งบเดือน) 
 2.6 เป็นผู้มีสิทธิเข้าปฏบิัติงานในระบบ GFMIS ด าเนินการในสว่นของงานที่รับผิดชอบ 
 2.7 วิเคราะห์การรับเงินสดจากใบเสร็จรับเงิน ถอนเงินจากธนาคาร จัดท าบัญชีเงินสด บัญชีย่อยคุมเงิน
รายได้แผ่นดิน และน าเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง รายงานการจัดเก็บรายได้ และน าส่งคลัง บันทึกรับและน าส่งใน
ระบบ GFMIS Web Online   
 2.8 บันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS Web Online (ขจ.05) 
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2.9 บันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืม เบิกเกินส่งคืนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอก

งบประมาณ ในระบบ GFMIS Web Online 
 2.10 วิเคราะห์ ตรวจสอบปรับปรุงบัญชีทรัพย์สนิ บัญชีรายไดสู้งต่ ากวา่ค่าใช้จา่ยสะสม บัญชรีายได้และ
บัญชีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ตามบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS  
 2.11 ตรวจสอบการเบิกจ่าย และน าเงนิส่งคลังหรือน าฝากคลัง ก่อนอนุมัติในระบบ GFMIS  
 2.12 ด าเนินการเก่ียวกับการขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา 
 2.13 ด าเนินการเก่ียวกับการบนัทึกรายการรับและน าส่งเงนิทกุประเภทในระบบ GFMIS 
 2.14 ด าเนินการเก่ียวกับการพกัสินทรัพย์ และงานที่เก่ียวข้องในระบบ GFMIS 
 2.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดุจดาว  สอนสาร ีและ นายธีระกุล  น้อยยม กรณีที่เป็นงานส าคญัเร่งด่วน
หากล่าชา้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ตามปกตไิด้ 
 2.16 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

3. นางดุจดาว  สอนสารี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.10  
มีหน้าที่รับผดิชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 3.1 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า เงินวิทยฐานะ เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจ า เงินตอบแทนเต็มขั้นข้าราชการและลูกจ้างประจ า เงิน พ.ส.ร.    
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเดือนตกเบิกปรับระดับ ขั้นและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน         
ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment  
 3.2 ด าเนินการประมวลผลการขอเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจ า ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
กรมบัญชีกลาง การบันทึกรายการขอเบิก ข้อมูลรายการหักหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนกรมบัญชีกลาง การประมวลผลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  พิมพ์รายงานรายละเอียดการขอ
เบิกจ่ายประจ าเดือน  และส่งมอบข้อมูลให้ สพฐ. ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งข้อมูลต่อให้กับ
กรมบัญชีกลางต่อไป 
 3.3 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการจ่ายช าระหนี้ประจ าเดือนหลังจากที่กรมบัญชีกลางโอนหนี้กลับคืนให้
ส่วนราชการแล้ว จัดท ารายละเอียดการรับ-จ่ายเงินตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี  รายตัว 
 3.4 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า เงินตอบแทนพนักงานราชการ  
ได้แก่ รายการรับ รายการจ่าย ยอดคงเหลือสุทธิ  เพื่อน าเข้าโปรแกรม E-salary ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบเงินเดือนประจ าเดือน 
 3.5 ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายและหนังสือรับรองการโอนอัตราและจ่าย
เงินเดือน   
 3.6 ด าเนินการตรวจสอบเงินได้ทั้งปี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในระบบ จ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนให้กับ สพฐ. 
 3.7 ด าเนินการเก่ียวกับ การเบิกเงินตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราวทุกโครงการในสงักัด 
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 3.8 ด าเนินการเกีย่วกบั เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิกู้ กยศ.กรอ. ของพนกังานราชการและลูกจา้งชั่วคราวในสังกดั 
 3.9 จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแบบ ภ.ง.ด.1 ก(พิเศษ) ของพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชัว่คราวในสงักัด 

3.10 ด าเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ และการส่งใช้เงินทดรองราชการ  จัดท าทะเบียนคุม     
เงินทดรองราชการ 

3.11 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด 
3.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุกัญญา  ชลทา และ นายณฐักร  ภู่สวาสดิ์ กรณีที่เป็นงานส าคัญ

เร่งด่วนหากล่าช้าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามปกติได้  
 3.13 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
4. นางสาวสุกัญญา  เพชรรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.11  
   ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏบิตัิงาน ดงันี้ 

 4.1 ด าเนินการเก่ียวกับการจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย 
 4.2 จัดท าทะเบียนคุมเช็ค-การจ่ายเช็ค เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงนิทดรองราชการ 
 4.3 จัดท าทะเบียนการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 4.4 ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ เพื่อบันทึกโอนเงินผ่านโปรแกรม ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
 4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับ การโอนเงินผา่นธนาคาร และใชโ้ปรแกรม excel file conversation 
 4.6 ด าเนินการเกี่ยวกับ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 4.7 ด าเนินการตรวจสอบยอดเงนิรับ-จ่าย ของเงินฝากธนาคารประจ าวนั 
 4.8 ด าเนินการเก่ียวกับการยืมเงินราชการ เงินนอกงบประมาณและการส่งใช้เงนิยืมราชการ         
                 การจัดท าทะเบียนคุมเงินยืมราชการ 
 4.9 ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกเงินชดใช้เงนิทดรองราชการ 
 4.10 ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกรายการ เงินทุนเพื่อการศึกษา เงินทุน 
                   พระราชทาน  
 4.11 ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ การประชุม ฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายการจัดงาน ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวนิัยและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรผูป้ฏิบัตงิานให้แก่ทางราชการ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ค่าตอบแทนกรรมการสถานศึกษา ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก  
การแข่งขัน การประเมินบุคลากรของรัฐ 

4.12 เป็นผู้มีสิทธิเข้าปฏิบตัิงานในระบบ GFMIS ด าเนนิการในส่วนของงานที่รับผิดชอบ 
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4.13 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดุจดาว  สอนสารี, นายธีระกุล  น้อยยม และ นางสาวอนุสรา  จุ้ยต่าย กรณี
ที่เป็นงานส าคัญเร่งด่วน หากล่าช้าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ 
 4.14 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

5. นายธีระกุล  น้อยยม  ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ.12   
    มีหน้าที่รับผดิชอบการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 5.1 ด าเนินการขอรับเงินบ านาญปกติ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จตกทอด บ าเหน็จค้ า
ประกัน เงินทดแทนข้าราชการและผู้รับบ านาญในสังกัด 

 5.2 ปฏิบัติงานในระบบ E-pension ในรหัสเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการลงทะเบียน ขอรับเงิน     
ขอเบิกเงิน ตรวจสอบการส่งเบิก การสั่งจ่ายเงินบ านาญของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จค้ า
ประกันผู้รับบ านาญและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 5.3 ปฏิบัติงานในระบบ E-pension ในรหัสนายทะเบียนประวตัิผู้รับบ านาญ และการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข้าราชการบ านาญปกติ ให้กรมบัญชีกลาง ตามค าร้องขอของบ านาญและลูกจ้างประจ า ในสังกัด 
 5.4 ด าเนินการขอรับเงินและเบกิจ่ายเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน กรณีผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม 
 5.5 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการหักเงินบ านาญปกติ โครงการจ่ายตรงเพื่อช าระเจา้หนี้บุคคลที่สาม 
และเงินอ่ืนๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดือน ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมบัญชีกลาง 
 5.6 ด าเนินการขอรับและเบิกเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินส ารองเลี้ยงชพี(กสจ.)
ลูกจ้างประจ า กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ า ลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม 
 5.7 ด าเนินการเกี่ยวกับ การบันทึกรายการขอเบิกเงินทุกประเภท ในระบบ GFMIS 
 5.8 ด าเนินการเก่ียวกับ การรับเงินและน าส่งเงินเบิกเกินสง่คืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสญัญา      
เงินรายไดส้ถานศึกษา ของส านกังานและโรงเรียนในสังกัด 
 5.9 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

5.10 เป็นผู้มีสิทธิเข้าปฏิบตัิงานในระบบ GFMIS ด าเนนิการในส่วนของงานที่รับผิดชอบ 
 5.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณฐักร  ภู่สวาสดิ์ และ นางสาวสุกัญญา  เพชรรัตน์ กรณีที่เป็นงานส าคัญ
เร่งด่วนหากล่าช้าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามปกติได้ 
 5.12 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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6. นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด  ต าแหน่ง นักวชิาการพสัดุช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ. 15 
   ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้างานพัสด ุ   มีหน้าที่รับผดิชอบการปฏิบตัิงาน ดงันี้ 

 6.1 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
การซื้อ จัดหา รายงานก่อหนี้ผูกพัน ท าสัญญา หรือข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 6.2 ด าเนินการเก่ียวกับการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอ านาจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในส่วนของโรงเรียน 
 6.3 การด าเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ ้าง ทัง้เงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
 6.4 การตรวจสอบ ควบคุม เร ่งรัด การดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ ้าง ทั้งเงนิงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 
 6.5 การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ ้าง และรายงานผลการดำเนินการงบลงทุน ให ้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข ้องทราบ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
 6.6 การด าเนินการและตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินเก่ียวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนของโรงเรียน 
 6.7 การจัดทำใบ PO ในระบบ Web online รวมถึงการดำเนินการตรวจรับ ในระบบ Web online  
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 6.8 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจา้ง งบลงทุน (ค่าก่อสร้าง) งบกลาง(เบกิจ่ายงบ
ลงทุน คา่สิ่งก่อสร้าง) และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในเร่ืองดังกล่าว      แก่โรงเรียนใน
สังกัด 
 6.9 ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการลงทะเบียน และการด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง ของสถานศึกษา
ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 6.10 ด าเนินการควบคุม เกี่ยวกับการตรวจสอบพสัดุ และการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี 
 6.11 ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ที่เก่ียวกับ
การแจ้งรหัสสินทรัพย์ถาวร  เพื่อก ากับ ติดตาม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดลงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 6.12 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการของส านักงานและโรงเรียน 
 6.13 จัดท าข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อรอการตรวจสอบ 
 6.14 จัดท าทะเบียนครุภัณฑส์ านักงานและที่เก่ียวข้อง 
 6.15 ด าเนินการในระบบ GFMIS  ในส่วนของงานที่รบัผิดชอบ 
 6.16 รวบรวมหนังสือหารือ แนวปฏิบัติงานดา้นงานพัสดุเพื่อจดัท าคู่มือการปฏิบัตงิานพัสด ุ
 6.17 ให้ความรู้ด้านงานพัสดุแก่ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
 6.18 ปฏิบัติหนา้ที่แทน นางอ าพา  สุขสบาย กรณีที่เป็นงานส าคัญเร่งด่วน หากลา่ชา้อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ตามปกติได้ โดยปฏิบตัิแทนล าดบัที่ 2 
 6.19 ปฏิบัติหนา้ที่แทน นายธิชาพงษ์  บุญห่อ กรณีที่เป็นงานส าคัญเร่งด่วน หากลา่ชา้อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ตามปกติได้  
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6.20 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7. นายธิชาพงษ์ บุญห่อ ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสดชุ านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ.16  
    มีหน้าที่รับผดิชอบการปฏิบตัิงาน ดงันี้ 

 7.1 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการ
พัสดุ การซื้อ จัดหา รายงานก่อหนี้ผูกพัน ท าสัญญา หรือข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายงานการจัดซื้อจัดจา้งใน
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 7.2 ด าเนินการเก่ียวกับการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอ านาจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ์  
 7.3 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมพัสดุ และสิง่ก่อสร้าง งบด าเนินงาน งบลงทนุ ในส่วนของส านักงานเขต
พื้นที ่และโรงเรียนในสงักัด  
 7.4 การจัดทำใบ PO ในระบบ Web online รวมถึงการดำเนินการตรวจรับ ในระบบ  Web online ใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
 7.5 การด าเนินการลงทะเบียน และการด าเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้ง ของสถานศึกษาในระบบจัดซือ้    จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 7.6 ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จดัจ้าง งบลงทุน (คา่ก่อสร้าง) งบกลาง 
(เบิกจ่ายงบลงทนุ ค่าสิ่งก่อสร้าง) และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
 7.7 ด าเนินการเก่ียวกับที่ราชพสัดุของส านักงานและโรงเรียนในสังกัด 
 7.8 ด าเนินการจัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก–จ่าย วสัดุส านักงาน วัสดุโครงการ คลังพสัด ุ 
 7.9 ด าเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
 7.10 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินคา่จ้าง และจัดซื้อวัสดุโครงการตา่งๆ ของส านักงาน 
 7.11 ด าเนินการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
 7.12 ติดตาม รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนนิการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระเบียบ 

7.13 เป็นผู้มีสิทธิเข้าปฏิบตัิงานในระบบ GFMIS ด าเนนิการในส่วนของงานที่รับผิดชอบ 
 7.14 ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด   กรณีที่เป็นงานส าคัญเร่งด่วน หากล่าชา้อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ และกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ตามปกติได้ 
 7.15 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรอืสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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8. นางสาวอนุสรา  จุ้ยต่าย   ต าแหน่ง พนักงานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 8.1 ด าเนินการเก่ียวกับ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญ 
 8.2 ด าเนินการเก่ียวกับ การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด 

8.3 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสาธาณูปโภคต่าง ๆ ของส านักงาน   
8.4 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน การเบิกจ่าย เก็บรักษา และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

 8.5 งานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์น าแฟ้มเสนอผู้บังคบับัญชาลงนาม     หรือสั่ง
การ และงานเดินหนังสือราชการ 
 8.6 การจัดท าหนังสือเชิญประชมุ การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  ประสานดา้นสถานที่ และอาหาร 
เครื่องดื่ม ส าหรับการประชุม การบันทึกการประชุมและการจัดส่งรายงานการประชุม  การจัดท าข้อมูลเอกสาร/
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  การประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก การ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารผา่นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
 8.7 การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนนุการปฏบิัติงานของหนว่ยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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สวนท่ี 2 

 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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งานบริหารงานการเงิน 

ชืองาน  การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ จ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบการรับ-จายเงินเดือน     

โดยนำเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถเบิกจายเงินไดรวดเร็วขึ้น  

และลดขั้นตอนการทํางาน โดยจัดทําโครงการปฏิรูประบบการจายเงนิเดอืนและคาจางประจําหรือ

โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา 

จากเดิมที่สวนราชการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดในระบบ GFIMS  

และเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติการจายเงินแลวจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสวนราชการ เปลี่ยนเปน   

สวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค (หนวยประมวลผลจาย) ทํารายการขอเบิกเงินเดือนและคาจาง

ประจํา ผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลางจะเปนผูเบิกเงินจากคลังในระบบ 

GFMIS และ โอนเงินเดือนและคาจางประจําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 

สําหรับในสวนของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ ไดเริ่มดําเนินการ 

ตามโครงการจายตรงเงนิเดือน และคาจางประจําตั้งแต เดือน มกราคม 2560 เปนตนมา โดยไดเขารวมรับ

ฟงการชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินเดือนและ

คาจางประจําของทุกหนวยงาน  ใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง แตเนื่องจากบุคลากรผูรับผิดชอบ

การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา ของหนวยงาน มีการโยกยายสับเปลี่ยนงานซึ่งอาจทําใหการ

ปฏิบัติงานขาดความตอเนื่องและเกิดขอผิดพลาด สงผลกระทบตอความถูกตองของขอมูลรายบุคคลของ

ขาราชการและลูกจางประจํา ที่ตองสงใหกรมบัญชีกลางเพ่ือขอเบิกเงินจากคลัง ดังนั้น เพื่อใหผูรับผิดชอบ

การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําของหนวยงาน สามารถจัดทําขอมูล รวมถึงดําเนินการเบิกจาย

เงินเดือนและคาจางประจําไดอยางถูกตองและสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  จึงได

จัดทาํคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําในระบบจายตรงข้ึน   

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือสรางความรูความเขาใจในดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เปนสาระสำคัญ

เก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจําไดอยางถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสวนราชการใหมีความรอบรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการ

จายตรงเงินเดือนและคาจางประจําไดอยางถูกตอง และสามารถปฏิบัติงานดานการจายเงินเดือนและคาจาง

ประจําใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ได อยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3 เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได (ภาษี) ของรัฐบาล  
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  2. ขอบเขตของงาน   

   2.1 รับผิดชอบการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําในระบบจายตรงกรมบัญชีกลางใหกับ 

ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดตามระเบียบ กฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ  

ดำเนินการเบิกเงินใหถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามกําหนดเวลา 

   2.2 ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  

  3. ประโยชนที่จะไดรับ  

   3.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัตงิานในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   3.2 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีฐานขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  4. คําจำกดัความ  

   เงินเดือน หมายความวา เงินเดือนและเงินอ่ืนที่กําหนดจายเปนรายเดือนจากเงนิงบประมาณ รายจาย

ประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน  

   เงินประจําตำแหนง หมายความวา เงนิประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงนิประจํา

ตําแหนงและใหหมายความรวมถึง เงนิประจําตําแหนงผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค  ประธานองคมนตรีหรือ

องคมนตรี เงินประจําตําแหนงของผูดำรงตาํแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการและเงนิวิทยฐานะของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

   เงินเพิ่ม หมายความวา เงินเพ่ิมสำหรับขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด 

   หนี้บุคคลที่สาม หมายความวา หนี้ทั่วไป หนี้สหกรณ เงนิเบิกเกินสงคนื เงนิรายไดแผนดิน  

เงินเบิกลวงล้ำ ทั้งนี้เงินเบิกเกินสงคืน เงินรายไดแผนดิน และเงินเบิกลวงล้ำในคูมือเลมนี้ใหหมายความถึง 

ในสวนที่เก่ียวของกับเงนิเดือน คาจางประจํา และเงินที่จายควบกันเทานั้น 

        หนาที่ความรับผิดชอบ  

  1. ดำเนินการตรวจสอบและเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําในสังกัด และประสาน 

การจัดทําขอมูลกับกลุมบริหารงานบุคคล ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจายตรงเงินเดือน และคาจางประจํา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  2. จัดเตรียมขอมูลคาใชจายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือนำสงขอมูล 

ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  

  3. จัดเตรียมขอมูลคาใชจายของลูกจางประจําในสังกัด เพ่ือนำสงขอมูลในระบบจายตรงเงนิเดอืน 

และคาจางประจํา 

  4. บันทึกรายการในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจายตรง 

เงินเดือนและคาจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  5. จัดสงสงรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและคาจางประจํา เงินอ่ืนๆ ในระบบจายตรงเงินเดือนและ

คาจางประจําไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินปฏิบัติงานในระบบจายตรง เงินเดือน

และคาจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  6. ตรวจสอบและจัดทําขอมูลรายรับ-รายจาย ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา นำขึ้นระบบ e-money ของหนวยงานเพ่ือตรวจสอบเปนรายบุคคลได  

  7. ตรวจสอบและสั่งจายโอนเงินใหกับเจาหนี้ พรอมเอกสารหลักฐานการจายเงิน  

  8. จัดทําหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย (แบบ 5110) สงใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายายสังกัด  

  9. จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด 

  10. ตรวจสอบและเขียนบัตรเงินเดือนและคาจางประจำของขาราชการครบูุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจางประจําในสังกัด  

  11. จัดทําตรวจสอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายของขาราชการครบูุคลากรทางการศกึษา 

และลูกจางประจําในสังกัด   

  12.จัดทําและนำสงเงินเดือนและคาจางประจํา คืนคลังกรณีเบิกเกินสงคืน  

 

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําของหนวยงานมแีนวทาง 

ในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไปใชประโยชนได  

  2. สามารถดําเนินการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ขั้นที่ 1 
การเตรียมขอมูลกรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

การเตรียม กําหนดการเตรยีมกอนคํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา ขั้นตอนนี้หากไมมีรายการใดเปลี่ยนแปลง 

แกไขไมตองทําทุกเดือน ระบบจะตรวจและสรุปบางรายการใหอัตโนมัติการทํางานนี้สามารถทําในชวงปฏิทิน การ

ทํางานพรอมงานบุคคลไดเชน เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร การปรับปรุงเงินสะสมสวนเพ่ิม กบข. /กสจ.  การแกไข

รายการลดหยอนภาษี   

 

 

 



 

 - 18 - 

 

ขั้นที่ 2 

การเตรียมหนี้สินทั่วไป (Debt) และหนี้สหกรณ (Loan) 
จัดทําขอมูลหนี้ทั่วไปและหนี้สหกรณออมทรัพยครู โดยดําเนินการดังน้ี 

  - จัดทําหนี้อื่นลงใน Microsoft Excel   

  - แปลงไฟลหนี้ทั่วไปจาก Microsoft Excel เปนไฟล Text โดยบันทึกเปนไฟลเปนประเภท CSV 

(comma delimited) และใชชื่อไฟล LOAN.TXT โดยแยกไฟลเปน loan ขาราชการ  และไฟล loan  

ลูกจางประจํา และใหใชรหัสหนี้ ดังตอไปนี้  

ชองที่  รายการ  รหัสหนี้  หมายเหตุ 

1  เงนิสงเคราะห ชพค.  41103   

2  เงนิสงเคราะห ชพส.  41104   

3  หนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห  40302  

4  หนี้ธนาคารออมสิน 40322  

5  หนี้ธนาคารกรุงไทย  40706  

6  หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ 40355  

7  ประกันชีวิตเอไอเอ  40803  

8  ประกันไทยสมุทร 40808  

9  เงินฌาปนกิจสงเคราะห 40222  

10  เงินสวัสดิการ  40602  

- จัดทําหนี้สหกรณลงใน Microsoft Excel โดยแยกแผนงานเปน loan ขาราชการ และ loan   
ลูกจางประจํา และใหใชรหัส ดังนี้  

 - แปลงไฟลหนี้สหกรณ Microsoft Excel เปนไฟล Text โดยบันทึกเปนไฟล   

ประเภท CSV (comma delimited) และใชชื่อไฟล DEBT.TXT)   

โดยแยกไฟลเปน debt ขาราชการ และไฟล debt ลูกจางประจํา และใหใชรหัสหนี้ดังตอไปนี้  
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รหัสหนี้  รหัสสหกรณ  สหกรณ  หมายเหตุ 

40229  20000650001  สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จำกัด   

40229  20000530001  สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด   

 

ช่ืองาน  เงินบำเหนจ็ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินชวยพิเศษกรณีผูรับบำนาญถึงแกกรรม 

การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพนสภาพ 

ข้ันตอนสำคัญของการดำเนินงาน  

1. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด 

ดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอดเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ให ผูมีสิทธิรับเงิน จากการไมไดรับเงินตอเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเกิดผลเสียตอสิทธิประโยชน

ต่ำ ๆ เชน การไมสามารถใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลจายตรงของกรมบัญชีกลางอยางตอเนื่องไดและเพ่ือให

ทายาทผูมีสิทธิรับเงินในบำเหน็จตกทอดตามสิทธิที่พึงจะไดรบักรณผีูรับบำนาญถึงแกความตาย  

 วิธีการดำเนินงาน  

 1. ตรวจสอบสิทธิเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(แบบ สรจ.3)และหลักฐานที่เกี่ยวของ ตามที่ผูมีสิทธิ

ยื่นขอรับเงนิ 

 2. นำแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเอกสารท่ีเก่ียวของ เสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติจายเงนิ 

ใหแกผูมีสิทธิรบัเงิน 

 3. เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว บันทึกขอมูลการขอรับเงินในระบบe-pension 

 4. สงหลกัฐานและเอกสารที่เก่ียวของใหสำนักงานคลังเขต/กรมบัญชีกลางตรวจสอบ 

 5. เมื่อไดรับอนุมัติจากสำนักงานคลังเขต/กรมบัญชีกลางแลว ใหตรวจสอบการอนุมัติสั่งจาย เพ่ือบันทึก

การขอเบิกและปดรอบตามปฏิทินประจำเดือนของกรมบัญชีกลางในระบบe-pension 
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2.การขอรับเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบำนาญถึงแกความตาย  

ดำเนินการขอรบัเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบำนาญ ถึงแกความตาย เมื่อผูรับบำนาญเสียชีวิต ใหจายเงินชวย

พิเศษจำนวน3 เทาของเงินบำนาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ใหกับบุคคลที่ระบุไว

ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ หรือทายาทตามกฎหมายซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคสอง 

ไดแก คูสมรส บุตร บิดา-มารดา โดยการขอรับเงินชวยพิเศษ ใหขอรับภายใน1ป นับแตวันที่ขาราชการบำนาญ  

ถึงแกความตาย ตามแบบคำขอรับเงินชวยพิเศษกรณีผูรับบำนาญถึงแกความตาย  

วิธีการดำเนินงาน  

1. ตรวจสอบแบบขอรับเงินชวยพิเศษ กรณีผูรับบำนาญถึงแกความตาย วาบุคคลที่ขอรับเงินเปนผูมีสิทธิ

นั้น เปนบุคคลท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษหรือเปนทายาทตามกฎหมายซึ่งเปนบุคคล

ตาม มาตรา 23 วรรคสอง ไดแก คูสมรส บุตร บิดา-มารดา และตรวจสอบหลักฐานแสดงความเปนผูรับเงิน 

ชวยพิเศษ เชน สำเนาทะเบียนบาน หลักฐานการสมรสของคูสมรสผูตาย เปนตน  

2. ตรวจสอบจำนวนเงินชวยพิเศษ 3 เทาของเงินบำนาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ 

(ช.ค.บ.) โดยพิมพขอมูลจากทะเบียนจายตรงบำนาญ หรือบัตรกลางของผูรับำนาญในระบบ e-pension  

3. จัดทำงบหนารายการขอเบิก และบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติจายเงิน 

ใหผูมีสิทธิรับเงิน 

4. เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา บันทึกขอมูลการขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS พรอมทั้งพิมพ 

รายงานขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชา  

5. ผูบังคับบัญชาเขาไปอนุมัติในระบบ GFMIS และเมื่อไดรับเงินจากกรมบัญชีกลางแลว เจาหนาที่การเงิน 

โอนเงนิเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงิน 
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3.การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน) 

ดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร  

(บำเหน็จค้ำประกัน) ซึ่งผูรับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับ 

ธนาคารไดและกำหนดใหผูรับบำนาญทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการ 

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดไวและผูรับบำนาญตองไมเปนผูซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยและหรือถูกศาลพิพากษา 

ลมละลาย  

วิธีการดำเนินงาน  

1.รับแบบคำรองขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร  

2. ตรวจสอบสิทธิของผูรับบำนาญและขอมูลหลักฐานของบุคคลในครอบครัวซึ่งเปนทายาทตามกฎหมาย 

 และบุคคลอ่ืนตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  

3.จัดทำบันทึกเสนอผูบังคบับัญชา เพ่ือขออนุมัติออกหนังสือรับรองสิทธิฯ  

4. เมื่อไดรบัอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว บันทึกขอมูลลงในระบบ e-pension  

5.เมื่อผูรับบำนาญมารับใบคำรองฯใหบันทึกการสงขอมูลในระบบ e-pensionไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด 

เพ่ือใหผูรับบำนาญไปรับหนังสอืรับรองสิทธิจากคลังจังหวัด และนำหนังสือรับรองสิทธิไปย่ืนกูกับธนาคารตอไป 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยกันการกูเงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน) 
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4. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เม่ือสมาชิกพนสภาพ  

ดำเนินการขอเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพนสภาพ โดยใหบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน 

ท่ีสมาชิกจะไดรับเม่ือออกจากราชการดวยเหตุตางๆ รวมถึงขอแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน 

ในแตละกรณเีพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับสมาชิก  

วิธีการดำเนินงาน  

1. รับหลักฐานการขอรับเงนิ กบข./กสจ.จากผูมีสิทธิรับเงินที่ยื่นขอรับเงินเม่ือสมาชิกพนสภาพ  

2. ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับคืนเงนิ กบข./กสจ.  

3. เสนอแบบขอรับคืนเงิน กบข./กสจ. และเอกสารที่เก่ียวของ พรอมคำสั่งใหออกหรือประกาศเกษียณ 

(แลวแตกรณี) เพื่อขออนุมัติตอผูบังคับบัญชา  

4. เมื่อไดรบัอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของลงในระบบ e-pension  

5. จัดสงเอกสารไปยัง กบข. / กสจ. เพ่ือให  กบข./กสจ. จายใหสมาชิกตอไป 
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ผังการปฏิบัติงาน 

การเงิน กบข.และกสจ. กรณีสมาชิกพนสภาพ 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เชิงปริมาณ  

- จำนวนแบบคำขอแตละราย ไดรับการตรวจสอบความถูกตองครบถวน กอนนำเสนอผูบังคับบัญชา  

- จำนวนแบบคำขอในแตละเรื่องไดรับการลำดับความสำคัญเรงดวน เพ่ือใหผูมีสิทธิไดรับเงนิทันเวลาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

- ผูมาติดตอไดรับขอมูลที่ตองการและบริการที่ดีครบถวนทุกคน  

เชิงคุณภาพ  

- เอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่ ไดตรวจสอบและนำสงในระบบ e-pension รวมถึงเอกสารหลักฐาน 

ท่ีไดจัดสงไปยังสำนักงานคลังเขต กรมบัญชีกลาง กบข. และ กสจ. มีความถูกตอง ครบถวน สามารถลดขั้นตอน

หรือ ขอผิดพลาด สงผลใหงานเสร็จตามกำหนดเวลา และทันตามรอบระยะเวลาที่กกรมบัญชีกลางกำหนด  

ทำใหผูรับบำนาญ/ผูรบับำเหน็จ และผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินตามเวลาที่กำหนด 

- ผูมาติดตอมีขวัญกำลังใจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ เนื่องจากไดรับบริการที่ดีจากเจาหนาที่  

การนำไปใชประโยชน  

 1. ผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินตามเวลาที่กำหนด  

 2. ขอมูลหลักฐานในการขอรับเงินมคีวามถูกตอง ครบถวนภายใตระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกอนนำเสนอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เก่ียวของตอไป  

 3. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ผูรับบำนาญ รวมถึงบุคคลผูมาติดตอ มีขวัญกำลังใจดี

เนื่องจากไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและชัดเจน จากการประสานงานและบริการที่ดีจากเจาหนาที่ 

ของหนวยงาน 

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 

1. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ, บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด ปญหาอุปสรรคในขั้นตอนนี้ 

ผูปฏิบัติตองมีการศึกษาเพื่อทำความเขาใจในเนื้องานที่ปฏิบัติเพราะเก่ียวของกับระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกับเงินแตละประเภท และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แตละขั้นตอนอาจตองใชระยะเวลารอคอย อาจทำ

ใหการขอรับเงินของผูมีสิทธิรับเงินแตละรายไมไดรับเงินรวดเร็ว ตามที่คาดหวัง และดวยปฏิทินรอบการจายของ

กรมบัญชีกลางไดกำหนดรอบของการจายเงินในแตละประเภทไว และมีการปฏิบัติหลายขั้นตอน จึงตองใชความ

รอบคอบในการตรวจสอบหลักฐาน การเสนองานใหผูอนุมัติลงนาม การบันทึกระบบ ตลอดจนการตรวจสอบขอมูล

ในแตละขั้นตอนที่ไดดำเนินการในระบบ ซึ่งตองใชเวลาและมีความ ยุงยากซับซอน จึงตองมีการอธิบายและชี้แจง

ใหผูมีสิทธิรับเงินทราบดวย รวมทั้งอุปสรรคในการขอรับเงิน บำเหน็จตกทอด ในสวนของเอกสารของทายาทผูรับ

บำนาญท่ีถึงแกความตาย ที่ทายาทหรือผูรับบำนาญไมไดเก็บหลักฐานที่สวนราชการจำเปนตองใชประกอบ 
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ขอรับเงินกับกรมบัญชีกลาง ทำใหทายาทผูมีชี วิตอยูตองสืบคนและทำการคัดสำเนากับสวนราชการ 

กรมการปกครอง ซึ่งในบางรายการอาจตองใชเวลาและบุคคลที่เก่ียวของอื่นในการ นำหลักฐานมายืนยันเพ่ือขอรับ

เงินทำใหการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของทายาทผูมีสิทธิลาชาออกไป  

2. การขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการบำนาญถึงแกความตาย ปญหาอุปสรรคในขั้นตอนนี้ เจาหนาที่

ผูปฏิบัติจะตองศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ โดยมีการตรวจสอบขอมูลของผูรับบำนาญท่ีถึงแกกรรมวา

ไดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีข าราชการบำนาญถึงแกความตายไวหรือไม   

ซึ่งแฟมทะเบียนประวัติและจำนวนของขาราชการที่เกษียณอายุมีปริมาณมาก และเปนขอมูลที่มีมาแตดั้งเดิมหรือ

บางรายอาจไมมีทะเบียนประวัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางมาเปนเขตพื้นท่ี ปญหาการเปลี่ยน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และปญหาที่อาจมาจากการขนยายเอกสารหรือการยายขอมูลในระบบ ทำใหเอกสาร 

ในบางรายอาจไมมีหรือสูญหายไป ซึ่งหากทายาทไมมีสำเนาหนังสือที่ผูรับบำนาญไดเคยทำไวหรือกรณีไมมีการทำ

หนังสือแสดงเจตนาไวหรือมีแตผู ท่ีถูกระบุเสียชีวิตไปกอนหนาแลวนั้น ตองจายใหแกทายาทตามกฎหมาย 

ซึ่ งเปนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคสอง ไดแก  คู สมรส บุตร บิดา -มารดา เพียงลำดับเดียว และหาก 

ในลำดับเดียวกันมีผูมีสิทธิมีหลายคน ใหจายใหกับผูมีสิทธิคนใดคนหนึ่งที่ไดรับการยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูมสีิทธิในลำดับเดียวกัน หากไมไดทำหนังสือยินยอมไวใหจายใหแกผูมีสิทธิที่ไดจัดการงานศพ  

 3. การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน) 

ปญหาอุปสรรค ในขั้นตอนนี้ ในเรื่องนี้จะเก่ียวของกับสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารผูใหเงินกูอาจมีความเขาใจ 

ไมตรงกันกับสวนราชการ ซึ่งธนาคารจะไดรับทราบขอมูลผูที่จะเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดยมีการ

แนะนำใหกูเงินกับธนาคารกอนไดรับเงินบำนาญประจำเดือน ซึ่งสามารถหักไดทันทีจากกรมบัญชีกลาง ทำใหมี 

ผูรับบำนาญมายื่นคำขอรับหนังสอืรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับธนาคาร 

เปนจำนวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งผูรับบำนาญจะเขาใจวาเปนสิทธิที่ตนเองพึงไดรบัจึงนำไปใชกอน ซึ่งในเจตนา

ของรัฐบาลคือตองการดูแลทายาทของขาราชการตั้งแตขาราชการเริ่มรับราชการโดยไดมีการดูแลในเรื่องของ 

คารักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัว และใหสิทธิเบิกคาศึกษาบุตรตามอัตราและอายุท่ีกำหนด รวมถึง 

การดูแลทายาทตามกฎหมายเม่ือขาราชการเสียชีวิต จึงมีบำเหน็จตกทอดใหกับทายาทที่ยังมีชีวิตอยูเพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนหลังจากที่ขาราชการหรือผูรับบำนาญเสียชีวิตลงดวย จึงจำเปนตองอธิบายและชี้แจงใหแกผูรับ

บำนาญทราบถึงความชัดเจนของเงนิบำเหน็จตกทอดหรือสิทธิท่ีเกี่ยวของดวย  

4. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพนสภาพ อุปสรรคในขั้นตอนนี้ การขอรับคืนเงิน กบข.  

เมื่อสมาชิกพนสภาพ กรณีขาราชการลาออกจากราชการ เม่ือหนวยงานบันทึกการขอรับเงินในระบบ e-pension 

แลว ผูปฏิบัติงานจึงตองตรวจสอบรายงานการ อนุมัติสั่งจายในระบบตามรอบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และ 

เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว ใหพิมพหนังสือสั่งจายเงินบำนาญ และจัดสงหนังสือสั่งจายเงินบำนาญ

พรอมเอกสารที่เก่ียวของไปยัง กบข. โดยเร็ว เพ่ือใหผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินคืนโดยเร็วที่สุด  
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ขอเสนอแนะ  

- เนื่องจากเปนงานที่ตองอาศัยระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งมีคอนขางมาก และเปนงาน

ท่ีเก่ียวของกับตัวเงินรวมถึงผูมีสิทธิรับเงิน ดังน้ัน ผูปฏิบัติหนาที่ จึงจำเปนตองใชความละเอียดรอบคอบ 

ในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ทั้งในเรื่องของเอกสาร และการบันทึกระบบผูปฏิบัติงานในดานนี้ จึงตองศึกษา

ใหเขาใจถูกตองครบถวนและผูบังคับบัญชาควรมีสวนสนับสนุนในการใหผูปฏิบัติงานเขารับการ ฝกอบรมเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  

- ผูปฏิบัติงานตองมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต

สำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของตลอดจนเจาหนาที่ หรือบุคคลอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรมีมนุษยสัมพันธ และจิตวิทยาในการติดตอประสานงานเพื่อใหไดขอมูล 

ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จและเปนประสบการณและความชำนาญเพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการวางแผนดำเนินงานในอนาคตได 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม  

2. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม  

3. พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดือน เงินปบำเหน็จบำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

4. กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546  

5. กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและการจายบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2527  

7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบำเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 และที่แกไขเพิ่มเติม  

8. กฎกระทรวง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผูรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บำเหน็จ บำนาญขาราชการไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงนิ พ.ศ. 2554  

9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย

ประกันการกูเงนิ พ.ศ. 2554  

10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดลงวันที่14 มกราคม 

2554  

11. หนังสือดวนท่ีสุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.5/ว 194 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปน หลักทรัพยประกันการกู

เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคนืเงนิกูใหแกสถาบันการเงิน  

12. หนังสือดวนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.5/ว 239 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจงรายชื่อ

สถาบันการเงนิท่ีเขารวมโครงกูเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปน หลักทรัพยประกันการกูเงิน  
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13. ห นั ง สื อ ด ว น ที่ สุ ด  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่ ก ค 0406.5/ว  72 ล ง วั น ที่  2 สิ ง ห า ค ม 2554  

เรื่อง แบบและวิธีการในการแสดงเจตน าระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดของลกูจางประจำ 

14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค0406.5/ว 461 ลงวัน ท่ี 27 ธันวาคม2554 เรื่องแบบและวิ ธีการ 

ในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจางประจำ 

15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค0406.5/ว 43 ลงวันที่  4 กุมภาพันธ  2556 เรื่อง หลัก เกณฑ  

และวิธีปฏิบัติการเพ่ิมวงเงินกูโดยใชหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน

ฉบับเดมิ  

16. หนังสือดวนท่ีสุดกรมบัญชีกลาง ท่ี กค0406.5/ว 162 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เพ่ิมเติม 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพย

ประกันการกูเงนิ และการหักเงนิบำนาญเพ่ือชำระคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงิน  

17. หนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ท่ี กค0406.5/ ว 28 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เร่ืองหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน  

18. หนั งสือด วนที่ สุ ดกรมบัญชีกลาง ที่  กค0406.5/ว 192 ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2557 เรื่อ ง  

บันทึกขอตกลงโครงการกูเงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน 

กับสถาบันการเงินของผูรับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)  

19. ห นั งสื อด วนที่ สุ ด กรมบั ญ ชี กล างที่  กค0406.5/ว  269 ล งวันที่  26 กัน ยายน  2557 เรื่ อ ง  

บันทึกขอตกลงโครงการกูเงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน

ของผูรับบำเหน็จรายเดือน (เพ่ิมเติม)  

20. หนังสือดวนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่  กค0406.5/ว 475 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการใชหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักประกันการกูเงินฉบับเดิม 
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ช่ืองาน เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศกึษาบุตร 

ความสำคัญและความเปนมา 

          ประเทศไทยไดมีการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลมาอยางตอเนื่องตลอดมา ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา

รฐับาลใหความสำคัญในสวนของสุขภาพของประชาชน และเปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิตของประชาชน 

คนไทย ซึ่งสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลระบบแรก ๆ ที่เริ่มขึ้น ก็คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

โดยมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2521 ตอมาไดเปลี่ยนเปน

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพ่ิมเติม (รวมจำนวน 8 ฉบับ) 

และในปจจุบันระบบสวัสดิการรกัษาพยาบาลขาราชการอางอิงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

         จากที่กลาวมาแลววา “คนไทยทุกคนตองมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 1 สิทธิ” โดยสังเกตได

ดังนี้  หากบุคคลนั้นทำงานภาคเอกชน (เปนลูกจาง) หรือทำงานในภาคราชการในตำแหนงลูกจาง

ชั่วคราวหรือพนักงานราชการ บุคคลกลุมนี้จะเปน “ผูประกันตน และมีสิทธิในระบบประกันสังคม” 

หากรับราชการหรอืเปนผูรับเบ้ียหวัดบำนาญหรือเปนลูกจางประจำ จะเปน “ผูมีสิทธิในระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ ซึ่งรวมทั้งบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกลาวดวย” และหากเปนพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงาน   องคกรอิสระ ขาราชการสวนทองถิ่น  ก็จะเปนผูมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ตามระบบนั้น ๆ 

วัตถุประสงค 

          1. เพ่ือใหทราบถึงระบบเงินสวัสดิการรกัษาพยาบาลขาราชการ 

 2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

3. เพ่ือใหการเบิกจายเงนิสวัสดิการที่รัฐจัดสรรใหเปนไปดวยความถูกตองตามหลักเกณฑ 

สาระสำคัญคารักษาพยาบาล 

 

2.1 ผูมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาล 

 

ผูมสีิทธิเบิกจายเงินการรกัษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไดแก 

1.ขาราชการ 

2.ลูกจางประจำ 

3.ผูรับบำนาญเบี้ยหวัด 
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4.บุคคลในครอบครัว 

  - คูสมรส 

- บุตรชอบดวยกฎหมายอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ /บุตรที่ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

- บิดา/มารดา 

 

 2.2 หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินการรักษาพยาบาล 

 1. แบบฟอรมการขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

 2. ใบเสร็จรับเงนิคารักษาพยาบาลและคายา (รับรองวาจายเงินแลวจริงทุกฉบับ ลงวันท่ีตาม 

  (ใบเสร็จรับเงิน) 

 3. กรณี เบิกใหคูสมรส 

  -ใบทะเบียนสมรส (รับรองสำเนาถูกตอง) 

4.กรณ ีเบิกใหบิดา – มารดา 

  - สำเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ(รบัรองสำเนาถูกตอง) 

5. กรณีบิดา เบิกใหบุตร 

  -ทะเบียนบานบุตร (รบัรองสำเนาถูกตอง) 

  -ทะเบียนสมรส/หนังสือรับรองบุตร/คำสั่งศาล (รับรองสำเนาถูกตอง) 

    5.1กรณีบุตรที่เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

  -คำสั่งศาล บุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ(รับรองสำเนาถูกตอง) 

6. กรณีมารดา เบิกใหบุตร 

  -ทะเบียนบานบุตร (รบัรองสำเนาถูกตอง) 

  -ใบสูติบัตร (รับรองสำเนาถูกตอง) 

   6.1กรณีบุตรที่เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

  -คำสั่งศาล บุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ(รับรองสำเนาถูกตอง) 

7. กรณีผูใชสิทธิ คูสมรสเปนขาราชการเหมือนกันเบิกใหบุตร 

  -สำเนาหนังสือตอบรับการใชสิทธิเบิกสวัสดิการของบุตรจากหนวยงานคูสมรสดวย (รับรองสำเนาถูกตอง) 

8. กรณี ถามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ – นามสกุลหรืออ่ืน ๆ  

  -ใบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล หรืออื่น ๆ ดวย (รบัรองสำเนาถูกตอง) 
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1. คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ำเกลือ หรืออาหารทางเสนเลือด 

    คาออกซเิจน และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกับท่ีใชในการบำบัดรักษาโรค 

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบำบัดโรค รวมท้ังคาซอมแซมตาง ๆ (ตองมีรหัสใน 

    ใบเสร็จรับเงิน  สามารถนำรหัสตรวจสอบอัตราคารักษาไดในเว็บไซด 

 
http://welcgd.cgd.go.th/wel/checktstmed) 

3. คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษคาธรรมเนียม

พิเศษ และคาบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ คาหอง และคาอาหารตลอดเวลาที่เขา

รับการรักษาพยาบาล 

4. คาตรวจสุขภาพประจำป  1 คร้ัง : ปงบประมาณ (ตรวจไดเฉพาะ ขาราชการ ลูกจางประจำผูรับ

บำนาญเบีย้หวัดเทานั้น บุคคลในครอบครัวเบิกไมได) 

 

 ขอควรระวัง 

ขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการเบิกจายเงินการรักษาพยาบาล มีดังนี้ 

1. ผูใชสิทธิกรอกขอความในแบบฟอรม 7131 ไมครบถวน สมบูรณ และไมถูกตอง โดยเฉพาะในเร่ือง

ตอไปนี้ 

 1.1 การเบิกจายเงนิสำหรับบุคคลในครอบครัว 

 1.2 การไมระบุชื่อโรคที่ทำการรักษา 

1.3 การกรอกจำนวนเงินไมถูกตอง  

2. ผูใชสิทธิเบิกจายเงินแนบหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินไมครบถวน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัดไมไดลงนามรับรองการขอใชสิทธเิบิกจายเงินการรักษาพยาบาล 

ของผูมสีิทธิเบิกจายเงินของหนวยงานตนสงักัด 

 

 

คารักษาพยาบาล 
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2.3 ขอบเขตและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการอางอิงตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 รวมถึงหนังสือเวียนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

กฎระเบียบและหนังสือเวียน 

-พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงนิบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ.2553 

-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 

-หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

- การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล 

- การถูกจำกัดสิทธิ (มาตรา 10) และสิทธิซ้ำซอน 

- การรายงานขอมูล และการเลือกสิทธิ 

- คาตรวจสุขภาพประจำป 

- การเบิกคารักษากรณมีีประกัน 

- การเบิกคารักษา (กรณี พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) 

- การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเปนครั้งคราว 

- กรณีสถานพยาบาลสงผูปวยไปซื้อยา อุปกรณและอวัยวะเทียมหรือรับการตรวจทางหองทดลอง หรือ 

  เอ็กซเรยจากสถานท่ีอ่ืนซึ่งอยูในประเทศไทย 

- การเบิกคารักษากรณีของการแพทยแผนไทย 

- การเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

- โครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

- โครงการเบิกจายตรงผูปวยลางไต 

- โครงการเบิกจายตรงผูปวยโรคมะเรง็ (ยามะเร็ง 6 ชนิด) 

- โครงการเบิกจายตรงคารถ REFER 

- ระบบการเบิกจายเงินผูปวยในโดยระบบDRG  
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คาการศึกษาของบุตร 

 

  2.4 ผูมีสิทธิที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ผูมสีิทธิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดแก 

1. ขาราชการ 

2. ลูกจางประจำ 

3. ผูรับบำนาญปกติ 

 

  บุตรของผูมีสิทธิที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

1. บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

2. บุตรลำดับที่ 1 - 3 

3. บุตรท่ีอายุครบ 3 ป แตไมเกิน 25 ปบริบูรณ 

ยกเวน บุตรบุญธรรม , บุตรซึ่งบิดามารดายกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น 

 

 2.5 หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 

1. แบบฟอรมการขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 

2. ใบเสร็จรับเงินพรอมหนังสือรับรองของโรงเรียน/ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่บุตรเขาศกึษาอยู (รับรอง 

    วาจายเงินแลวจริงทุกฉบับ ลงวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน) 

3. กรณีบิดา เบิกใหบุตร 

 -ทะเบียนบานบุตร (รบัรองสำเนาถูกตอง) 

 -ทะเบียนสมรส/หนังสือรับรองบุตร/คำสั่งศาล (รับรองสำเนาถูกตอง) 

4. กรณีมารดา เบิกใหบุตร 

 -ทะเบียนบานบุตร (รบัรองสำเนาถูกตอง) 

 -ใบสูติบัตร (รับรองสำเนาถูกตอง) 

5. กรณีผูใชสิทธิ คูสมรสเปนขาราชการเหมือนกันเบิกใหบุตร 

 -สำเนาหนังสือตอบรับการใชสิทธิเบิกสวัสดิการของบุตรจากหนวยงานคูสมรสดวย (รับรองสำเนาถูกตอง) 

6. กรณี ถามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ – นามสกุลหรืออ่ืน ๆ  

 -ใบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล หรอือ่ืน ๆ ดวย (รับรองสำเนาถูกตอง) 
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 ขอควรระวัง 

ขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร มีดังนี้ 

1. ผูใชสิทธิกรอกขอความในแบบฟอรม 7223 ไมครบถวน สมบูรณ และไมถูกตอง โดยเฉพาะ    

    ในเรื่องตอไปนี้ 

 1.1 การไมระบุคูสมรส 

 1.2 การไมระบุลำดับที่ของบุตร 

1.3 การไมระบุสถานศึกษา 

1.4 การกรอกจำนวนเงินไมถูกตอง 

2. ผูใชสิทธิเบิกจายเงินแนบหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินไมครบถวน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัดไมไดลงนามรับรองการขอใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการ 

    เก่ียวกับการศกึษาของบุตร ของผูมีสิทธิเบิกจายเงินของหนวยงานตนสังกัด 

 

2.6 ขอบเขตและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ดวนท่ีสุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่  28 มิถุนายน  2559 

สถานศึกษาของทางราชการ/สถานศึกษาของเอกชน 

   -  ระดับ อนุบาล ถึง อนุปริญญา  ใหไดรับเงินบำรุงการศึกษา เต็มจำนวนท่ีไดจายไปจริง โดยไมมี  

      ขอยกเวน 

   -  ระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินบำรุงการศึกษา ครึ่งหนึ่งของจำนวนท่ีไดจายไปจริงโดยไมมีขอยกเวน 

*** ทั้งนี้  ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด *** 
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วิธีการกรอกแบบ 
ใบเบิกเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
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คำอธิบายขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

1. ชื่อ – นามสกุล/ตำแหนง/สังกัดของผูขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

2. ใหทำเครื่องหมายในชองวาง ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธิ/ผูอาศัยสิทธิ                 

    ตามใบเสร็จรับเงนิ 

2.1 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลของบิดา/มารดา/คูสมรส/บุตรใหระบุสาระสำคัญ 

- ชื่อ – นามสกุลเลขประจำตัว 

- บุตรใหกรอกขอมูลชื่อ – นามสกุล/เกิดเมื่อ/เปนบุตรลาดับที่ (ของบิดา)/(ของมารดา)/ 

   ยังไมบรรลุนิติภาวะ/เปนบุตรไรความสามารถ 

2.2 ระบุโรคที่รกัษา 

2.3 ระบุชื่อสถานพยาบาลที่รับการรักษา 

2.4 ใหทำเครื่องหมายในชองวาง หนาสถานพยาบาลทางราชการ/หรือเอกชน 

2.5 ตั้งแตวันที่ถึงวันที่สิ้นสุดที่ทาการเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

2.6 ระบุตัวเลขเงินรวมเปนเงินท้ังสิ้น (โดยคิดจากยอดเงินรวมท้ังหมดที่ทำการรักษา) จำนวน     

      รวมท้ังสิ้นกี่ฉบับที่ขอเบิก 

2.7 ตามใบเสร็จรับเงนิตามจำนวนที่แนบ (ฉบับ) 

3. ใหทำเครื่องหมายในชองสิทธิที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 

    รักษาพยาบาล 

3.1 ใหทำเครื่องหมาย ในชองสิทธิของผูรับสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

4. ฝายการเงินเสนอผูมีอำนาจลงนามอนุมัติ 

4.1 ผูขอรับเงินสวัสดิการลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 

4.2 วัน/เดือน/ปที่ขอรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

5. ผูมีอำนาจลงนามอนุมัติลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงพรอมทั้งตำแหนง 

6. ใหผูมีสิทธิรับเงินเขียนจำนวนเงินที่ไดรับลงลายมือชื่อและเขียนช่ือ – นามสกุลตัวบรรจง 

7. ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 

8. ใหผูรับจายเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 

9. ลงวันที่จายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร 
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คำอธิบายขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ7223) 

1. ชื่อ – นามสกุล/ตำแหนง/สังกัดของผูขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาบุตร 

2. กรอกชื่อ – นามสกุลคูสมรส 

2.1 ใหทำเครื่องหมายในชองวาง ไมเปนขาราชการประจำหรือลูกจางประจำ 

2.2 ใหทำเครื่องหมายในชองวาง เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ- ตำแหนง / สังกัด 

 2.3 ใหทำเครื่องหมายในชองวาง เปนพนักงานหรือลูกจางในรัฐวิสาหกิจ/หนวยงาน      

                 ทางราชการ  ราชการทองถ่ิน 

 2.4 ใหทำเครื่องหมายในชองวาง กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ  องคกรมหาชน  หรือ 

                 หนวยงานอ่ืนใด - ตำแหนง / สังกัด 

3. ใหทำเครื่องหมายในชองเปนผูมีสิทธิและขอใชสิทธิ 

4. กรอกขอมูลเก่ียวกับการจายเงินสำหรับการศึกษา  ตามจำนวนท่ีจายไป 

4.1 เขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 

4.2 วัน/เดือน/ป เกิด 

4.3 บุตรลำดับท่ี(ของบิดา) 

4.4 บุตรลำดับท่ี(ของมารดา) 

4.5 ชื่อสถานศึกษา / อำเภอ / จังหวัด 

4.6 ชั้นปที่ศึกษา 

4.7 จำนวนเงินที่จายจริง 

5. ใหผูมีสิทธิรับเงินเขียนจำนวนเงินที่ไดรับลงลายมือชื่อและเขียนช่ือ – นามสกุลตัวบรรจง 

6. ใหผูมีสิทธิเขียนตำแหนงเสนอผูมีอำนาจลงนามอนุมัติพรอมใหทำเครื่องหมายในชองวาง ของ 

    แตละขอ 

6.1 ลงลายมือชื่อและเขียนช่ือ – นามสกุลตัวบรรจงผูขอรับเงินสวัสดิการ 

6.2 ลง วัน เดือน ป ที่ขอรับเงินสวัสดิการ 

7. เสนอผูมีอำนาจลงนามอนุมัติเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง  พรอมระบุตำแหนง 

8. ใหผูรับเงินเขียนจำนวนเงินที่ไดรับ 

9. ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 

10. ใหเจาหนาที่จายเงนิลงลายมือชื่อและเขียนช่ือ – นามสกุลตัวบรรจง 

11. ลงวันที่จายเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
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ช่ืองาน การยืมเงินทดรองราชการ การยืมเงินราชการ 

          1.การยืมเงินทดรองราชการ   

  เงินทดรองราชการ คือ เงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมไวสำรองจายตามที่ระเบียบที่กำหนด 

โดยสงสัญญายืมเงินกอนลวงหนา 7 วันทำการเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ ประกอบดวย 

     1.1  การยืมเงินทดรองเพ่ือเดินทางไปราชการ 

ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบดังนี้ 

   1) บันทึกขอความขอยืมเงนิทดรองราชการ ฉบับจริง 

   2) สัญญายืมเงนิ ฉบับจรงิ จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

   3) ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใกลเคียงความจริงมากที่สุด เชน คาเบี้ยเลี้ยง  

คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

   4) บันทึกขออนุมติไปราชการของผูยืมเงิน หรือ สำเนา 

   5) แบบขอรับเงินผานธนาคาร พรอมสำเนาหนาบัญชี 

หมายเหตุ 

 - กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี) 

 - กรณีสงใบสำคัญยืมเงินไปราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงนิสดเกินกวา25 % ของวงเงิน ยืม หรือบางรายการ 

  ท่ีสงใชคืนเงินสดเต็มจำนวนหรือ 100 % ใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย 

     2.2  การยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรม 

ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบดังนี้ 

   1)  บันทึกขอความขอยืมเงนิทดรองราชการ ฉบับจริง 

   2)  ประมาณการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุดโดยแยกรายละเอียดเปนรายการ คาใชจาย

ทุกรายการไมใชสรปุเปนจำนวนรวมเชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาวิทยากร 

   3)  สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

   4)  สำเนาอนุมัติจัดโครงการ/สำเนาขออนุมัติจัดประชุม/อบรม 

   5)  วาระการประชุม/ตารางอบรม 

หมายเหตุ    

- กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 30 วัน นบัจากวันที่รบัเงินยืมพรอมเงิน สดคงเหลือ (ถามี) 

- กรณีสงใบสำคัญยืมเงนิไปราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงนิสดเกินกวา 25% ของวงเงิน ยืม หรือบางรายการ 

 ท่ีสงใชคืนเงินสดเต็มจำนวน หรอื 100%ใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย  
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  2. การยืมเงินราชการ 

  เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณ เพื่อใชในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา หรือคาใชจายในการ 

เดินทางไปราชการที่มีลักษณะการเบิกจายเปนจำนวนมากกวาเงินทดรองราชการ โดยสงสัญญายืมเงินลวงหนา 

กอนใชเงิน10 วันทำการเอกสารประกอบการยืมเงนิราชการประกอบดวย 

     2.1  การยืมเงินราชการเพื่อเดินทางไปราชการ 

ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบการดงันี้ 

     1) บันทึกขอความขอยืมราชการ ฉบับจริง  

     2) สัญญายืมเงิน ฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

     3) ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใกลเคียงความจริงมากที่สุด เชน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 

     4)  บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ/คำสั่งใหไปราชการ 

     5)  เอกสารตนเรื่อง/หนังสือแจงใหไปราชการ 

หมายเหตุ 

 -  กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี) 

 -  กรณีสงใบสำคัญยืมเงินไปราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา25 % ของวงเงนิยืม หรือบางรายการ 

ท่ีสงใชคืนเงินสดเต็มจำนวนหรือ 100 % ใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย  

    2.2  การยืมเงนิราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนา/โครงการตางๆ 

ผูยืมตองแนบเอกสาร ประกอบการ ดังนี้ 

     1)  บันทึกขอความขอยืมเงินราชการ ฉบับจริง 

     2)  ประมาณการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากที่สุดโดยแยกรายละเอียดเปนรายการ คาใชจาย 

ทุกรายการไมใชสรปุเปนจำนวนรวม เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม คาวิทยากร 

     3)  สัญญายืมเงนิ 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

     4)  สำเนาอนุมติัจัดโครงการ/สำเนาขออนุมัติจัดประชุม/อบรม 

     5)  วาระการประชุม/ตารางอบรม 

หมายเหตุ    

 -  กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับเงินยืมพรอมเงนิ สดคงเหลือ (ถามี) 

 -  กรณีสงใบสำคัญยืมเงินไปราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงนิสดเกินกวา25% ของวงเงิน ยืม หรือบางรายการ 

ท่ีสงใชคืนเงินสดเต็มจำนวนหรือ 100% ใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย 
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 ช่ืองาน  การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 หลักฐานและเอกสารท่ีแนบการเบิกเงิน  ดังนี้ 

    1. บันทึกขอเบิกเงนิคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฉบับจริง 

    2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

    3. หลักฐานการทำงาน ลายเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วัน เดือน ป และเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการทำงาน 

 แตละวัน(เขียนรายชื่อผูปฏิบัติงาน และลงเวลาดวยลายมือ) สรุปการปฏิบัติงานในแตละวัน โดยมีหัวหนาผูควบคุมการ 

 ปฏิบัติลงลายมือชื่อผูควบคุมการปฏิบัติงาน (ฉบับจริง) 

4. หลักฐานขอเบิกเงนิ ใหสรุปรายชื่อ  ลงตารางแสดงจำนวนวันทำงาน และจำนวนเงนิขอเบิกโดย 

 มีหัวหนาผูควบคมุการปฏิบัติลงลายมือชื่อผูควบคุมการปฏิบัติงาน    

    5. รายงานผลการทำงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  และแนบมากับเอกสารขอเบิกเงนิดวย 

    6. เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลงักำหนด 

 หมายเหตุ 

  หากใหพนักงานจางเหมาบรกิาร ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะตองทำบันทึกขอความแสดงถึงภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

 จากงานประจำตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามสัญญาจาง ประกอบดวย 

 

 ช่ืองาน  การเบิกเงินคาตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ   

 หลักฐานการเบิกประกอบดวยดังนี้ 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงนิคาตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางราชการ(ฉบับจริง) 

2. บันทึกขออนุมัติดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ 

3. ใบสำคัญรับเงิน พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ หรือ หลักฐานการจายเงิน 

  4. คำสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

 5. ลายเซ็นของคณะกรรมการที่เขาประชุม/การประเมิน(ฉบับจริง) 

 

ช่ืองาน  การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  

 กรณีเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

 ตองสงเอกสารประกอบการเบิกจาย  ดังตอไปนี้ 

  (1)บันทึกขออนุมัติเบิกเงนิงบประมาณ และคาใชจายในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ฉบับจริง 

  (2) บันทึกขออนุมัติจัดฝกอบรม/ประชุม/โครงการ 

  (3) โครงการฝกอบรมฯ ที่อนุมัติแลว 

  (4) ตารางการอบรม/รายงานการประชุม/วาระประชุม 

  (5) ลายมือชื่อผูเขาฝกอบรมฯ / วิทยากร/ คณะทำงานฉบับจริง 
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  (6) ใบเสร็จรับเงนิคาใชจายตางๆ  ในการฝกอบรมฯ(ฉบับจริง) 

  (7) สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 

  (8) สำเนาหนังสือเชิญผูเขาอบรมรมฯ 

     (9) สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือตอบรับจากวิทยากรกรณีเบิกคาตอบแทนวิทยากร  ตองใชใบสำคัญรับเงิน

คาตอบแทนวิทยากรเทานั้นพรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 

 กรณีเบิกคาใชจายของผูเดินทางไปราชการฝกอบรมฯ จากตนสังกัด 

 ตองแนบเอกสาร ดังตอไปนี้ 

  (1)บันทึกขออนุมัติเบิกเงนิในการเดินทางไปราชการ 

  (2) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนท่ี 2) 

  (3) บันทึกขออนุญาตไปราชการ/คำสั่งใหไปราชการ 

  (4) กรณีใชรถยนตราชการแนบสำเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลางโดยระบุรายชื่อผู เดินทางโดยรถยนตราชการ 

   ท้ังหมด 

  (5) ในกรณีใชรถยนตสวนตัวใหแนบสำเนาทะเบียนรถยนตสวนตัวซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครอง 

 (6)เอกสารตนเรื่อง/หนังสือแจงใหไปราชการ 

 (7)  ใบเสร็จคาที่พักและใบ Folio หรือบันทึกขออนุมัติเบิกคาที่พักเหมาจายแลวแตกรณี 

  (8)  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง 

  (9)  ใบเสร็จคาน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขรถยนต และชื่อหนวยงาน 

  (10) ใบเสรจ็รับเงินคาตั๋วโดยสารเครื่องบินพรอมกากตั๋ว  

(11) บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน ระดับ 8 ลงมา หรือตำแหนงที่เทียบเทา ตองไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคบับัญชา หัวหนาสวนราชการกอน  (เหตุผลและความจำเปน) 

  (12) เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 

 การเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุมราชการ   

 หลักฐานการเบิกจายประกอบดวย 

  1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมราชการ  โดยแนบวาระการประชุมดวย 

  2. สำเนาหนังสอืเชิญประชุม 

  3. ลายมือชื่อ  ผูเขารวมประชุม (ตนฉบับ) 

  4. ใบเสร็จรับเงินคาใชจายในการจัดประชุมราชการ เชน คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม /คาเชาหอง 

ประชุม 

  5. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางทางไปราชการ (ถามี) 
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 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

 ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้ 

  1.   ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (แบบ 8708 สวนท่ี 1  และสวนที่ 2) 

  2.   บันทึกขออนุมัติไปราชการ 

  3.   ใบเสร็จคาที่พักและใบ  Folio  หรือบันทึกขออนุมัติเบิกเงนิคาที่พักเหมาจาย แลวแตกรณี 

  4.   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (แบบ  111)  กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง 

  5.    ใบเสร็จรับเงินคาน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขรถยนตและชื่อผูใชรถยนต หรือผูยืมเงนิ 

  6.   ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินพรอมกากตั๋ว  

  7.   บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน ระดับ 8 ลงมา หรือตำแหนงที่เทียบเทา ตองไดรับอนุมัติจาก 

 ผูบังคบับัญชา หัวหนาสวนราชการกอน  (เหตุผลและความจำเปน) 

  8.  กรณีใชรถยนตราชการแนบสำเนาใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ3)โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง 

 โดยรถยนตราชการทั้งหมด   

  9.   ในกรณีใชรถยนตสวนตัวใหแนบสำเนาทะเบียนรถยนตสวนตัวซึ่งเปนเจาของ หรือผูครอบครอง 

  10.  เบิกไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

  11.  ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางของผูเบิกแตละคน การเบิกเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก จำนวนวันในชองหมายเหตุ ในกรณี 

 ท่ีเดินทางไปราชการไมพรอมกัน และไมตรงกับวันท่ีขออนุมัติเดินทางในชองหมายเหตุของรายงาน สวนที่ 2 

 เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบใบสำคัญ 

  12.  สำเนาสัญญายืมเงิน (กรณยีืมเงนิ) 

  13.  เงินสดคงเหลือ (ถามี) 

 

ช่ืองาน  การเบิกเงินคาสาธารณูปโภค 

  1. คาน้ำประปา , คาไฟฟา เอกสารท่ีตองแนบดังนี้ 

   1.1   บันทึกขออนุมัติ 

   1.2   ใบแจงหนี้คาไฟฟา / ใบเสร็จรับเงิน 

   1.3   ใบสำคัญรับเงิน ในกรณีท่ีสำรองจายเงินไปกอนแลวโดยลงรายละเอียด ชื่อ/ที่อยู และลงลายมือชื่อ 

      ผูรับเงิน (ไมตองลงวันที่) 

  2. คาโทรศัพท  เอกสารที่ตองแนบดังนี้ 

   2.1   บันทึกขออนุมัติ 

   2.2   ใบแจงหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 

   2.3   ใบสำคัญรับเงิน ในกรณีท่ีสำรองจายเงินไปกอนแลวโดยลงรายละเอียดชื่อ/ที่อยู และลงลายมือชื่อรับเงิน 

  2.4   สรุปรายละเอียดการใชโทรศัพททางไกล 
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ช่ืองาน  การจายเงินผานระบบออนไลน (KTB Corporate Online) 

ตามท่ีกระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

(KTB Corporate Online) เพ่ือใหสวนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan)  

โดยกำหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหทราบหลักเกณฑและระเบียบการจายเงิน 

2. เพ่ือใหทราบขั้นตอนการเตรียมขอมูลและจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  

สาระสำคัญตามหนังสือเวียน และระเบียบที่เกี่ยวของของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559กระทรวงการคลัง

กำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรบัเงินและการนำเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559กระทรวงการคลัง

กำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส กรณีถอนคนืเงินรายไดแผนดิน 

ประเภทคาปรับโดยคูสัญญาจะตองเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บในการจายเงนิ 

โดยกำหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหสวนราชการท่ีมีบัญชีเงนิฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณ 

ท่ีขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงนิและการนำเงินสงคลังพ.ศ. 2551 

ขอเปดใชบริการดานการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผานระบบ KTB Corporate Online  

2. บัญชีเงนิฝากธนาคารตามขอ 1. ใชเพ่ือการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินที่เปน

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ หรอืบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้ 

2.1 การจายเงินสวัสดิการ คาตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงนิจากคลังฯ พ.ศ.2562 สวนท่ี 5 ขอ 28และขอ 29  เชน คาเลาเรียนบุตร 

คารกัษาพยาบาล คาเบี้ยประชุมกรรมการคาเชาบาน คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ คาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนการสอบ คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน 

2.2 การจายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงนิ 

2.3 การจายเงินคาซื้อทรพัยสิน จางทำของหรือเชาทรัพยสินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ ที่มีวงเงนิต่ำกวา 5,000 บาท ตามระเบียบการเบิกจายจากคลังฯ ขอ 24 (2)2 

 

 



 

 - 49 – 

 

3. บัญชีเงนิฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินตามขอ ๒. ใหใชบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังน้ี 

3.1 กรณีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารท่ีใชสำหรับรับเงินเดือน คาจาง หรอืคาตอบแทน แลวแตกรณีหรือบัญชีเงนิฝากธนาคารอ่ืนของผูมีสิทธิ 

รับเงิน ตามท่ีหัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุญาต 

  3.2 กรณีเปนบุคลากรตางสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ตามท่ีผูมีสิทธิรับเงินแจงความประสงคไว 

      4. ในการเริ่มดำเนินการโอนเงินผานระบบออนไลน (KTB Corporate Online) ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 

ครั้งแรกใหสวนราชการจัดใหผูมีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจงขอมูลการรับเงนิโอนผานระบบ KTB Corporate 

Online ตามที่กำหนด และนำรายละเอียดทั้งหมดของผูมีสิทธิรับเงิน รวมท้ังเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ในแบบดังกลาวมาจัดทำเปนทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตอง 

ของขอมูลสำหรับการโอนเงินครั้งตอไป 

5. เมื่อผูมีสิทธิรับเงนิแจงขอรับเงินจากสวนราชการ ใหขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ตามขอ 1. และใหดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินผานระบบ  

KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการสงขอความแจงเตือนผานโทรศพัทมือถือ 

(SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail) ตามเบอรโทรศพัทหรือ e-mail address ที่ผูมีสิทธิรับเงินไดแจงไว 

กรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงินแจงขอรับเงินตามแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการ คาตอบแทนหรือสัญญาการยืมเงิน เม่ือไดรับ

เงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจากสวนราชการแลวผูมีสิทธิรับเงินไมตองลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงิน

ดังกลาวอีก 

6. ใหใชรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /Transaction History)  

ท่ีไดจากระบบ KTB Corporate Online เปนหลักฐานการจายและเก็บรักษาไวใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบตอไป 

7. ทุกสิ้นวันทำการ ใหสวนราชการจัดใหมกีารตรวจสอบการจายเงิน โดยวิธีการโอนผานระบบ KTB 

Corporate Online เพ่ือเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินแตละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงนิ 

(Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี          

(E-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และขอมูลในทะเบียนคุม 

การโอนเงินใหถูกตองตรงกัน 

8. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินเชน โอนเงนิเขา

บัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกวาจำนวนท่ีผูมีสิทธิรับเงินไดรับ เปนตน ใหสวนราชการดำเนินการเรียกเงินคืนเขา

บัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ 1. และนำเงินสงคลัง ถานำสงกอนสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการนำสงเปนเงิน

เบิกเกินสงคืน แตถานำสงภายหลังสิ้นปงบประมาณใหนำสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

ยกเวน คารักษาพยาบาลใหนำสงเปนรายไดแผนดิน 
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9. คาธรรมเนียมการใชบริการ GFMIS Package ผานระบบ KTB Corporate Online ที่ธนาคารกรุงไทย

เรยีกเก็บ ใหเปนคาใชจายของกรมบัญชีกลาง 

10. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีใหถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดตอไป 

ประโยชนที่ไดรับจากการจายเงินผานระบบออนไลน 

1. โอนเงนิไดสะดวกรวดเรว็ 

2. ตรวจสอบขอมูลการโอนเงินไดอยางรวดเร็ว 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงนิ 

4. ลดภาระในการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมากๆ 

5. เพ่ิมความปลอดภัยใหมากขึ้น 

 

งานบริหารงานบัญชี 

ช่ืองาน  สมุดเงินสดการลงบัญชีดานรับ 

1. ชื่องาน  

สมดุเงนิสดการลงบัญชีดาน รับ  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําสมุดบัญชีขั้นตน (สมุดเงนิสด -การลงบัญชีดานรับ (ดานรบัเงินสด) ถูกตองตามระบบ 

บัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชีตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และแนวทางการจัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงนิเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

สมดุบัญชีข้ันตน - สมุดเงินสดดานรับเงินสด  

4.1 รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจาหนาที่การเงนิ  

4.2 วิเคราะหการบันทึกบัญชีจากการออกใบเสร็จรับเงนิ  

4.3 วิเคราะหการรับเงินสดจากการถอนเงินสดจากธนาคาร  

4.4 บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมที่เก่ียวของ  

4.5 บันทึกในระบบ GFMIS  

4.6 พิมพรายงานเสนอ ผอ.สพม.พล อต รับรองความถูกตอง  

4.7 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

ผอ.สพม.พลอต 
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 สําเนาใบเสรจ็รับเงิน  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรกัษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การ จายเงินของสวนราชการ  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  สมุดเงินฝากธนาคารการลงบัญชีดานรับ 

1. ชื่องาน  

สมดุเงนิ ฝากธนาคารการลงบัญชีดานรับ  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําสมุดบัญชีข้ันตน (สมุดเงนิ เงินฝากธนาคาร-การลงบัญชีดานรับ) ถูกตองตามระบบ บัญชี

ตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และแนวทางการ จัดทํา

บัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- สมุดบัญชีขั้นตน  

- สมุดเงนิฝากธนาคาร  

   การลงบัญชีดานรับ(สมุดเงินฝากธนาคาร)  

4.1 รับรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  

4.2 วิเคราะหการบันทึกบัญชี  

4.3 วิเคราะหการรับเงินสดจากการถอนเงินสดจากธนาคาร  

4.4 บันทึกในสมุดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  

4.5เก็บเอกสารรอการ ตรวจสอบ  
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5. Flow Chart  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การ จายเงินของสวนราชการ  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  สมุดเงินสดการลงบัญชีดานจาย 

1. ชื่องาน  

สมดุเงนิสดการลงบัญชีดานจาย  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําสมุดบัญชีขั้นตน (สมุดเงนิสด -การลงบัญชีดานจาย (ดานจายเงินสด) ถูกตองตาม ระบบ

บัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และแนวทางการจัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- สมุดบัญชีข้ันตน  

-สมุดเงินสด  

4.1 รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจาหนาที่การเงนิ  

4.2 วิเคราะหการบันทึกบัญชี  

4.3 บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมที่เก่ียวของ  

4.4 บันทึกการจายในระบบGFMIS  

4.5 จัดเก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 ใบสําคัญคูจาย  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรกัษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การ จายเงินของสวนราชการ  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  สมุดเงินฝากธนาคารการลงบัญชีดานจาย 

1. ชื่องาน  

สมดุเงนิ ฝากธนาคารการลงบัญชีดานจาย  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําสมุดบัญชีขั้นตน (สมุดเงิน เงนิฝากธนาคาร-การลงบัญชีดานจาย) ถูกตองตาม ระบบ 

บัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และแนวทางการ จัดทํา

บัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- สมุดบัญชีข้ันตน 

-สมุดเงินฝากธนาคาร  

การลงบัญชีดานจาย (สมุดเงินฝากธนาคาร)  

4.1 รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจาหนาที่การเงนิ  

4.2 วิเคราะหการบันทึกบัญชี  

4.3 บันทึกในสมุดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  

4.4บันทึกจายในระบบ GFMIS 

4.5เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 ใบสําคัญคูจาย  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การ จายเงินของสวนราชการ  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

ช่ืองาน  การรับและนําสงเงิน 

1. ชื่องาน  

การรับและนาํสงเงนิ  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการรับและนําสงเงินถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และแนวทางการ จัดทํา

บัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงนิเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับและนําสงเงิน  

4.1 การรับเงิน  

4.1.1 บันทึกรายการรับเงินตามหลักฐานการรับเงินในสมุดเงนิสดและทะเบียนคุมที่เก่ียวของ  

4.1.2 บันทึกรับเงนิในระบบGFMIS  

4.1.3 พิมพรายงานการรับรายไดและนําสงเงนิคงคลังจากระบบGFMIS  

4.2 การนําสงและนําฝากเงิน  

4.2.1 รับเอกสารจากเจาหนาท่ีการเงนิ  

4.2.2 บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนที่เก่ียวของ  

4.2.3 บันทึกรายการนําสงและนําฝากตามหลักฐานในระบบGFMIS  

4.2.4 พิมพรายงานการรับรายไดและการนําสงเงินคงคลังจากระบบGFMIS  

4.2.5 บันทึกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและนําสงเงนิให ผอ.สพม.พล อต ทราบ  

4.2.6 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 ใบนําสงเงนิ  

6.2 สําเนาใบนําฝากเงิน  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรกัษาเงิน  

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ  

GFMIS สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 

ช่ืองาน  การบันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน 

1. ชื่องาน  

การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา) การเบิกจายเงิน  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําการบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจายเงนิถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2 ฉบับที่และแนวทางการจัดทําบัญชี 

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงนิ  

4.1 รับเอกสารการเบิกเงิน(ฎีกา)  

4.2 บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลัง  

4.3 บันทึกการจายเงินตามฎีกาแตละครั้งใหเปนไปตามกําหนด 

4.4 สงเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย/หลักฐานการจายสงเจาหนาท่ีบัญชี  

4.5 ตรวจสอบวันครบกําหนดเพ่ือสงเงินคนืคลัง,บันทึกกรณีสงเงนิคืนคลัง  

4.6 ทุกสิ้นเดือนสรุปรายการฎีกาคางจายเพื่อประกอบใบแจงรายการการเคลื่อนไหวบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

(Bank Statement)  

4.7 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

  



 

 - 62 – 

 

6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 แนวทางการจัดทาบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

 

ช่ืองาน  รายงานการเงิน 

1. ชื่องาน  

รายงานการเงิน  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทํารายงานการเงินถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2ฉบับที่และแนวทางการ จัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- รายงานการเงิน  

4.1 สรปุยอดรวมของแตละบัญชี  

4.2 จัดทํางบทดลอง  

4.3 จัดทํารายงานประจําเดือน 

4.4 จัดทํารายงานประจําป 

4.5 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

6.2 เอกสารทางบัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

6.3 บันทึกขอความ  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

 7.1 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ช่ืองาน  การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

1. ชื่องาน  

การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2ฉบับที่และแนวทางการ จัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงาน เขต พ้ืนที่

การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- การจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

4.1 ตรวจสอบตนข้ัวเช็คกับทะเบียนคุมการจายเช็ค  

4.2 ตรวจสอบเลขที่เช็คและจํานวนเงินตามใบแจงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงนิฝากธนาคาร  

4.3 ตรวจสอบรายการที่จายเช็คแตละฉบับ  

4.4 นํารายการเงินฝากจากหนวยงานอ่ืนและเช็คที่เจาหนี้ยังไมไดนําไปขึ้นเงินมาจัดทํางบกระทบยอด  

เงินฝากธนาคาร  

4.5 ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินคงเหลือตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงนิตามบัญชี 

4.6 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 ใบแจงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร  

6.2 ทะเบียนคุมการจายเช็ค  

6.3 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  การตรวจสอบและรายงานการเงิน 

1. ชื่องาน  

การตรวจสอบและรายงานการเงิน  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2ฉบับที่และแนวทางการจัดทําบัญชี

ตาม ระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- การตรวจสอบและรายงานการเงิน  

4.1 พิมพรายงานการเงิน  

4.2 ตรวจสอบความถูกตองของตวัเงนิสด/บัญชี  

4.3 ตรวจสอบความถูกตองของเงนิฝากธนาคาร/บัญชี  

4.4 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายกการบัญชี  

4.5 ตรวจสอบรายงานการเงินและสมุดบัญชี/ทะเบียนคุมท่ีเก่ียวของ  

4.6 วิเคราะหรายงานการเงนิเพ่ือเสนอผอ.สพม.พลอต 

4.7 พิจารณาผลการตรวจสอบและวิเคราะหรายงานทางการเงิน  

4.8 จัดสงรายงานการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและผูที่เก่ียวของ  

4.9 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและรายงานการเงิน  

  

 ผอ.สพม.พลอต พิจารณาผลการตรวจสอบ 
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 สมุดเงนิสด  

6.2 รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 

6.3 ใบแจงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร(BankStatement)  

6.4 สมุดคูฝากกธนาคาร  

6.5 งบแสดงฐานะการเงินจากระบบ GFMIS  

6.6 บันทึกขอความ  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงนิจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562  

7.2 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ช่ืองาน  การปดบัญชี 

1. ชื่องาน  

การปดบัญชี  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการจัดทําการปดบัญชีถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2 ฉบับที่และแนวทางการจัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- การปดบัญชี  

4.1 ปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

4.2 บันทึกเสนอขออนุมัติการปดบัญชี ผอ.สพม.พลอต 

4.3 ปดบัญชี  

4.4 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

6.2 งบทดลอง  

6.3 บันทึกขอความ  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  การบันทึกสิ้นป 

1. ชื่องาน  

การบันทึกสิ้นป  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบันทึกสิ้นปถูกตองตามระเบียบบัญชีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2 ฉบับที่และแนวทางการจัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- การบันทึกสิ้นป  

4.1 บันทึกขออนุมัติปรับปรุงบัญชีจาก ผอ.สพม.พลอต 

4.2 บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS  

4.3 พิมพรายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลุมฯสอบทานความถูกตอง  

4.4 เสนอขออนุมัติตอ ผอ.สพม.พลอต 

4.5 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

  

 ผอ.สพม.พลอต 
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

6.2 งบทดลอง  

6.3 บันทึกขอความ  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

ช่ืองาน  การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. ชื่องาน  

การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณถูกตองตามระเบียบบัญซีเกณฑคงคาง  

3. ขอบเขตของงาน  

การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 2 ฉบับที่และแนวทางการ จัดทําบัญชี

ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

- การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

4.1 รับหลักฐาน/เอกสาร การอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุมนโยบายและแผน  

4.2 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS  

4.3 บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS  

4.4 บันทึกเสนอ ผอ.สพม.พล อต เพื่อทราบ  

4.5 บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณในทะเบียนคุมเงนิประจํางวด  

4.6 เก็บเอกสารรอการตรวจสอบ  
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 ผอ.สพม.พลอต 
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6. แบบฟอรมที่ใช  

6.1 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย  

6.2 ทะเบียนคุมเงินงวดสวนจังหวัด  

6.3 ทะเบียนคุมตามแผนงาน/โครงการ  

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

7.1 แนวทางการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารสินทรัพย 

 1. ใหคำปรกึษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

3. ดำเนินการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

1.  ช่ืองาน 

     ใหคำปรึกษาสถานศึกษาเที่ยวกับการดำเนินงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 

2.  วัตถุประสงค 

     เพื่อใหการใหคำปรึกษาเก่ียวกับ งานพัสดุและงานบริหารสินทรพัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

มีสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน 

3.  ขอบเขตของงาน 

     ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริมสนับสนุนทั้งสถานศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 

4. คำจำกัดความ 

สถานศึกษา หมายความวา สถานศึกษาภาครฐัในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก    

   อุตรดิตถ 

การปฏิบัติงาน หมายความวาการดำเนนิการเก่ียวกับการดำเนินงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   5.1 เจาหนาที่ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษา 

   5.2 เจาหนาที่เสนอผลการวิเคราะหให ผอ.สพม.พลอต พิจารณาสั่งการ 
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   5.3 เจาหนาที่จัดทำแผนงานโครงการท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในกิจกรรมการใหคำปรึกษา 

ดำเนินงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย เชน การจัดทำและพัฒนา Hardware และSoftware ใหรองรับ 

การปฏิบัติงาน จัดทำระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชปฏิบัติงานจัดทำและ

สนับสนุนการจัดทำเอกสาร คูมือการปฏิบัติงานใหแกสถานศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติ อบรม สัมมนา ประชุม  

ใหความรูและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา/เจาหนาที่ของสถานศึกษา ฯลฯ 

   5.4 ดำเนินงานตามโครงการ 

   5.5 เจาหนาที่/คณะกรรมการดำเนินการ ประสาน เผยแพร ติดตามนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการคำเนินงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สำรวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

จนท.เสนอผลการวิเคราะห 

ให ผอ.สพม.พลอต พิจารณาสั่งการ 

 

จัดทำแผนงาน/โครงการ 

 

ดำเนินงานตามกิจกรรม 

 

 

ประสาน เผยแพร ติดตามนิเทศและประเมินผล 
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7. แบบฟอรมที่ใช 

   7.1 คูมือการปฏิบัติงาน 

   7.2 เอกสารการปฏิบัติงาน 

   7.3 แบบประเมนิผลงาน 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง 

   8.1 กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับคำสั่งที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

   8.2 คูมือการปฏิบัติงาน 

 

การจัดซื้อ / จัดจาง 

1.  ช่ืองาน 

การจัดซื้อจัดจาง 

2.  วัตถุประสงค 

     เพื่อใหการจัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาที่ตองการใชและดำเนินการการจัดซื้อจัดจาง อยางถูกตองตาม

ระเบียบ 

3. ขอบเขตของงาน 

งานจัดซื้อจัดจางตามพระตามท่ีพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทวงท่ี

เก่ียวของ 

4. คำจำกัดความ 

การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุ การซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรอืโดยนิติกรรม

อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

พสัดุ หมายความวา สินคา บรกิาร งานกอสราง งานจางท่ีปรกึษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

เจาหนาที ่หมายความวา ผูมีหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบรหิารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมี

อำนาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง 

    5.1 สำรวจความตองการใชพัสดุของกลุมงานใน สพม.พลอต 

    5.2 วางแผน กำหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่ใชดำเนินการ 

    5.3 ตรวจสอบเกณฑคุณลักษณะและรูปแบบรายการของพัสดุที่ตองการจัดซื้อ/จัดจาง 
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    5.4 จัดทำรายงานขอซื้อ/จาง เสนอความเห็นชอบ ผอ. สพม.พลอต 

    5.5 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามวิธีการที่ไดรับความเห็นชอบ/จัดทำ e-GP 

    5.6 จัดทำสัญญาหรือขอตกลง/สรางขอมูลหลักผูขาย/จัดทำใน PO 

    5.7 บริหารสัญญา 

    5.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS 

    5.9 จัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพม.พลอต 

    5.10 มอบเรื่องการตรวจรับใหเจาหนาที่การเงิน เบิกเงินเพ่ือจายใหผูขาย/ผูรับจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ไมถูกตอง 

การจัดซื้อ/จัดจาง 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจความตองการ 

วางแผน/กำหนดเวลา/ตรวจสอบ

ตรวจสอบเกณฑคุณลักษณะเฉพาะ 

แบบรายการของพัสดุที่ตองการจดัซ้ือ/จัดจาง 

จัดทำรายงานขอซ้ือ/ขอจาง/ขอ

ความเห็น ผอ.สพม.พลอต

ดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจาง ตามวิธีที่ไดรับความเห็นชอบ/e-GP 

จัดทำสัญญาหรือขอตกลง/สรางขอมูลหลักผูขาย/ทำใบ PO 

บริหารสัญญา 

ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบกำหนด/ 

ตรวจรับในระบบ GFMIS 

เจาหนาที่พัสดุจำทำรายงานเสนอ  

ผอ.สพม.พลอต เพ่ือทราบ 

มอบเรื่องการตรวจรับใหเจาหนาที่การเงินเบกิเงิน 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
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7. แบบฟอรมที่ใช 

   7.1 แบบฟอรมการจัดซื้อ/จัดจาง 

   7.2 เกณฑคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

   8.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำสงเงินคลัง พ.ศ. 2551 

   8.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 

   8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   8.4 กฎกระทรวง 

   8.5 มติคณะรัฐมนตรี 

   8.6 คูมือระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-GP) 

9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 

ท่ี รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
สำรวจความตองการใชพัสดุของ 

กลุมงานใน สพม.พลอต 

5 วันทำการ เจาหนาที่ 

 

ระยะเวลา 

อาจ 

เปลี่ยน 

แปลงได 

ตามความ 

เหมาะสม 

และ 

ปริมาณ 

งานที่ 

ไดรบั 

 

2 
วางแผน กำหนดเวลา ตรวจสอบ 

งบประมาณที่ใชดำเนินการ 

3 วันทำการ เจาหนาที่ 

 

3 
ตรวจสอบเกณฑคุณลักษณะและ 

รูปแบบรายการ 

2 วันทำการ เจาหนาที่ 

 

4 
จัดทำรายงานขอซื้อ/จาง เสนอ 

ความเห็นชอบ ผอ.สพม.พลอต 

1 วันทำการ 

 

ผอ.สพม.พลอต 

5 
ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม 

วิธีการที่ไดรับความเห็นชอบ/จัดทำ e-GP 

ตามวิธีการซื้อ/ 

จาง 

เจาหนาที่ 

 

6 
จัดทำสัญญาหรือขอตกลง/สราง 

ขอมลูหลักผูขาย/จัดทำใน PO 

ภายใน 7 วัน จนท./ผูขาย- 

ผูรับจาง 

7 
บริหารสัญญา ตามขอกำหนด 

ในสัญญา 
เจาหนาที่/ 

คณะกรรมการ 



 

ท่ี รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 
ตรวจรับพัสดุภายในเวลาท่ีระเบียบฯ กำหนด/

ตรวจรับในระบบ GFMIS 

ตามขอกำหนด

ในสัญญา 

เจาหนาที่/

คณะกรรมการ 
 

9 จัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพม.พลอต เพ่ือทราบ 1 วัน ผอ.สพม.พลอต  

10 
มอบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 

ใหเจาหนาที่การเงนิเบิกจาย 
1 วัน เจาหนาที/่ 

เจาหนาทีก่ารเงนิ 

 

**เอกสารอางอิง**                                                                                                

1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบกระทรวงวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560 

3. กฎกระทรวง 

 

การขอใชที่ราชพัสดุ 

1.ช่ืองาน 

การขอใชที่ราชพัสดุ (การขอใชที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใชที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง 

ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการขอใชที่ราชพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนระบบ ตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

งานการขอใชที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมาย ที่เก่ียวของ แตไมรวมถึงการ

บริหารสินทรัพยในระบบ GFMIS ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. คำจำกัดความ 

การขอใชที่ราชพัสดุ หมายถึง การขอใชที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใชที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ

กระทรวง ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การขอใชที่ราชพัสดุ (การขอใชที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใชที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง 

ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

    5.1  เจาหนาที่งานที่ราชพัสดุรบัเร่ืองคำขอใชที่ราชพัสดุ 

    5.2 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและกฎหมายที่เก่ียวของ 

    5.3  เจาหนาที่ บันทึกเสนอ ผอ.สพม.พลอต เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
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    5.4 เจาหนาที่จัดสงเอกสารที่เก่ียวของใหหนวยงานผูครอบครองที่ราชพัสดุ 

    5.5 สพม.พลอต รับเรื่องผลการพิจารณาการขอใชที่ราชพัสดุจากหนวยงานผูครอบครองและกรมธนารักษ และ

สำนักงานธนารักษพ้ืนที่ 

    5.6  เจาหนาที่บันทึกเสนอ ผอ.สพม.พลอต เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ 

6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การขอใชที่ราชพัสดุ (การขอใชที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใชที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง 

ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

ไมถูกตอง 

 

       ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท.งานที่ราชพัสดุรับเรื่อง 

 

จนท.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพม. 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 

จนท.จัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของให 

หนวยงานผูครอบครองที่ราชพัสดุ 

 

สพม.รับเรื่องผลการพิจารณา 

 

จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.เพ่ือรับทราบและพิจารณาสั่งการ 

 

จนท.งานที่ราชพัสดุบันทึกทะเบียนคุมเอกสาร 

ที่เก่ียวของ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบ ทบ.4 
7.2 แบบบันทึกสนิทรัพย์ถาวร 
7.3 บันทึกข้อความ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ.2518 

 
 

ที่ปรึกษาคณะท างาน 

1. นายสุดเขต  สวยสม   ผู้อ านวยการส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพษิณุโลก อุตรดิตถ์ 
2. นายสิงห์เพชร  สุทธิ    รองผู้อ านวยการส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ์ 
3. นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  รองผู้อ านวยการส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

คณะท างาน 

1. นายสิงห์เพชร  สุทธิ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
2. นางนิภาดา สุขสบาย   นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ 
3. นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
4. นายธีระกุล น้อยยม   นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 
5. นางสาวสุกัญญา เพชรรัตน์  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 
6. นางดุจดาว สอนสารี   นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 
7. นายณัฐกร  ภู่สวาสดิ ์  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 
8. นายธิชาพงษ์ บุญห่อ   เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน 
9. นางสาวอนุสรา จุ้ยต่าย   พนักงานราชการ 

 
-------------------------- 
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