คู่มือ
การปฏิบตั งิ าน

นางผุสดี เมฆอากาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำกับตรวจสอบระบบงบประมาณ : นโยบายเร่งรัดเบิกจ่ายตามมติ ครม.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจบัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ประเภทรายจ่าย วัตถุประสงค์ของเงิน
2. ตรวจบัญชีรบั โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ใบงวด)
3. เรียกรายงานรายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณ NFMA55 ระบบ New GFMIS Thai
4. ตรวจระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ระบบปฏิบัติการ Google
Sheet
Sheet บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม (รวมใบงวด)
(1) ตรวจยอดงบประมาณรับ ใช้ไป คงเหลือ เทียบกับ ยอดงบประมาณรับ ใช้ไป คงเหลือ ใน
รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณ NFMA55 ระบบ New GFMIS Thai
(2) วิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย (อัตราร้อยละ) เทียบกับ อัตราร้อยละ ตาม เป้าหมายตาม
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
Sheet บัญชีสรุปผลการเบิกจ่ายแยกประเภทแหล่งเงิน และ รหัสงบประมาณ
งบบุคลากร ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย กำกับการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
งบดำเนินงาน ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ประสานแจ้งหน่วยรับงบ(โรงเรียน) เร่งรัดเบิกจ่าย
งบลงทุน ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ประสานแจ้งหน่วยรับงบ(โรงเรียน) บริหารสัญญาตาม
งวดงาน/งวดเงิน
งบเงินอุดหนุน ตรวจสอบรายการ เร่งรัดเบิก โอนลงหน่วยรับงบ(โรงเรียน)
งบรายจ่ายอื่น ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ประสานแจ้งหน่วยรับงบ(โรงเรียน) เร่งรัดเบิกจ่าย
Sheet บัญชีสรุปผลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตฯ (รายจ่าย
ประจำ) กำกับการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
Sheet บัญชีสรุปผลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตฯ (โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์) ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดเบิกจ่าย
5. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสที่ต่อหัวหน้าหน่วยงาน สำหรับไตรมาสที่ 4 รายงาน
ทุกสิ้นเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำกับระบบเบิก-รับ-จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการขอเบิก
1. ตรวจสอบงบหน้าขอเบิก/ใบสั่งจ่าย จำนวนเงิน ประเภทรายจ่าย วัตถุประสงค์ของเงิน
2. ตรวจสอบเอกสาร(สาระแห่งหนี้) ประกอบงบหน้าขอเบิก
3. ลงนามผ่านงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการตั้งเบิกระบบ New GFMIS Thai
1. ตรวจสอบรายงานขอเบิกจากระบบ New GFMIS Thai เทียบกับ งบหน้าขอเบิก/ใบสั่งจ่าย
ความถูกต้องของ จำนวนเงินขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ รหัสงบประมาณ แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย รหัสบัญชีแยกประเภท
2. ลงนามผ่านงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขั้นตอนการตรวจอนุมัติรายการขอเบิก New GFMIS Thai (อม.1)
1. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายในรายงานขอเบิกและเอกสารประกอบ (ฎีกา)
2. เข้าระบบ New GFMIS Thai เมนู ระบบเบิกจ่าย คำสั่ง (อม.1)
3. คลิก อนุมัติ รายการขอเบิกตามข้อ 1
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจ่ายเงิน
1. ตรวจสอบบัญชีคุมการรับ – อนุมัติ สั่งจ่ายเงิน ด้านรายงานเงินตาม Statement : ด้าน
รายการอนุมัติสั่งจ่าย
2. ตรวจสอบใบสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
3. ลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. เข้าระบบ e-Payment KTB corporate Online รหัส Authorizer (ลำดับ 3)
5. ตรวจสอบรายการสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
6. บันทึกอนุมัติยืนยันสั่งจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำกับระบบเบิก-รับ-จ่าย คืนเงินทดรองราชการ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการขอยืม
1. ตรวจสอบสัญญายืม บัญชีประมาณการ โครงการระยะเวลาวัตถุประสงค์และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง ในการใช้จ่ายเงิน
2. ลงนามผ่านสัญญายืมเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืม
1. ตรวจสอบบัญชีคุมการรับ – อนุมัติ สั่งจ่ายเงิน ด้านรายงานเงินตาม Statement : ด้าน
รายการอนุมัติสั่งจ่าย
2. ตรวจสอบใบสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
3. ลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. เข้าระบบ e-Payment KTB corporate Online รหัส Authorizer (ลำดับ 3)
5. ตรวจสอบรายการสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
6. บันทึกอนุมัติยืนยันสั่งจ่าย
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการขอเบิกเพื่อส่งใช้เงินยืม
1. ตรวจสอบงบหน้าขอเบิก/ใบสั่งจ่าย จำนวนเงิน ประเภทรายจ่าย วัตถุประสงค์ของเงิน
2. ตรวจสอบสัญญายืม เอกสารสำคัญส่งใช้เงินยืม การคืนเงินเหลือจ่าย (สาระแห่งหนี้)
ประกอบงบหน้าขอเบิก
3. ลงนามผ่านงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการตั้งเบิกระบบ New GFMIS Thai
1. ตรวจสอบรายงานขอเบิกจากระบบ GFMIS เทียบกับ งบหน้าขอเบิก/ใบสั่งจ่าย ความถูกต้อง
ของ จำนวนเงินขอเบิก รหัสงบประมาณ แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รหัสบัญชีแยกประเภท
2. ลงนามผ่านงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจ่ายคืนเงินเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
1. ตรวจสอบบัญชีคุมการรับ – อนุมัติ สั่งจ่ายเงิน ด้านรายงานเงินตาม Statement : ด้าน
รายการอนุมัติสั่งจ่าย
2. ตรวจสอบใบสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
3. ลงนามอนุมัติสั่งจ่ายเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. เข้าระบบ e-Payment KTB corporate Online รหัส Authorizer (ลำดับ 3)
5. ตรวจสอบรายการสั่งจ่าย ชื่อ –สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
6. บันทึกอนุมัติยืนยันสั่งจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำกับระบบรับ-เก็บรักษา-นำเงินส่งคลัง
ขั้นตอนการตรวจสอบรายการรับ-เก็บรักษา-นำเงินส่งคลัง
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
2. ตรวจสอบทะเบียน คุมรับ – นำส่งเงิน ตรวจสอบทะเบียนคุมเบิกเกินส่งคืน
3. ตรวจสอบรายงาน รับ – นำส่งเงิน จากระบบ New GFMIS Thai
4. ลงนามผ่านงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
5. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การกำกับตรวจสอบบัญชีการเงิน
ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงาน
1. ตรวจสอบรายงานงบทดลองรายเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ตรวจสอบดุล
บัญชีแยกประเภท เทียบกับ งบกระทบยอด
2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร : บัญชีเงินทดรองราชการ ตรวจสอบรายงานสถานะเงินทด
รองราชการ (ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ใบสำคัญค้างเบิก ชื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดเวลาส่งใช้)
กำกับการจัดทำหนังสือทวงกรณีหนี้ส่งใช้ถึงกำหนดชำระ ลงนามรับรองงบกระทบยอดเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร : บัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินฝากไม่แสดง
รายตัว และบัญชีเงินฝากคู่ขนานเครื่อง EDC ลงนามรับรองงบกระทบยอดเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. กำกับการลงประกาศเปิดเผยงบทดลองรายเดือนสู่สาธารณะบน Web ของหน่วยงาน
5. ตรวจสอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีรายปีของหน่วยงาน ตามรอบเวลา ที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการตรวจสอบงานพัสดุ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1. ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่บันทึก ในระบบ e-GP
2. อนุมัติประกาศในระบบ e-GP
3. ลงนามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอน
4. บริหารสัญญา
5. ตรวจสอบบัญชีวัสดุ
6. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน
7. กำกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศจีพร ช่างปัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ภารกิจงาน Maker ด้ายจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online
1. เจ้าหน้าที่ Maker ตรวจสอบยอดว่ามีเงินเข้าบัญชีเลขที่ 981-3-46453-8 ชื่อบัญชี สพป
เชียงราย เขต 4 (เงินงบประมาณ) ตามที่ตั้งเบิกหรือไม่

2. เมื่อพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชี ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินกับเอกสารขอเบิก/ใบสั่งจ่าย ถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ Maker ดำเนินการสร้างไฟล์สำหรับโอนเงิน ผ่าน Bulk Payment ผ่านโปรแกรม KTB
Universal Data Entry
4. เจ้าหน้าที่ Maker ดำเนินการ Upload รายการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่
เมนู Government Upload
5. เจ้าหน้าที่ Authorizer อนุมัติการทำรายการ Bulk Payment
ถูกต้อง กด APPROVED
ไม่ถูกต้อง กด REJECTED
6. เจ้าหน้าที่ Maker ตรวจสอบผลการส่งไฟล์ข้อมูลจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่เมนู
Status Inquiry
ก่อนวันที่รายการมีผล
สถานะ Future Dated เป็นการส่งรายการล่วงหน้าให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
วันที่รายการมีผล
สถานะ Processed โอนเงินสำเร็จแล้วทุกรายการ
สถานะ Processed with error โอนเงินสำเร็จบางรายการ
7. เจ้าหน้าที่ Maker พิมพ์รายงานผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่เมนู
Download
Download
กรณีโอนเงินสำเร็จทุกรายการ พิมพ์รายงาน Payment Detail Complete Transaction
กรณีโอนเงินสำเร็จบางรายการ พิมพ์รายงาน Payment Detail Complete Transaction
เพิ่มพร้อมพิมพ์รายการเดินบัญชีที่มีการคืนเงินที่เมนู Account Information
Account Summary

ภารกิจงานเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ผ่านระบบ Digital Pension

1. เจ้าหน้าที่ผู้ขอ กรณี ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด
2. เจ้าหน้าที่ผู้เบิก กรณี ขอเบิกเงินเดือนบำนาญปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จ
ตกทอด และขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลัดทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
3. นายทะเบียน ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
4. หัวหน้าผู้เบิก/ผู้ขอ ทุกกรณี

ภารกิจงานลูกหนีเ้ งินยืมราชการ
เงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ
1. ขั้นตอนการขอยืมเงิน
1. ส่งเอกสารขอยืมเงินล่วงหน้า 7 วันทำการ
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
2.1 เอกสารประกอบการยืมเงิน กรณีดำเนินงานโครงการ ดังนี้
- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญายืมเงิน + ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติโครงการ (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- โครงการ (ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ เขตฯ) (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- กำหนดการหรือตารางการอบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม/ประชุม หนังสือเชิญวิทยากร
2.2 เอกสารประกอบการยืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ ดังนี้
- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญายืมเงิน + ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม/อบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- กำหนดการหรือตารางการอบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลงทะเบียนคุมสัญญายืม กำหนดเลขที่สัญญายืม กำหนดวันครบกำหนดส่งใช้
4. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติสัญญายืม
5. บันทึกรายการขอเบิกเงินยืมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ประเภทเอกสาร K1
6. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติฎีกาขอเบิกเงิน
5. ส่งเอกสารประเภท K1 และสัญญายืมที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ Maker ด้านจ่าย เพื่อดำเนินการ
จ่ายเงินให้ลูกหนี้ผู้ขอยืม ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2. ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืม
2.1 กรณีดำเนินงานโครงการ
1. ส่งเอกสารคืนเงินยืม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับเงินยืม
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังต่อไปนี้
- บันทึกการส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืมราชการ (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1. ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง (ผู้รับจ้างเซ็นรับรองสำเนา)
3. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/จัดงาน (หากอบรม/ประชุม มีกำหนดการหลายวัน
ให้แยกบัญชีลงเวลารายวัน) ฉบับจริง

4. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม/ประชุม/จัดงาน (ฉบับจริง)
5. บันทึกขออนุมัติโครงการ
6. โครงการ (ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ เขตฯ) ฉบับจริง
7. กำหนดการหรือตารางการอบรม (ฉบับจริง)
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (ฉบับจริง)
9. วาระการประชุม และรายงานการประชุม (กรณีจัดประชุม)
10. ภาพถ่ายการฝึกอบรม/ประชุม/จัดงาน (ปริ้นกระดาษ Photo)
11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
1. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร ให้เจ้าของโครงการ ลงชื่อผู้จ่ายเงินในใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร (เซ็นรับรองสำเนา)
3. ตารางการอบรม (ต้องมีชื่อวิทยากร)
4. หนังสือเชิญวิทยากร หรือ คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
5. แบบตอบรับเป็นวิทยากร
6. บัญชีลงเวลาวิทยากร
3. ออกใบรับใบสำคัญ / ใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินคืน) นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนส่งคืนคลัง พร้อม
บันทึกรายการในระบบ GFMIS
4. ลงทะเบียนคุมสัญญายืม บันทึกวันส่งใช้เอกสาร บันทึกวันส่งใช้เงินสด (ถ้ามี)
5. ทำงบหน้า/ใบสั่งจ่าย เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
6. นำส่งเอกสารทั้งหมดให้งานบัญชี
2.2 กรณีเดินทางไปราชการ
1. ส่งเอกสารคืนเงินยืม ภายใน 15 วันนับแต่วันกลับมาถึง
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางหมู่คณะ)
- แบบ บก. 111 (กรณีใช้รถโดยสาร/รถรับจ้าง)
- ใบเบิกเงินค่าชดเชยน้ำมัน (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เดินทางไปราชการ โดยจะต้องมีเอกสารขอใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนแต่ไม่มีรถส่วนกลางว่างให้ใช้ (แนบเอกสาร
การคำนวณระยะทาง https://www.google.co.th/maps )
2. ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมแนบ กากตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3. ใบเสร็จค่าโรงแรม พร้อมแนบ รายละเอียดการเข้าพัก (Folio) (กรณีพักแรม)
4. บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (โดยได้รับการอนุมัติ จาก ผอ เขตฯ)
5. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (โดยได้รับการอนุมัติ จาก ผอ เขตฯ)
6. หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม อบรม
7. กำหนดการหรือตารางการอบรม

8. ใบงวด (ถ้ามี)
3. ออกใบรับใบสำคัญ / ใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินคืน) นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนส่งคืนคลัง พร้อม
บันทึกรายการในระบบ GFMIS
4. ลงทะเบียนคุมสัญญายืม บันทึกวันส่งใช้เอกสาร บันทึกวันส่งใช้เงินสด (ถ้ามี)
5. ทำงบหน้า/ใบสั่งจ่าย เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
6. นำส่งเอกสารทั้งหมดให้งานบัญชี
เงินทดรองราชการ
1. ขั้นตอนการขอยืมเงิน
1. ส่งเอกสารขอยืมเงินล่วงหน้า 3 วันทำการ
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
2.1 เอกสารประกอบการยืมเงิน กรณีดำเนินงานโครงการ ดังนี้
- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญายืมเงิน + ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติโครงการ (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- โครงการ (ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ เขตฯ) (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- กำหนดการหรือตารางการอบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม/ประชุม หนังสือเชิญวิทยากร
2.2 เอกสารประกอบการยืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ ดังนี้
- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญายืมเงิน + ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม/อบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- กำหนดการหรือตารางการอบรม (สำเนา ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลงทะเบียนคุมลูกหนี้ กำหนดเลขที่สัญญายืม กำหนดวันครบกำหนดส่งใช้
4. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติสัญญายืม
5. ส่งเอกสารสัญญายืมที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ Maker ด้านจ่าย จ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืม ผ่านระบบ
KTB Corporate Online
2. ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืม
2.1 กรณีดำเนินงานโครงการ
1. ส่งเอกสารคืนเงินยืม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับเงินยืม
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังต่อไปนี้
- บันทึกการส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืมราชการ (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง (ผู้รับจ้างเซ็นรับรองสำเนา)
3. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/จัดงาน (หากอบรม/ประชุม มีกำหนดการหลายวัน
ให้แยกบัญชีลงเวลารายวัน) ฉบับจริง
4. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม/ประชุม/จัดงาน (ฉบับจริง)
5. บันทึกขออนุมัติโครงการ
6. โครงการ (ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ เขตฯ) ฉบับจริง
7. กำหนดการหรือตารางการอบรม (ฉบับจริง)
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (ฉบับจริง)
9. วาระการประชุม และรายงานการประชุม (กรณีจัดประชุม)
10. ภาพถ่ายการฝึกอบรม/ประชุม/จัดงาน (ปริ้นกระดาษ Photo)
11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
1. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร ให้เจ้าของโครงการ ลงชื่อผู้จ่ายเงินในใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร (เซ็นรับรองสำเนา)
3. ตารางการอบรม (ต้องมีชื่อวิทยากร)
4. หนังสือเชิญวิทยากร หรือ คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
5. แบบตอบรับเป็นวิทยากร
6. บัญชีลงเวลาวิทยากร
3. ออกใบรับใบสำคัญ / ใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินคืน) นำเงินฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
4. ลงทะเบียนคุมสัญญายืม บันทึกวันส่งใช้เอกสาร บันทึกวันส่งใช้เงินสด (ถ้ามี)
5. ทำงบหน้า/ใบสั่งจ่าย เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
6. บันทึกรายการขอเบิกเงิน
7. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติฎีกาขอเบิกเงิน
8. ส่งเอกสารขอเบิก และงบหน้า/ใบสั่งจ่ายที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ Maker ด้านจ่าย เพื่อ
ดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.2 กรณีเดินทางไปราชการ
1. ส่งเอกสารคืนเงินยืม ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับเงินยืม
2. ตรวจสอบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางหมู่คณะ)
- แบบ บก. 111 (กรณีใช้รถโดยสาร/รถรับจ้าง)
- ใบเบิกเงินค่าชดเชยน้ำมัน (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เดินทางไปราชการ โดยจะต้องมีเอกสารขอใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนแต่ไม่มีรถส่วนกลางว่างให้ใช้ (แนบเอกสาร
การคำนวณระยะทาง https://www.google.co.th/maps )

2. ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมแนบ กากตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3. ใบเสร็จค่าโรงแรม พร้อมแนบ รายละเอียดการเข้าพัก (Folio) (กรณีพักแรม)
4. บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (โดยได้รับการอนุมัติ จาก ผอ เขตฯ)
5. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (โดยได้รับการอนุมัติ จาก ผอ เขตฯ)
6. หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม อบรม
7. กำหนดการหรือตารางการอบรม
8. ใบงวด (ถ้ามี)
3. ออกใบรับใบสำคัญ / ใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินคืน) นำเงินฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
4. ลงทะเบียนคุมสัญญายืม บันทึกวันส่งใช้เอกสาร บันทึกวันส่งใช้เงินสด (ถ้ามี)
5. ทำงบหน้า/ใบสั่งจ่าย เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
6. บันทึกรายการขอเบิกเงิน
7. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติฎีกาขอเบิกเงิน
8. ส่งเอกสารขอเบิก และงบหน้า/ใบสั่งจ่ายที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ Maker ด้านจ่าย เพื่อ
ดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่

นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนงาน
ต่างๆ ที่ชัดเจน งานการเงิน จึงได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
และคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เพื่อให้ส่วน
ราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผู้สนใจโดยทั่วไป
งานการเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
และคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1.2 เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและเงินอื่นที่
เบิกจ่ายควบคู่ และคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ และคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้สามารถ
เบิกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ และคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งเบิกจ่ายเงิน และโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ดังกล่าว
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
(7) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
- “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากำชาดไทย
และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
- “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบ
บุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมใน
สถานศึกษาของสานักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ
(2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ
สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
(3) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเป็นผู้มีสิทธินั้น จะต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ซึ่งได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำของ
กระทรวง ทบวง กรม (ปัจจุบัน คือ งบบุคลากร) โดยข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประกอบด้วย

1. ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2. ข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
3. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
4. ข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
5. ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
6. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
7. ข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
8. ข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
9. ข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
จะเห็นได้ว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ พนักงานราชการจึง
มิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กรณีของ
ลูกจ้างประจำนั้น จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำเท่านั้น ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างจากเงินประเภทอื่น ๆ ลูกจ้างที่ได้รับเงินจากเงินนอกงบประมาณ
ไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กรณีลูกจ้างชาว
ต่างประเทศซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข 2 ข้อ คือ
1. ค่าจ้างได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่าย
2. สัญญาจ้างมิได้ระบุเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลไว้
ดังนั้น หากลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย แต่ในสัญญาจ้างระบุว่าให้ได้รับ
การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากการทำประกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกำเงิน
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กรณีผู้รับบำนาญ/เบี้ยหวัด ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระ
ราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 จะต้องเป็นผู้รับบำนาญปกติตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามมาตรา
36 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญบำนาญ ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 เท่านั้น ผู้รับบำเหน็จตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ตามนัยพระราชกฤษฎีกาฯ หมายถึง บุคคลดังกล่าวข้างต้น เท่านั้น บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิดังกล่าวมิใช่
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯ ด้วย แต่ตามพระราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการนี้ ได้
กำหนดให้
ผู้มีสิทธิดังกล่าวนอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองแล้วยังมีสิทธิได้รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 5)_
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลในครอบครัว :

บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถนาค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามพระ
ราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ได้นั้น ประกอบด้วยบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย สำหรับคำว่า “ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น
หมายถึงจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีหลักฐานทางราชการรับรองความถูกต้อง
“ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศ รวมถึงบุคคลในครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
“นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า นายทะเบียนระดับกรม และส่วนภูมิภาคที่ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ดูแลข้อมูล(ตรวจสอบ เพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศในสังกัด และ
บุคคลในครอบครัว
“นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า ข้าราชการ ยกเว้นข้าราชการที่ช่วยราชการที่ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ดูแลประวัติของผู้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว
“ผู้ป่วยใน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
“ผู้ป่วยนอก” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้พักค้างในสถานพยาบาล (ตรวจและรับยาแล้วให้
กลับบ้านได้) โดยที่พระราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขในสาระสำคัญของคำนิยาม “การรักษาพยาบาล” ให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีเจตนารมณ์ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการ “สร้างเสริมป้องกันโรค” ให้
ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว (มาตรา 4)
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สำหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
สถานศึกษาของทางราชการ หมายถึง
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วน
ราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกำกับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
3. โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ
5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ

สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ
เงินบำรุงการศึกษา หมายความว่าเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชน
เรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ เจ้าสังกัดหรือที่กำกับ
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
ส่วนราชการผู้เบิก หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หมายความว่า ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีอัตราเงินเดือนค่าจ้าง และ
เลขที่ประจำตำแหน่งอยู่
ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามพระราชกฤษฎีกำเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 ได้แก่
1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร
2. ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือผู้รับ
บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
บุตรของผู้มีสิทธิ หมายถึง
1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
2. บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่
3. บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจำนวน ๓ คน นั้น ตาย กายพิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้นำบุตร
ลำดับถัดไปมาแทนที่ได้ให้บุตรนั้นครบจำนวน ๓ คน โดยบุตรที่นำมาแทนที่นั้นสามารถเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ จนกว่าจะหมดสิทธิ
คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 28)
คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดทำการงานของตนได้เพราะกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ และศาลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 32)
4. กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝด ทำให้จำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการสำหรับบุตร ตั้งแต่
คนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย โดยบุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่
หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ
5. การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้
5.1 กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจากหญิงผู้เป็นผู้มีสิทธิที่มิได้สมรสกับชายให้ถือว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546)
5.2 กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิ จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547) โดย
(ก) บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
(ข) บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1548 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ได้
บัญญัติหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องทำตามแบบ คร. 11 ต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
หรือสำนักงานเขตที่จดทะเบียนรับรองบุตรให้ โดยบุตรและมารดาของบุตร ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง ต่อ
หน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต หากบุตรหรือมารดาของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ไปให้
ความยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำ นักงานเขต หรือคัดค้าน หรือไม่ให้
ความยินยอมการจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องมีคำพิพากษาของศาล โดยร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดา
จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ และให้บิดานำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เพื่อให้นาย
ทะเบียน
ดำเนินการจดทะเบียนให้
(ค) มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรของตน

Work Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
และการศึกษาของบุตร

คำอธิบายขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล
(แบบ 7131) และการศึกษาของบุตร ที่มีลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ และลงวันที่ยื่นขอรับเงินฯ (แบบ
7223)พร้อมกับแนบใบเสร็จรับเงินฯ และเอกสารประกอบอื่นให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่การเงินทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกฯ และใบเสร็จรับเงิน ฯ หากถูกต้อง
แล้ว เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามพร้อมชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงและตำแหน่งตามลำดับ หากไม่ถูกต้อง
ส่งคืนกลับผู้ขอรับสวัสดิการเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามอนุมัติในใบเบิกตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ
เบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามแล้วส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินฯ
ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่การเงิน ทำการขอเบิกเงินทดรองกับเจ้าหน้าที่ผู้ถือเงินทดรอง
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าทีผ่ ู้ถือเงินทดรองทำการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้ขอรับเงิน
ผสวัสดิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เงินค่าตอบแทนรายเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นด้วยเหตุผลในลักษณะ
คล้ายคลึงกับเงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (ตขท.ปจต.) หมายถึง
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการ เว้นแต่ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว (ต.ข.8-8ว) หมายถึง
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1 – 7 (ต.ด.ข.1-7) หมายถึง
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ที่เคยมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนระดับ 1 – 7 ในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (ต.พ.ข.ว319) หมายถึง เงินค่าตอบแทนจาก
การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนใกล้
ถึงขั้นสูงหรือขั้นสูงของตำแหน่ง
เจ้าหนี้บุคคลที่สาม หมายถึง การจ่ายเงินเพื่อชาระหนี้ตามกฎหมาย หนี้ส่วนราชการ และหนี้สวัสดิการ
ตามลำดับ
หนี้ตามกฎหมาย หมายถึง หนี้ที่หักส่งให้กรมบังคับคดีตามคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว และศาล
ล้มละลายกลาง
หนี้ส่วนราชการ หมายถึง หนี้ที่หักเพื่อส่งคืนกระทรวงการคลังกรณีเบิกเกินสิทธิ และหนี้ที่หักชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับทางราชการกรณีละเมิด
หนี้สวัสดิการ หมายถึง หนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีภาระผูกพันไว้กับสวัสดิการต่าง ๆ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (สวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสวัสดิการ)
และสามารถหักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้ ตามหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
รหัสหนี้ หมายถึง ค่าตัวเลขที่ใช้แทนหนี้ตามกฎหมาย หนี้ส่วนราชการ และหนี้สวัสดิการ เพื่อใช้โหลดข้อมูลใน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
บัญชีถือจ่าย (บัญชีหมายเลข 4) หมายถึง ทะเบียนที่ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ โอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ และโอนเงินเพื่อชาระหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ให้ส่วนราชการตามข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการออกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
รวมถึงคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ และหักเงินเพื่อชาระหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ควบคู่กับระบบ E-Money
สรุปกระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
1. รับคำสั่งจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
2. จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่าย และกระทบยอด เพิ่ม – ลด การเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ประจำเดือน
3. ประมวลผลการเบิกประจำเดือน
4. บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบการจ่าย
เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ) และบันทึกการเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ประจำเดือน
กับระบบ E-Money ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ประจำเดือน กระทบยอด กับระบบ E-Money ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน
6. บันทึกข้อมูลหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามในระบบ E-Money และตรวจสอบการหักหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่
สามของข้าราชการและลูกจ้างประจำประจำเดือน
7. นำข้อมูลหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามเข้าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ระบบการจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)
8. ประมวลผลการเบิกจ่ายประจำเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
9. ตรวจสอบการประมวลผลการเบิกจ่ายประจำเดือน
10. จัดทำรายละเอียดสรุปรายการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำประจำเดือน
11. นำส่งข้อมูลเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้แก่สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบและประมวลผลภาพรวมส่งกรมบัญชีกลาง
12. กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

Work Flow กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ลำดับที่

ผังกระบวนการ

1.

รับคำสั่งจากกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
ชั่วโมง

จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่าย
และกระทบยอด เพิ่ม – ลด การ
เบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
2.
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
ชั่วโมง
ประจำเดือน

เวลา

ลำดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

นำเข้าข้อมูลหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่
สาม ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ

5 นาที 6.

1

NO

30นาที

7.

ตรวจสอบการหัก
หนี้เจ้าหนี้บุคคลที่
สามประจำเดือน

1

YES
3.
ประมวลผลการเบิกประจำเดือน
ชั่วโมง

บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายใน
4.
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ชั่วโมง ประจำ และระบบ E-Money

2 ชั่วโมง 8.
ประมวลผลการเบิกจ่าย
ประจำเดือน
3 วัน

9.

ชั่วโมง
5.

ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
ตรงกัน

NO
YES

1
ตรวจสอบ
การประมวลผลการ
เบิกจ่าย
ประจำเดือน

NO

ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ประจำเดือน
กระทบยอด กับ
ระบบ E-Money

2

YES
10.

30 นาที
11.

2
จัดทำรายละเอียดสรุปรายการ
จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประจำเดือน
กรมบัญชีกลางประมวลผล
สั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

1 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 5 วัน 3 ชั่วโมง 50 นาที

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานการเงิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. เจ้าหน้าที่จัดทำงบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก
6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ. สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
7. คลังจังหวัดอนุมัติคำขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8. โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน
9. จัดทำรายละเอียดเงินประกันสังคมเพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้สำนักงาน
ประกันสังคม หลังจากจ่ายค่าจ้าง ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป
10. สรุปรายรับทั้งหมดของอัตราจ้างตลอดทั้งปี เพื่อทำรายได้นำส่งข้อมูลให้สรรพากรเพื่อทำการเสีย
ภาษีประจำปี
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหนี้ สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบส่งมอบงาน บัญชีลงเวลา และใบตรวจรับ
งานค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทุกอัตรา ประจำเดือนนั้น จากผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเงินงบประมาณ ว่าถูกต้องไม่เกินตามวงเงินที่แต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรร และ
จัดทำงบหน้า/ใบสั่งจ่ายเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่าย แล้วนำส่งหลักฐานให้ฝ่ายการเงินดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้างภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหนี้ ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบแจ้งค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน จากเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเงินงบประมาณ ว่าถูกต้องไม่
เกินตามวงเงินที่แต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรร และจัดทำงบหน้า/ใบสั่งจ่ายเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
เบิกจ่าย แล้วนำส่งหลักฐานให้ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/ การจัดจ้าง งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีโรงเรียนในสังกัดได้นำส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาเบิกเงิน ก็จะดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารที่ เ บิ ก ให้ ถู ก ต้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ
2560 ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติว่าตรงถูกต้องตามแผนงาน/โครงการ และจัดทำงบหน้า/ใบสั่ง
จ่ายเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่าย แล้วนำส่งหลักฐานให้ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย
5. การจัดทำการผูกบัญชีผู้ขาย(รายใหม่) (ผข.01)ในระบบ New GFMIS Thai
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อจะดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในระบบ ในระบบ New GFMIS Thai ใช้คำสั่ง (ผข.
01) จะต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายก่อนว่า ผู้ขายรายที่เราซื้อจ้างนั้น เป็นผู้ขายที่อยู่ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้า
ยังไม่มี ก็ให้ดำเนินการสร้างผู้ขายนั้นก่อน จึงจะดำเนินการจัดทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ แล้วนำส่งคลัง
จังหวัดพร้อมแบบอนุมัติข้อมูลผู้ขายแนบเอกสารของผู้ขาย
เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
5. สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารหน้าสุดท้าย(ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)พร้อมรับรองสำเนา 1
ฉบับ
นิติบุคคล
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
6. สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารหน้าสุดท้าย(ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)พร้อมรับรองสำเนา 1
ฉบับ

6. ควบคุมใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามปีงบประมาณ เพื่อแจก-จ่าย ให้โรงเรียนในสังกัด เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ให้ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ว่ามีใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบตามจำนวน
ในทะเบียนคุมหรือไม่ เพื่อ ให้เป็นปัจจุบัน และ รายงาน ผลการตรวจนับให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานทราบและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากใบเสร็จมีไว้ ไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย
จะต้องดำเนินการขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพิ่มจาก สพฐ. จะได้มีไว้สำรองจ่ายให้แก่โรงเรียนได้ตลอด เพื่อให้งาน
ดำเนินการไปด้วยดี ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ
ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. การจัดทำ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปรายรับทั้งหมดของอัตราจ้างตลอดทั้งปี เพื่อทำรายได้ส่งข้อมูลให้สรรพากรเพื่อทำการเสีย
ภาษีประจำปี แล้วรายงานข้อมูลให้สรรพากรจังหวัดเชียงรายก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางทยิดา สวัสดี
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานงานการเงิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ด้านการเบิก
๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชำนาญในงานสูงในงานวิชาการเงิน ปฏิบตั ิงานทีต่ ้องติดสินใจหรือแก้ปัญหา
ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให้คำแนะนำเกีย่ วกับงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั ิงาน
๒. ดำเนิ น การเบิ ก จ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ข องสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาฯ
และเบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามแผนปฏิบัติการ (กุลยุทธิ์) ของ สพป.เชียงราย เขต 4
๓. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของโครงการต่าง ๆ ที่ ได้รับ
จัดสรรจาก สพฐ. ทุกโครงการ
๔. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการบนเขตพื้นที่และ
ข้าราชการครูในสังกัดทุกรายที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
๕. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกโครงการ/กิจกรรม
๖. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ทุกประเภท พร้อมทั้ง
วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS และโอนเงินให้แก่ผู้สิทธิ์
๗. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบเบิกแทนกันของหน่วยเบิกจ่ายต่างสังกัด
๘. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน
9. ดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
10. ดำเนิ น การยื ม เงิ น ตามโครงการ/กิ จ กรรม เงิ น งบประมาณ เงิ น นอก
งบประมาณ และเงิน งบเบิกแทนกัน ที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินแก่
โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกเงิน
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3 เจ้าหน้าที่จัดทำงบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4. ดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai
5. ผอ.สพป.อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก
7. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
8. คลังจังหวัดอนุมัติคำขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไข กรณีการเบิกเงินประเภทใดโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำเดือนในวัน
ทำการสิ้ น เดือ นให้ ส่วนราชการส่งคำขอเบิ กเงิน ภายในวัน ที่ สิบ ห้ าของเดือ นนั้ น หรือตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด

ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงาน

เริ่มต้น

งานการเงิน

รับเอกสารเงินประจำงวด

รั บ ใบจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
จากกองแผนงาน

๓ นาที

งานการเงิน

ตรวจสอบยอดงบประมาณ
ในระบบ GFMIS

ตรวจสอบกั บ ระบบ New GFMIS
Thai ในรายงานยอดงบประมาณ

๑ วัน

งานการเงิน

ทำเอกสารเบิกจ่าย

จัดทำใบเบิกงบประมาณ

๑ วัน

งานการเงิน

เสนออนุมัติ

เสนอเอกสารต่อผู้มีอำนาจลงนาม

๑ วัน

งานการเงิน

ตั้งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS
พ ร้ อ ม จั ด ท ำรายก ารใน
ระบบ
ประมวลผลพร้ อ มโอนเงิ น
ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-ทำอนุมัติโดยผู้ได้รับมอบหมาย
-นำส่งแล้วต้องรอให้กรมบัญชีกลาง
อนุมัติ

๑ วัน

-ประมวลผลการเบิก
-อนุมัติการเบิก
-โอนเงิน
-ตรวจสอบรายงานการจ่ายชำระเงิน
-เช็ค Stetment

๓ วัน

กรมบัญชีกลาง

งานการเงิน

แผนภูมิ

ตรวจสอบยอดในระบบ
GFMIS
จบขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา

ครึ่งวัน

การขอเบิกเงินงบลงทุน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เจ้าหน้าที่รบั หลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ระยะเวลา
ในการดำเนินการ ๓ นาที
๒. เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ระยะเวลา
ในการดำเนินการ ๑ วัน
๓. เจ้าหน้าที่จัดทำงบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ระยะเวลาใน
การดำเนินการ ๑ วัน
๔. ดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai
๕. ผอ.สพป.อนุมัติ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ วัน
๖ . เจ้าหน้าที่บนั ทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก ระยะเวลาใน
การดำเนินการ ๖ นาที
๗. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ. สพป. หรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายอนุมตั ิ ระยะเวลาใน
การดำเนินการ ๑ วัน
๘. คลังจังหวัดอนุมัตคิ ำขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ ๒0 นาที

แบบฟอร์มที่ใช้
1.
2.
3.
4.

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
งบหน้ารายการขอเบิก
ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ New GFMIS Thai
บันทึกข้อความ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
หมวด 3 การเบิกเงิน ส่วนที่ 3

การเบิกเงินจากระบบเบิกจ่าย New GFMIS Thai
กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO
1.
2.
3.
4.
5.

รับหลักฐานจากงานพัสดุ
ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบ
บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการเบิกจ่าย

กรณีขอเบิกเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ได้รับใบแจ้งหนี้/เอกสารขอเบิกเงิน
ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบ
บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายอนุมัติ
ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน

งานเงินอุดหนุน
3.1 เจ้าหน้าได้รับแจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนต่าง ๆ จากกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียน
ในสังกัด
3.2 เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
3.3 เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปงบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
3.4 ผอ.สพป.อนุมัติ
3.5 เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในระบบ New GFMIS Thai
3.6 เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพป.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
3.7 คลังจังหวัดอนุมัติคำขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.8 โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน พร้อมแจ้งหนังสือการโอนเงินอุดหนุนให้โรงเรียนทราบ
3.9 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน พร้อมออกใบเสร็จสงให้ สพป.เชียงรายเขต 4 เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาววราลี ประวัง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือปฏิบัติงาน
1. จัดซื้อพัสดุของสำนักงานโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
1. สำรวจวัสดุในคลัง แล้วสำรวจถึงความต้องการใช้วัสดุ
2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อำนวยการ ฯ
6. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า
7. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
8. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
9. ลงบัญชีพัสดุ
10. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ
11. จัดทำใบเบิกพัสดุ
12. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งหนังสือจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำหนังสือ ให้โรงเรียนแจ้งการยืนยันเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ
3. จัดทำแผนการจัดซื้อ บันทึกในระบบ e-GP และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ที่จะซื้อ
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่
จะซื้อ โดยการกำหนดคุณลักษณะที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ วัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อนั้น และห้ามมิให้ก ำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง หรือของผู้ขาย
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ ครุภัณฑ์จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้อง
ใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
6. เสนอผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้ อนุมั ติราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ
7. จัดทำรายงานขอซื้อผ่านระบบ e-GP เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่
ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณ
ว่า จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

(5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซือ้ หรือจ้าง
8. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้ความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อแล้วให้คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณ สมบัติตรง ตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
12. จัดเตรียมเอกสารส่งให้ผู้ประกอบการ
13. กำหนดวันเวลาการรับซอง เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ดำเนินการโดย
13.1 ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย
13.2 ให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
13.3 ตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน และเอกสารหลั กฐานการเสนอราคาต่ าง ๆ และพั ส ดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี)
13.4 คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องมี
คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้องตาม
เงื่อนไขผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออก
13.5 พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอที่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยให้จัดเรียงลำดับ
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 2 ราย
14. ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
15. จั ด ทำประกาศผลผู้ ช นะลงในระบบ e-GP และเสนอผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ยื่นเสนอราคาทราบ
16. จัดทำหนังสือเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญา
17. ผู้ได้รับคัดเลือกเตรียมเอกสารและหลักประกันสัญญา
18. จัดทำสัญญา
19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ลงนามสัญญา
20. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบครุภัณ ฑ์ที่ได้รั บว่าตรงตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากตรงตามที่กำหนด ให้ลงนามในตรวจรับ
21. จัดทำขออนุมัติเบิก

3. การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทำแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอำนาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน
- เว็ปไซต์ e-GP
- เว็ปไซต์ หน่วยงาน
2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอความ
เห็นชอบ
4. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์
หน่วยงาน
- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน = 5 วันทำการ
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน = 10 วันทำการ
- วงเงินเกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน = 12 วันทำการ
- วงเงินเกิน 50 ล้าน ขึ้นไป = 20 วันทำการ
6. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบฯ
7. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่างผู้มีอำนาจ
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ จ้าง เห็นชอบผล
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบทาง e-mail
11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ
12. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา
แล้ว
13. รอคู่สัญญาดำเนินการจัดส่งสินค้า
14. กรรมการตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
15. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
4. การจัดทำคลังพัสดุ การควบคุมเบิก-จ่าย
เมื่ อ มี ก ารเบิ ก -จ่ า ย ออกจากคลั งพั ส ดุ การเบิ ก วัส ดุ ที่ ต้ อ งการใช้ ในงาน จะดู ถึ งความถี่ ห่ า ง
ในการเบิ กแต่ล ะกลุ่ ม งานในการใช้วัส ดุ ว่าเป็น ไปอย่างประหยัดและคุมค่ากับการใช้เงิน งบประมาณของ
ราชการ ถ้ากรณีที่เบิกวัสดุที่มีซากวัสดุที่ใช้แล้วให้นำมาแลกเปลี่ยนกับวัสดุอันใหม่ไปใช้ได้ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
อีกทางหนึ่ง

การจัดบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ส่งมอบวัสดุพร้อมใบส่งของให้คลังพัสดุแล้วจะดำเนินการลงบัญชีวัสดุโดยการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและแม่นยำพร้อมทั้งลดภาระงานมือและ
เวลาในการทำงานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวัสดุทีมีอยู่ในคลังได้ตลอดว่ามีวัสดุคงเหลือมากหรือ
น้ อย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ห ามาเพิ่มเติมมีไว้ใช้ตลอดไม่ให้ ขาดแคลนซึ่งเป็นการช่วย สนับสนุนให้ งานในองค์กร
ดำเนินงานไปด้วยดีและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
5.จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้ทราบว่าครุภัณฑ์
ทีมีอยู่ไว้ใช้ในแต่ละกลุ่มงานมีครุภัณฑ์อะไรบ้างจะได้ง่ายต่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมหากแต่ละปีงบประมาณได้
มีจัดซื้อครุภัณฑ์มาไว้ใช้ในสำนักงานก็ทำการลงบันทึกทะเบี ยนสินทรัพย์ไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ดำเนินการ
ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์มีอยู่จริงครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการชำรุดเสียหายกจะดำเนินการขออนุมัติ
ซ่อมแซม หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ก็จะขอจำหน่ายออกจากทะเบียนสินทรัพย์ได้ เมื่อได้ดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จัดทำบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจำปี
เมื่ อ สิ้ น มี งบประมาณ 30 กั น ยายนของทุ ก ปี จะดำเนิ น การคิ ด ค่ า เสื่ อ ม โดยการคิ ด จาก
การตีราคาทรัพย์สินของสำนักงานและโรงเรียนในระบบ GFMIS คิดค่าเสื่อมราคา ให้เป็นปัจจุบันแล้วจัดทำ
รายงานส่งงานให้เป็นข้อมูลบัญชี
ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี การจำหน่าย
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ให้ดำเนินการ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ว่ามีจริงตามทะเบียนหรือ แล้วรายงานให้ หัวหน้าหน่วยงานทราบ หากมี
การจำหน่ายให้ดำเนินการจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วรายงานผลให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ดำเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทำการ ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวรัติกาล สายโสภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือปฏิบัติงาน
1. การจัดหาพัสดุของสำนักงาน
ก่อนการดำเนินการจะสั่งซื้อวัสดุ คลังพัสดุจะสำรวจดูว่า วัสดุในคลังมีเหลือมากน้อยมาก
เท่าไร แล้วจะทำการวิเคราะห์ สำรวจถึงความต้องการใช้ จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เมื่อฝ่ายจัดซื้อ
ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วพร้อมส่งมอบวัสดุและใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บคลังพัสดุจะดำเนินการตรวจสอบ
เช็คดู วัสดุตามใบส่งของว่ามีวัสดุตรงตามใบส่งของว่าถูกต้อง ตามจำนวนจริง แล้วนำเก็บ ห้องคลังพัสดุโดย
จัดให้เป็น หมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจนับและการดูแลรักษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
1. การเตรียมการจัดหาพัสดุ
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
3. จัดทำหนังสือขอให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
5. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
6. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
7. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อำนวยการ ฯ
8. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า
9. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
10. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
11. ลงบัญชีพัสดุ
12. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
13. จัดทำใบเบิกพัสดุ
14. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
2. การจัดทำคลังพัสดุ การควบคุมเบิก-จ่าย
เมื่อมีการเบิก-จ่าย ออกจากคลังพัสดุ การเบิกวัสดุที่ต้องการใช้ในงาน จะดูถึงความถี่ห่าง
ในการ เบิกแต่ละกลุ่มงานในการใช้วัสดุ ว่าเป็นไปอย่างประหยัดและคุมค่ากับการใช้เงินงบประมาณของ
ราชการ ถ้า กรณีที่เบิกวัสดุที่มีซากวัสดุที่ใช้แล้วให้น ามาแลกเปลี่ยนกับวัสดุอันใหม่ไปใช้ได้ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
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การจัดบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ส่งมอบวัสดุพร้อมใบส่งของให้คลังพัสดุแล้วจะดำเนินการลงบัญชีวัสดุโดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยใช้โปรแกรมบัญชีวัสดุซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและ
แม่นยำพร้อมทั้งลดภาระงานมือและเวลาในการทำงาน สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวัสดุที่มีอยู่
ในคลังได้ ตลอดว่ามีวัสดุคงเหลือมากหรือน้อย ทั้งนี้เพื่อจะได้หามาเพิ่มเติมมีไว้ใช้ตลอดไม่ให้ขาดแคลนซึ่ง
เป็นการช่วย สนับสนุนให้งานในองค์กรดำเนินงานไปด้วยดีและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทาง
ราชการเพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหาย
3.จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้ทราบว่า
ครุภัณฑ์ ทีม่ ีอยู่ไว้ใช้ในแต่ละกลุ่มงานมีครุภัณฑ์อะไรบ้างจะได้ง่ายต่อการบำรุงรักษาซ่อมแซม หากแต่ละ
ปีงบประมาณได้มีจัดซื้อครุภัณฑ์มาไว้ใช้ในสำนักงาน ก็ทำการลงบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ไว้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ก็ดำเนินการตรวจสอบว่าครุภัณฑ์มีอยู่จริงครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการชำรุด
เสียหายก็จะดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซม หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ก็จะขอจำหน่ายออกจาก
ทะเบียนสินทรัพย์ได้ เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จัดทำบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจำปี
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี จะดำเนินการคิดค่าเสื่อม โดยการคิดจากการ
ตี ราคาทรัพย์สินของสำนักงานและโรงเรียนในระบบ GFMIS คิดค่าเสื่อมราคา ให้เป็นปัจจุบันแล้วจัดทำ
รายงาน ส่งงานให้เป็นข้อมูลบัญชี
ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีการจำหน่าย
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ให้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ว่ามีจริงตามทะเบียนหรือ แล้วรายงานให้ หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบ หากมีการจำหน่ายให้ดำเนินการจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แล้วรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
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5. การจัดทำข้อมูลผู้ขาย
เมื่อจะดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในระบบ GFMIS ใช้คำสั่ง AS01 จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายก่อนว่าผู้ขายรายที่เราซื้อจ้างนั้น เป็นผู้ขายที่อยู่ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็
ให้ดำเนินการสร้างผู้ขายนั้นก่อน จึงจะดำเนินการจัดทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้แล้วนำส่งคลังพร้อม
แบบอนุมัติข้อมูลผู้ขาย แนบเอกสารของผู้ขาย
เอกสารสารหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
นิติบุคคล
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
6. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/ การจัดจ้าง
กรณีโรงเรียนในสังกัดได้นำส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาเบิกเงินก็จะดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารที่เบิก ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตรวจสอบเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิว่าตรงถูกต้องตามแผนงาน/โครงการ แล้วนำส่งหลักฐานให้ฝ่ายเบิกดำเนินการ
7. ดำเนินการบันทึกรายการขอซื้อ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP
การจัดทำรายงานซื้อวัสดุ จะต้องตรวจสอบผู้ขาย/ผู้รับจ้างว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับ
ภาครัฐ เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วพร้อมส่งมอบวัสดุและใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บคลังพัสดุจะ
ดำเนินการตรวจสอบ เช็คดูวัสดุตามใบส่งของว่า มีวัสดุตรงตามใบส่งของว่าถูกต้องตามจำนวนจริง แล้วนำ
เก็บ ห้องคลังพัสดุโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจนับและการดูแลรักษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวมณฑกานต์ วะนารักษ์
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพัสดุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
1. การนำสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
โดยทางโรงเรียนในสังกัดจะต้องตรวจสอบสำรวจสิ่งปลูกสร้างว่า ได้นำขึ้นทะเบียนครบหรือไม่ หาก
ยั
ง
มีสิ่ งปลูกสร้างที่ยั งไม่ได้ขึ้น ทะเบี ย นให้ ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยการจัดทำปฏิบัติ
ตามขั้นตอนขอขึ้นที่ราชพัสดุ โดยจะแนบเอกสาร จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. แบบสำรวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.03 )
2 แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
3. แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช้ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.
05)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินราชพัสดุ
5. แผนผังแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง
6. รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ การขอขึ้ น ที่ ร าชพั ส ดุ ในการได้ รั บ บริ จ าค ต้ อ งดู ที่ เจตนาผู้ ให้ ว่ า มอบให้ ระบุ การใช้
ประโยชน์ และหรื อจั ดหาผลประโยชน์ เช่น มอบอาคารให้ เพื่ อเก็บเป็น ค่าเช่าให้ โรงเรียน ไม่ต้องนำขึ้น
ทะเบียน
2. การส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลรายละเอียดของที่ราชพัสดุแปลงที่ประสงค์ส่งคืนในแบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.
6)
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาว่าจะดำเนินการส่งมอบที่ราชพัสดุที่ส่งคืนได้หรือไม่ เช่น ในกรณีการส่งคืนที่ราชพัสดุ
มีผู้บุกรุกหรือละเมิดที่ราชพัสดุจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสิ่งปลูกสร้างบนที่ราช
พัสดุได้ขึ้นทะเบียนครบทั้งหมดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 3 หากพิจารณาเห็นว่าสามารถส่งมอบได้ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่จะส่งคืน
พร้อมทำหนังสือแจ้งส่งคืนต่อกรมธนารักษ์ที่ราชพัสดุตั้งอยู่และแต่งตั้งผู้แทน โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สพฐ.
ที่ 452/2564 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการ
ส่งมอบที่ราชพัสดุ ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการประสานนัดหมาย วัน เวลา ในการส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุจากสำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ ให้ผู้แทนส่วนราชการไปลงนามในแบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุร่วมกับธนารักษ์พื้นที่ โดยแนบเอกสาร
ดังนี้
1. แบบ ทบ. 6 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษาให้หมายเลขตรงกับที่นำขึ้นที่ราชพัสดุ
3. สำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
4.. สำเนาประกาศยุบเลิก หรือเลิกล้ม
5. รายการจำนวนเนื้อที่ รายการสิ่งปลูกสร้าง ที่ประสงค์ขอส่งคืน ต้องตรงกับรายการในแบบ ทบ.9 หรือ ทร.
01 6. การส่งคืนควรส่งคืนที่ดินราชพัสดุทั้งแปลงและรายการสิ่งปลูกสร้างทุกรายการ หากโรงเรียนในสังกัด
ต้
อ
ง
ก
า
ร
ใช้ ร ายการสิ่ งปลู ก สร้ างใด ควรขออนุ ญ าตรื้ อ ถอนนำวัส ดุ ไปใช้ ป ระโยชน์ ก่ อ นการส่ งคื น เมื่ อ ดำเนิ น การ
ตามเอกสารทั้ งหมดนี้ ส่ ง สำนั กงานเขตฯ เพื่อทำการตรวจสอบหลั กฐานว่าถูกต้องตรงตามที่ เป็ นจริงอยู่
ปัจจุบันแล้ว จะดำเนินการนำส่งหลักฐานการส่งคืนให้สำนักงานธนารักษ์
3. การขอรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งนี้ดำเนินการ กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 21
ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 27
เอกสารประกอบการขอรื้อถอน จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. แบบสำรวจอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยกรอกรายละเอียด ให้ครบทุกข้อ 1-9
2. รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมผังบริเวณสิ่งปลูกสร้างและแผนที่แสดงตั้งของสถานศึกษา
3. รายการแจ้งขอรื้อถอน (แบบ ทบ.3) และเหตุผลการรื้อถอน โดยให้ผู้ มีอำนาจสำนักงานเขตฯ ลง
นามในแบบ ทบ.3
4. ทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.01/2)
5. บันทึกผลการประชุมพิจารณาอนุมัติให้รื้อถอนได้ ที่เป็นปัจจุบันรายชื่อกรรมการตรวจสภาพอาคาร
ที่ขอรื้อถอน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนอื่น ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสำรวจตาม
แบบเพื่อพิจารณาเหตุและผลความจำเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แบบรูปรายการสิ่งปลูกสร้างหรือครุภัณฑ์ที่จะนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ ถ้านำไป
ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ระบุการนำไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก
โดยการจัดทำปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรื้อถอนที่ราชพัสดุ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการรื้อถอนที่ได้รับจากโรงเรียนฯ ดังกล่าวข้างต้น ว่าเอกสารกรอก
ครบถ้วน และข้อมูลถูกต้องหรือไม่
ขั้ น ตอนที่ 2 ทำบั น ทึ ก ข้อ ความ การขออนุ ญ าตรื้อถอนอาคารหรือ สิ่ งปลู ก สร้างซึ่ งเป็ น ที่ ราชพั ส ดุ เสนอ
ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตฯ อนุ มัติ และจัดทำคำสั่ ง ขอแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะขอรื้อถอนที่ทางโรงเรียนนั้นได้เสนอรายชื่อมาให้

ขั้นตอนที่ 3 พอเอกสารอนุมัติแล้ว จากนั้นแจ้งทางโรงเรียนฯ ที่ขอรื้อถอน พร้อมแจ้งคณะกรรมการตรวจ
ส
ภ
า
พ
ให้ไปดำเนินการตรวจสภาพฯ พร้อมลงความเห็นว่าจะสามารถรื้อถอนได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 4 พอคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารที่ขอรื้อถอนเสร็จ ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุที่รื้อถอน โดยสำนักงานเขตฯ จะออกหนังสือแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและคำสั่ง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ขั้นตอนที่ 5 ให้ทางโรงเรียนที่ขอรื้อถอนส่งรายการการรื้อถอน พร้อมรูปภาพประกอบมาให้ทางสำนักงานเขต
ฯ
ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นนำเอกสารแบบ ทบ.3 พร้อมรูปภาพวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ส่งไปให้กรมธนารักษ์
การขอนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์
กรณีขอนำไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ
1. ให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่จ ำเป็นนำไปใช้ว่าเป็น ไป
ตามระเบียบกระทรวง หรือไม่
2. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดตามข้อ 1 แล้วแจ้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจารณา
3. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตและดำเนิ น การรื้ อ ถอนแล้ ว ให้ แ จ้ งขอจำหน่ ายรายการ สิ่ งปลู ก สร้างพร้อ ม
ห
ลั
ก
ฐ
า
น
การนำส่ งเงิน รายได้แผ่ น ดิน ไปประกอบเรื่ อง กรณี สิ่งปลู กสร้างยังไม่ได้ขึ้นทะเบี ยนให้ ส ำรวจสิ่ งปลู กสร้าง
นำส่งขึ้นทะเบียนและแจ้งขอจำหน่ายในคราวเดียวกัน
กรณีขอนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
1. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ หากมีเอกสาร
หลักฐานที่แสดงให้เห็นประโยชน์ที่เกิดกับสาธารณะชนให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2546 ข้อ 25
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานรายละเอียดตามข้อ 1 แจ้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจารณา
3. แนบเอกสารประกอบการขอใช้
4. การขอใช้ที่ราชพัสดุ
ขั้นตอนปฏิบัติ กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุของโรงเรียนที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ ในความดูแลครอบครอง ของ
กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุรับเรื่องคำขอใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ และสำนักงานเขตฯ
รับเรื่องผลการพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุจากหน่วยงานผู้ครอบครองและกรมธนารักษ์/ สำนักงานธนารักษ์
พื้นที่
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ กรณี ก ารขอใช้ ที่ ราชพั ส ดุ ข องโรงเรีย นในสั งกั ด ที่ ข อใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ในความดู แ ล
ครอบครอง ของกระทรวง ทบวง กรม และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาขอใช้ พื้ น ที่ ราชพั ส ดุ ในความ
ครอบครองดูแลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตฯ
ขั้นตอนที่ 1 กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและความจำเป็น
ในการขอใช้ มีงบประมาณสำหรับการขอใช้
ขั้นตอนที่ 2 โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 โรงเรียนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสำนักงานเขตฯ พิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุเสนอ ผอ.สำนักงานเขตฯ พิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 สำนักงานเขตฯ ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจารณา และรอให้กรมธนา
รักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานเขตฯ
ขั้นตอนที่ 6 สำนักงานเขตฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอ
ใช้

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวแสงเดือน ใจกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบบัญชีแยกประเภท GL
การรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณรับโอนจากหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การรับเงิน (บช.01) ประเภท RE
1. รับหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีตาม Statement
3. แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
4. บันทึกการรับเงินในระบบ New GFMIS Thai
5. จัดทำทะเบียนคุมการรับเงิน
2. การจ่ายเงิน (บช.01) ประเภท PP
1. รับเอกสารการจ่ายเงิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2. ตรวจสอบการจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการ
3. บันทึกการจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai
4. จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงิน
3. จัดทำทะเบียนคุมย่อยกิจกรรม/โครงการ
การผลักส่งค่าปรับที่เป็นเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา (บช.54) ประเภทเอกสาร N6
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับหนังสือขอเบิกรายได้ค่าปรับจากสถานศึกษา
2. ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินจำนวน 7 รายการ ได้แก่
2.1 สำเนาสัญญาจ้าง
2.2 สำเนาใบส่งมอบงานจ้าง
2.3 สำเนาใบตรวจรับงานจ้าง
2.4 สำเนาหนังสือแจ้งค่าปรับ
2.5 สำเนาหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ
2.6 สำเนาหนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
2.7 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3. ขอเอกสารขอเบิกเงินคงคลัง (ฎีกาขอเบิกเงิน) จากเจ้าหน้าที่การเงิน
4. บันทึกการผลักส่งค่าปรับที่เป็นเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา ในระบบ
New GFMIS Thai ด้วยคำสั่งงาน N6
5. ปริ้นรายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง ประเภทเอกสาร N6 (ผลักส่งรายได้แผ่นดินเป็น
รายได้สถานศึกษา)
6. บันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
7. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

8. ทำหนังสือขอผ่านรายการเอกสารประเภท (N6) ไปยัง กรมบัญชีกลาง สำนักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ
9. ตรวจสอบยอดเงินที่กรมบัญชีกลางผลักส่งมายังบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยงาน ด้วยคำสั่ง
งาน (NFI_RPT013)
10. เมื่อกรมบัญชีกลางได้ผลักเงินรายได้ค่าปรับมายังบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยงานแล้ว บันทึก
ข้อความขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน ให้งานการเงินเบิกเงินให้สถานศึกษาต่อไป
ตรวจสอบหลักฐานและทำการผูกบัญชีผู้ขาย(รายใหม่) (ผข.01)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่องานพัสดุได้บันทึกสร้างรหัสผู้ขาย
2. ตรวจสอบหลักฐานและทำการผูกบัญชีผู้ขาย(รายใหม่) (ผข.01) ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
การเงินส่งสำนักงานคลังและหรือกรมบัญชีกลาง
การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง (บช.01) ประเภทเอกสาร JM
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับบันทึกข้อความการตรวจนับวัสดุสำนักงานประจำปี จากงานพัสดุ
2. ตรวจสอบรายการและจัดหมวดวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน ของทุกปี
3. บันทึกการรับเงินในระบบ New GFMIS Thai
4. เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
5. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบสินทรัพย์ถาวร FA
การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท.01)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จากงานพัสดุ
2. ตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
3. ตรวจสอบรหัสงบประมาณ, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลัก, กิจกรรมย่อย, ศูนย์ต้นทุน
4. กำหนดรหัสหมวดสินทรัพย์/รหัสบัญชีพักสินทรัพย์ กรณีเป็นงานก่อสร้างที่มีหลายงวดงาน ให้
สร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้าง โดยกำหนดหมวดสินทรัพย์เป็น 12110100
5. บันทึกการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ ในระบบ New GFMIS Thai โดยใช้คำสั่งงาน สท.01
6. บันทึกเลขรหัสสินทรัพย์จำนวน 12 หลัก

การบันทึกการล้างพักสินทรัพย์ (สท.13)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับเอกสารขอเบิกเงินคงคลังจากเจ้าหน้าที่การเงิน
2. ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทในรายงานขอเบิกเงินคงคลังที่เป็นบัญชีพักสินทรัพย์
3. เข้าไปค้นหาเลขตรวจรับพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย 61... ในงบทดลองรายเดือน (NGL_TB_PMT)
4. บันทึกการล้างพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ด้วยคำสั่งงาน สท.13
5. ปริ้นรายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง ประเภทเอกสาร AA (ผ่านรายการสินทรัพย์)
6. บันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
7. จัดเก็บเข้าแฟ้ม
การบันทึกการโอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างลงสินทรัพย์รายตัว (สท.15)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับเอกสารขอเบิกเงินคงคลังจากเจ้าหน้าที่การเงิน
2. ตรวจสอบจำนวนเงินขอเบิกทั้งหมดจนถึงงวดสุดท้าย เทียบกับรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
3. นำเลขสินทรัพย์ที่เป็นงานระหว่างก่อร้าง ขึ้นต้นด้วย 8... มาบันทึกการกำหนดกฎกระจายการ
โอน ด้วยคำสั่งงาน (สท.14) ให้มีสถานะ กฎการปันส่วนถูกเก็บข้อมูลแล้ว
4. บันทึกการโอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างลงสินทรัพย์รายตัว ด้วยคำสั่งงาน (สท.15)
5. ปริ้นรายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง ประเภทเอกสาร AA (ผ่านรายการสินทรัพย์)
6. บันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
7. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบงบประมาณ FM
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์(อง.01)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) จาก
กลุ่มนโยบายและแผน
2. ตรวจสอบรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตรวจสอบรหัสงบประมาณ รายการ จำนวน
เงิน รหัสผูกพัน
3. สร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ ด้วยคำสั่งงาน (ขงปง01)
4. บันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ประเภทเอกสาร GEN : DGEN, COM :
DCOM ด้วยคำสั่งงาน อง.01
5. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
6. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

คู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและรับรองรายการบัญชีการเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน จากงานการเงิน
2. ตรวจรับรองบัญชีรับ-ขออนุมัติสั่งจ่าย คู่.บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ที่ (Maker) ePayment KTB Corporate Online) ใบขอเบิก ในระบบ NEW GFMIS Thai : Statement : ความถูกต้อ ง
ของรายงานจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ (Payment Detail Complete Transaction Report) : งบหน้า/ใบสั่ง
จ่าย ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม (Payment Detail Complete
Transaction Report)
3. ตรวจรับรองความถูกต้องของรายงานขอเบิกเงินคงคลัง และ Po : ความถูกต้องของรหัส
งบประมาณ, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลัก, กิจกรรมย่อย, ศูนย์ต้นทุน, GL กรณีพบความผิดพลาด บันทึกเสนอขอ
ความเห็นชอบอนุมัติปรับปรุง ด้วยคำสั่งงาน บช.44
4. ตรวจสอบรายการรับและนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงิน : ใบ Pay in Slip ธนาคารกรุงไทย การ
บันทึกระบบ รับและนำส่งเงิน ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินฝากคลังรายตัว
5. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
6. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทำรายงานประจำเดือน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เรียกรายงานงบทดลองรายเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ตรวจสอบ
ดุลบัญชีแยกประเภท จัดทำงบกระทบยอด
2. ตรวจสอบดุล GL พักสินทรัพย์ ปรับปรุงล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ดุลบัญชีอื่นให้ถูกต้อง ส่ง
รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) พร้อมประกาศเปิดเผยงบทดลอง
รายเดือนสู่สาธารณะบน Web ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบดุล GL เงินยืมในงบประมาณ ติดตามหลักฐานส่งใช้ใบสำคัญ การคืนเงินเหลือ
จ่าย การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การปรับปรุงบัญชีล้างลูกหนี้ ทำการปรับปรุงทะเบียนคุมลูกหนี้
4. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร : บัญชีเงินทดรองราชการ ตรวจสอบสัญญายืม
การจ่ ายเงิน ให้ ผู้ยื ม ใบสำคัญ ส่งใช้ การคืน เงิน เหลื อจ่าย จัดทำรายงานสถานะเงิน ทดรองราชการ (แสดง
ยอดเงินสด เงิน ฝากธนาคาร ลูกหนี้ ใบสำคัญ ค้างเบิก ชื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดเวลาส่งใช้ ) เสนอผู้มี
อำนาจลงนามงบกระทบยอด
5. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร:บัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงิน
ฝากไม่แสดงรายตัว และบัญชีเงินฝากคู่ขนานเครื่อง EDC เสนอผู้มีอำนาจลงนามงบกระทบยอด
6. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
7. จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15

ของเดือนถัดไป
8. จัดเก็บเข้าแฟ้ม
9. ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ ขบ.01 ประเภทเอกสาร KA , KC , KB
9.1 เรียกรายงานการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขาย NAP_RPT503 ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
กับรายงานขอเบิกเงินคงคลัง
9.2 แจ้งรายการจ่ายเงินให้ผู้ขาย ในช่องทาง Facebook กลุ่มประสานงานการเงินเขต 4
9.3 ติด ตามหลั ก ฐานขอเบิ ก : ใบเสร็จรับ เงิน จากเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เบิ ก ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
9.4 ส่งมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บงบเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบัญชีรายปี
การตอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบัญชีของหน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการตามรอบเวลาที่กรมบัญชี
กลางกำหนด ความถูกต้อง (Accuracy) การเคลื่ อนไหวของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับ
เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน ความโปร่ งใส (Transparency) การเปิ ด เผยงบทดลองสู่ ส าธารณะและการแสดง
รายละเอียดประกอบรายการบั ญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง ความรับผิดชอบ(Accountability) การจัดส่งงบ
ทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ในกำหนดเวลา และการตอบโจทย์ตัวชี้วัดประเมิ นด้านบัญชี KRS, ITA
และอื่น ๆ
2. บันทึกเสนอรายงานตัวชี้วัดให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม
3. นำข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. จัดเก็บเข้าแฟ้ม

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบัญชี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
1. การตรวจสอบ GL ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ทวงหลักฐาน และบันทึก
ปรับปรุงล้างบัญชีลูกหนี้ รายการบัญชีแยกประเภท คำสั่ง บช .01
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ทวงหลักฐานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณถึงกำหนดระยะเวลาล้างหนี้
ตรวจสอบเอกสาร GL
จัดทำสรุปรายการ เพื่อนำไปบันทึกปรับปรุงล้างบัญชีลูกหนี้ในระบบ NEW GFMIS THAI
บันทึกปรับปรุงล้างบัญชีลูกหนี้ในระบบ NEW GFMIS THAI คำสั่ง บช.01
เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. ตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินคงคลัง และหลักฐาน e-Payment บันทึก
รายการจ่ายชำระเงิน คำสั่ง ขจ.05
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
2. บันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบ NEW GFMIS THAI คำสั่ง ขจ.05
3. ตรวจสอบความถูกต้องในงบทดลองประจำงวด
4. เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

3. ตรวจสอบหลักฐานรับและนำส่ง เงินรายได้แผ่นดิน บันทึกรายการบัญชีแยก
ประเภทประเภทเอกสาร JR บันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด คำสั่ง
บช.01
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสาร และตรวจสอบหลักฐานรับและนำส่ง เงินรายได้แผ่นดินจากเจ้าหน้าที่การเงิน
2. บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง คู่ บัญชีเงินสด บช.01
3. ตรวจสอบความถูกต้องในงบทดลองประจำงวด
4. เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

4. ประสานงานกลุ่มนโยบายและแผน ขอหนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ
ดาวโหลดหนังสือแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(เงินงวด)
กระทบยอดเงินในรายงาน NFMA55
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกลุ่มนโยบายและแผน ขอหนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ
2. รับหนังสือจัดสรรเงินงบประมาณ ในระบบ My Office จากกลุ่มนโยบายและแผน
3. รับ และนำส่งหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้
เจ้าหน้าที่ผู้เบิกและกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยระบุใบงวดเลขที่......../ปีงบประมาณ ในระบบ
My Office
4. กระทบยอดเงินในรายงาน NFMA55 โดยการคุมเงินงบประมาณรายจ่ายแยกตามรหัส
งบประมาณ แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก เพื่อใช้ในการควบคุมการรับ เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
5. ในการเบิกเงินทุกครั้งจะต้องบันทึกในการ์ดคุมเงินงบประมาณ และทำการตรวจสอบจำนวน
เงินที่ถูกต้อง
6. สรุปผลการเบิกจ่ายทุกวันทำการสิ้นเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแยกตามรหัส
งบประมาณ ถูกต้องตรงกันกับระบบ NEW GFMIS THAI
7. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์บริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้อง

5. จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.

เรียกรายงาน W01 ประจำเดือนในระบบNEW GFMIS THAI
จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)
นำเสนอรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานตามลำดับ
จัดทำแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ NEW GFMIS THAI ประเภท
เอกสาร จ่ายตรงผู้ขาย และจ่ายผ่านส่วนราชการ นำส่งรายงานการตรวจสอบรายงานการขอ
เบิกเงินจากคลัง ของทุกเดือน

6. จัดทำรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
2. เสนอรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

7. จัดเก็บเอกสารงบเดือน หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงคลัง/เงิน
นอกงบประมาณ ทะเบียนคุม และรายงานหลักฐานค้างรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.

รับเอกสารงบเดือนจากเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงคลัง
จัดทำทะเบียนคุมรายการขอเบิกเงินคงคลัง(ฎีกา) จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสารงบเดือนตรงตามทะเบียนคุมรายการขอเบิกเงินคงคลัง(ฎีกา) เพื่อรอการ
ตรวจสอบต่อไป

8. จัดทำการจัดทำใบสัง่ ซื้อ/จ้าง/PO ในระบบ NEW GFMIS THAI
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารรายการที่จะบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง PO จากเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ NEW GFMIS THAI
3. บันทึกรายการคุมใบสั่งซื้อ/จ้าง PO ลงในทะเบียนคุม PO

9. จัดทำรายงานประจำเดือน และทะเบียนคุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. จัดทำรายงานประจำเดือนกระทบยอด NFMA55
5. จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)
6. จัดทำรายงานการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง นำส่งสำนักงานคลังจังหวัด
เชียงราย

7. บันทึกข้อมูล Online โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8. จัดทำทะเบียนคุมรายการขอเบิกเงินคงคลัง(ฎีกา), ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO),ทะเบียน
คุมเบิกเกินส่งคืน,ทะเบียนคุมรับ และนำส่งเงิน

