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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นผลงานการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้ า นการเงิน การบั ญ ชี และการพั ส ดุ โดยได้ จั ด ทำรายละเอี ย ดของงาน แสดงถึ งขั้ น ตอนต่ างๆของการ
ปฏิ บั ติงาน เอกสารหลั ก ฐานประกอบตลอดจนผั งระบบงาน (Flow Chart) เพื่ อให้ เข้าใจง่าย และใช้เป็ น
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่สำคัญได้สนับสนุน ส่งเสริมการบริการให้ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ให้ เกิ ด ความ พึ งพอใจและ
ประทับใจ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สารบัญ
หน้า
การควบคุมเงินงบประมาณ
เงินทดรองราชการ
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
การรับเงินและนำส่งเงินทุกประเภท
การบันทึกการจ่ายเงินชำระหนี้ในระบบ GFMIS
การตรวจสอบหลักฐานการสรุปการจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
การล้างหนี้เงินยืมราชการ และการเบิกเงิน
การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบำนาญ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานธุรการ
ข้าราชการบำนาญ
งานบัญชี
การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงานฯ
งานที่ราชพัสดุ

1
2
3–4
5–6
7 – 10
11 – 13
14 – 23
24
25 – 29
30
31 – 41
42 – 46
47
48

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

1

การควบคุมเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับใบแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ epaperless นามาลงทะเบียนคุมโดยระบุใบงวดเลขที่ ที่ได้รับตามลาดับ
2. ส่งใบแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกและกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบโดยระบุใบงวดเลขที่......../ปีงบประมาณ ในระบบ e-paperless
3. จัดทาการ์ดคุมเงินงบประมาณรายจ่ายแยกตามรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
4. ในการเบิกเงินทุกครั้งจะต้องบันทึกในการ์ดคุมเงินงบประมาณ และทาการตรวจสอบจานวนเงินที่
ถูกต้อง
5. ในกรณีที่มีการคืนเงินงบประมาณ(เบิกเกินส่งคืน) จะต้องบันทึกตามทะเบียนคุมใบงวดเลขที่ ที่
บันทึกเบิกเงิน
6. สรุปผลการเบิกจ่ายทุกวันทาการสิ้นเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแยกตามรหัสงบประมาณ
ถูกต้องตรงกันกับระบบ GFMIS
7. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจาเดือนให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
บริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางประภาพรรณ บุญวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
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เงินทดรองราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อได้รับสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ลงทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 บันทึกการขออนุมัติดาเนินการ / ไปราชการ และอื่นๆ ตามภารกิจ
2.2 หนังสือสั่งการให้ไปประชุม อบรมสัมมนา และอื่นๆ ตามภารกิจ
2.3 กาหนดการในการประชุม อบรมสัมมนา และอื่นๆ ตามภารกิจ
2.4 สัญญายืมเงิน ระบุรายการที่จะยืมให้เหมาะสมกับภารกิจงานนั้น
3. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ เสนอผู้มีอานาจลงนามโดยแนบสัญญายืมเงินและเอกสาร
ประกอบตามข้อ 2
4. สั่งจ่ายเช็คเงินทดรองราชการให้ผู้ยืมตามสัญญายืมเงิน
5. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ครบกาหนดตามระยะเวลา ดังนี้
5.1 กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการจะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด(ถ้ามี)ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่กลับมาถึง
5.2 กรณียืมเงินเพื่อดาเนินการ จะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด(ถ้ามี) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่รับเงิน
6. การชดใช้เงินยืมเป็นเอกสารหลักฐาน ออกใบรับใบสาคัญ การชดใช้เงินยืมเป็นเงินสด ออก
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานทั้ง 2 อย่างรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับจานวนเงินที่ยืม
7. ทุกสิ้นเดือนจะต้องรายงานสถานะเงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ใบสาคัญ เงิน
สดในมือ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.รับคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างประจา ย้ายเข้า ย้ายออก ลาออก ประจาเดือน
2.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เงินเดือน และค่าจ้างประจา ประจาเดือน ก่อนการสร้างรายจ่าย
3.สั่งคานวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หน่วยประมวลผลย่อย
4.ตรวจสอบรายการเบิกที่เกิดขึ้น
5..จัดเตรียมข้อมูลรายการหัก – หนี้ในระบบจ่ายตรง โดยรวบรวมหลักฐานการแจ้งยอดรายละเอียดค่าใช้จ่ายจาก
สถาบันการเงิน และหน่วยงานต่างๆ (มีจานวน ประมาณ 35 รายการ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel และตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อเตรียมนาเข้าโปรแกรมเงินเดือน (E-Money) ในด้านจ่าย เพื่อเตรียมส่งเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง
6.นาข้อมูลหนี้ที่เตรียมไว้เข้าหักในรายการเบิกที่เกิดขึ้นในระบบจ่ายตรง
7.ตรวจสอบความถูกต้อง รายการที่เกิดจากรายงานหรือข้อมูล พร้อมวางเบิก สั่งสรุปข้อมูลงบประมาณจากรายการ
8.เมื่อสรุปงบประมาณเรียบร้อย พิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจาแนกตามแผนงานฯ
9.ส่งมอบข้อมูลผ่านจอภาพในระบบจ่ายตรงให้ สพฐ.เพื่อรวมสรุปวางเบิกต่อไป
10.ตรวจสอบการส่งมอบที่จอภาพรับข้อมูลฯ
11.จัดส่งรายละเอียดการหักเงิน ณ ที่จ่าย กลับให้เจ้าหนี้
12.กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินเดือน
13.ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง จากที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
14.จัดทารายละเอียดสลิปเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา
15.นารายละเอียดสลิปเงินเดือนขึ้นอินเตอร์เน็ต เพื้อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พิมพ์ได้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ ปฏิทินการทางานของระบบเงินเดือนจ่ายตรง จะเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง และ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกเงิน ค่าสาธารณูปโภค และค่าพาหนะโรงเรียนรวมศูนย์ ค่าเช่าที่ดินวัดร้าง
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. เจ้าหน้าที่จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4.เจ้าหน้าที่เบิกเงินในระบบ GFMIS
5. ผอ.สพป.อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก
7. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
8. คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
- ดาเนินการเบิกจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ตามใบแจ้งหนี้ เดือนละ 1 ครั้ง
-ค่าพาหนะมาเรียนรวม โดยดาเนินการเบิกให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ จานวน 23 โรงเรียน
-ค่าเช่าที่ดิน โดยดาเนินการเบิกให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ จานวน 3 โรงเรียน
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเบิกเงิน
จนท.รับหลักฐานและ
บันทึก
ในทะเบียน
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
จนท.จัดทางบหน้ารายการขอ
เบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก
ไม่ถูกต้อง
ผอ.สพป.หรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ
จนท.บันทึกรายการวางเบิก
ใน
ทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก
จนท.เสนอ ผอ.สพป.
หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก

ถูกต้อง
พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับเงินและนาส่งเงินทุกประเภท กรณีรับเป็นเงินสด
-เงินรายได้แผ่นดิน
-เงินเบิกเกินส่งคืน
-เงินฝากคลัง
-รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
1.ออกใบเสร็จรับเงิน
2.ทาสมุดคุมรายละเอียดการรับเงิน
3.จัดทารายละเอียดการรับเงินในระบบ GFMIS
4.จัดทารายงานคงเหลือประจาวัน
5.จัดทางบหน้าการนาส่งเงิน
6.จัดทารายละเอียดใบส่งเงินเพื่อนาส่งธนาคารกรุงไทย
7.จัดทารายละเอียดการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับเงินและนาส่งเงินทุกประเภท กรณีชาระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน (KTB Corporate Online)
-เงินรายได้แผ่นดิน
-เงินเบิกเกินส่งคืน
-เงินฝากคลัง
-รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบานาญ
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเบิกของตัวเอง
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีเบิกให้คู่สมรส
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีเบิกให้บุตร
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมรับรองสาเนากรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย
- แนบสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีหย่า
- แนบสาเนาบันทึกการหย่าเพื่อดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของใครพร้อมรับรองสาเนา
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กรณีเบิกให้บิดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย)
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบสาเนาทะเบียนสมรสบิดาพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีเบิกให้มารดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย)
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีเบิกให้บิดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้หญิง)
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนบ้านของข้าราชการผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบสาเนาทะเบียนสมรสของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบสาเนาทะเบียนสมรมบิดาพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
กรณีเบิกให้มารดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้หญิง)
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
- แนบสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบสาเนาทะเบียนสมรสของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนา
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
หมายเหตุ เมื่อแนบเอกสารดังข้างต้นแล้วนามสกุลยังไม่สามารถสืบได้ว่าเกี่ยวข้องกันต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้
เห็นว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกัน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนุชจรี ผลระลึก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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ขั้นตอนในการบันทึกการาจ่ายเงินชาระหนี้ในระบบ GFMIS
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การบันทึกการจ่ายชาระเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS มี 2 กรณีคือ
1. การจ่ายเงินต่อให้กับข้าราชการ/ลูกจ้า/บุคคลภายนอก หลังจากที่
ส่วนราชการได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เพื่อล้าง
บัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือเจ้าหนี้การค้า (กรณีที่ไม่จ่ายตรง) ที่ส่วน
ราชการตั้งเบิกไว้
เมนู SAP menu ส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิ่มเติม – ระบบเบิกจ่ายเงิน
การบันทึกรายการ
สาหรับส่วนราชการ
ZF_53_PM
ใช้Transaction Code : ZF_53_PM
1. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ ที่ทาการจ่ายชาระเงินต่อหรือวันที่ล้างใบสาคัญ
2. วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการ(วันที่มีผลกับงบการเงิน) โดย
ทั่วไประบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้แต่ทาการเปลี่ยนแปลงได้
3. ประเภทเอกสาร ระบบจะกาหนดค่าประเภทเอกสารให้ตามคาสั่ง
(Transaction Code) ที่เลือกโดยแสดงค่าเป็น “PM” เสมอ
4. การอ้างอิง ระบุเลขที่ของเอกสารอ้างอิง 14 หลัก ประกอบด้วย ปีงบ
ประมาณ(ปีบัญชี) 4 หลัก และตามด้วยเลขที่เอกสารการตั้งเบิกจากระบบ
GFMIS 10 หลัก เช่น ต้องการล้างใบสาคัญที่มีเลขเอกสารการตั้งเบิกจาก
ระบบ GFMIS 360000001 ปีงบประมาณ 2559 จะต้องระบุว่า
2016360000001
5. ข้อความส่วนตัว ระบุข้อความคาอธิบายรายการ
6. บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีเงินฝากธนาคาร
GL =1101020603 คือเงินฝากธนาคารงบประมาณ
GL =1101020604 คือเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
7. จานวนเงิน ระบุจานวนเงินที่ทาการจ่ายให้กับข้าราชการ/ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ หรือส่วนงานอื่น ๆ จานวนเงินสุทธิหลังจากหักภาษี ณ ที่ จ่าย

ระยะเว
ลา
ผู้รับผิดชอบ
(นาที/
ชั่งโมง/
เดือน)
ฎีกาละ นางสาวนุชจรี ผล
5 นาที ระลึก
ต่อ 1
ฎีกา
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8. ประเภทธุรกิจ ระบุรหัสจังหวัด เชียงใหม่ ระบุ 5000
การเลือกรายการเปิด
9. บัญชี ระบุรหัสของส่วนราชการ ถ้าเป็นใบสาคัญค้างจ่าย ระบุ A
ถ้าเป็นเจ้าหนี้ ระบุ V
การเลือกเพิ่มเติม
10.
สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาเพิ่มเติมได้ โดยเลือก
เงื่อนไขตามที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร หมายถึงการค้นหาด้วยการ
ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากการบันทึกรายการตั้งเบิก
11.
กด √หรือ Enter เพื่อระบุเลขที่เอกสารการตั้งเบิกที่ต้องการ
จะทาการล้างใบสาคัญหรือเจ้าหนี้ จากนั้นกด ประมวลผลรายการเบิก
เพื่อจะไปหน้าจอถัดไป
12. Tab มาตรฐาน ระบบแสดงรายการเปิด (รายการคงค้างที่ยังไม่ได้
ชาระเงินตามเลขที่เอกสารการตั้งเบิกที่ได้ระบุไว้ของผู้ขายรายนั้น ๆ และ
รายละเอียดของรายการ ซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้
โดยการ Double Click
13. เลือกรายการที่ต้องการจ่ายชาระเงิน Double Click ที่จานวนเงิน
ให้ตัวเลขเป็นสีน้าเงินหมายถึงได้เลือกแล้ว และที่ฟิลด์”กาหนด” (ด้านล่าง
ขวามือหน้าจอ)จะขึ้นจานวนเงินตามรายการที่ได้เลือกไว้ กรณีถ้าต้องการ
ยกเลิกรายการที่เลือกให้ Double Click อีกครั้งที่จานวนเงินของรายการที่
ต้องการยกเลิกให้ตัวเลขเป็นสีดา และที่ฟิลด์ “กาหนด” (ด้านล่างขวามือ
หน้าจอ) จานวนเงินจะลดลงตามรายการที่ยกเลิก
14. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือก tab ภ/ษ หักที่จ่าย ระบบจะแสดง
ยอดเงินสุทธิลายอดหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้ (กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เกี่ยวข้องกับรายการตั้งเบิกนั้น ๆ ) สามารถเช็คภาษีได้ในTAB ภาษีหัก ณ ที่
จ่าย
15. ตรวจสอบรายการผลต่างก่อนที่จะทาการเก็บข้อมูล ตรวจสอบฟิลด์ 3ฟิลด์
(ด้านล่างขวามือของหน้าจอ) ตามข้อ 17
16. จานวนเงินที่บันทึก จานวนเงินที่ทาการจ่ายให้ข้าราชการ/ลูกจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่หรือส่วนงานอื่น ๆ (จานวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ซึ่งเป็นจานวนเดียวกับจานวนเงินที่ขอรับ(ที่บันทึกจากหน้าจอ”ผ่านรายการ
จ่ายชาระเงิน:ข้อมูลส่วนหัว”ในส่วนของ”ข้อมูลของธนาคารในฟิลด์”จานวน
เงิน”
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17. กาหนด จานวนเงินตามรายการยอดหนี้คงค้างที่เลือกเพื่อทาการจ่าย
ชาระเงิน(จากหน้าจอ”ผ่านรายการจ่ายชาระเงิน:ประมวลผลรายการเปิด”)
18. ไม่ได้กาหนดไว้ ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่บันทึก กับจานวนเงินของราย
การที่เลือกซึ่งจานวนเงินในฟิลด์นี้จะต้องเท่ากับ 0.00 เสมอ จึงจะสามารถ
ผ่านรายการจ่ายชาระเงินได้
19. กดวิว เพื่อไปที่หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชาระเงิน:แสดงภาพรวม”
20. เลือกเมนู เอกสาร

จาลอง ระบบจะแสดงรายการเดบิต-เครดิต

ของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการจ่ายชาระเงิน
21. ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดเซฟเพื่อจัดเก็บรายการ (Save) ระบบ
ระบบจะขึ้นข้อความ “เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท
Xxxได้ทาการจัดเลขที่เอกสารลงในเอกสารประกอบการบันทึกรายการเพื่อใช้
อ้างอิงต่อไป
2. การบันทึกการจ่ายชาระเงินแบบไม่มีเจ้าหนี้
ใช้สาหรับการบันทึกรายการจ่ายชาระเงินจาก “เงินนอกงบประมาณที่ฝากไว้
กับธนาคารพาณิชย์” ที่ไม่มีการตั้งหนี้ไว้ก่อน ใช้ Transaction Code :
ZF_02_PP
เมนู SAP menu ส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิ่มเติม – ระบบเบิกจ่ายเงิน
การบันทึกรายการ
สาหรับส่วนราชการ
ZF_02_PP
1. วันที่เอกสาร ระบุวันที่เกิดรายการในรูปแบบตัวเลขDD.MM.YYY(ปี
ค..ศ.)
2. วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการในรูปแบบ DD.MM.YYY(ปี
ค..ศ.)
3. รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน
4. ข้อความส่วนหัวเอกสาร ระบุข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
5. Pstky ระบุ 40 หมายถึงเดบิต 50 หมายถึงเครดิต
6. บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการบันทึกรายการได้แก่
เดบิต ค่าใช้จ่าย.....................(ค่าใช้จ่ายจะขึ้นต้นด้วยเลย 5)
7. กด √ เพื่อไปหน้าจอถัดไป
8. จานวนเงิน ระบุจานวนเงินที่ต้องการขอรับ
9. ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของรายการ
10. แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน เนื่องจากเป็นเงินนอกงบประมาณ
จะขึ้นต้นด้วยปีงบประมาณ เช่นปีงบประมาณ2559 จะเป็น 593xxxxx

เอกสาร
ชุดละ
8-10
นาที
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11. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก (20004)
12. Pstky ระบุ 50 หมายถึง เครดิต
13. บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการบันทึกรายการ ได้แก่
เครดิต เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101020103)
14. กด √ เพื่อไปหน้าจอถัดไป
15. จานวนเงิน ระบุจานวนเงิน ที่ต้องการขอรับ ถ้าหากใส่จานวนเดียวกันกับ
รายการแรกสามารถใส่เครื่องหมาย* ได้
16. ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของรายการ
17. แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน เนื่องจากเป็นเงินนอกงบประมาณ
จะขึ้นต้นด้วยปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2559 จะเป็น 5983xxxxx
18. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก (20004) แล้วกดไป
มากกว่าเพื่อระบุรายละเอียด Subbook ที่ BANK BOOK ที่บรรทัดรายการ
เครดิต(Pstky) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารพาณิชย์
19. BANK BOOK ระบุรหัสธนาคารพาณิชย์ที่ส่วนราชการมีบัญชีไว้
กด √ เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
กดวิว เพื่อจาลองเอกสาร
20.
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง จากนั้นกดเซฟ (Save) เพื่อ
จัดเก็บรายการระบบจะขึ้นข้อความ “เอกสาร 47xxxxxxxx ได้ผ่านรายการใน
รหัสบริษัทxxx ให้ทาการจดเลขที่เอกสารลงในเอกสารประกอบการบันทึก
รายการอ้างอิงเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
หมายเหตุ
กรณีการจ่ายชาระเงิน แบบไม่มีเจ้าหนี้ (PP) จะต้องทาการย้ายแหล่งเงิน
(ธนาคาร) ทุกครั้ง โดยใช้คาสั่ง ZGL_JR เนื่องจากการจ่าย PP ไม่สามารถ
จ่ายออกจากธนาคารนอกงบประมาณได้
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ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทารายละเอียดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และงบพิสูจน์
ยอดคงค้างทุกบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี
- เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีมาจากการปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การรับและ
นาส่งเงิน ตลอดจนการปรับปรุงรายการบัญชี โดยมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้
-สมุดเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
-รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
- เอกสารการนาส่งเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงินรายได้
แผ่นดิน/เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินฝากคลัง
- statement ทุกบัญชี
-เอกสารสรุปการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่ง
สรุปจ่ายเป็นรายวัน จนครบเดือน
-เจ้าหนี้
-ใบสาคัญค้างจ่าย
นาเอกสารข้างต้นมาบันทึกบัญชีตามขั้นตอนเสร็จแล้วจัดทารายละเอียด
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/ทุกบัญชีและจัดทางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แล้วนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบต่อไป

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
ประมาณ นางสาวนุชจรี ผล
1-2 วัน ระลึก
อยู่ที่
เอกสาร
มากหรือ
น้อยในแต่
ละเดือน

13

คาสั่งการใช้งานในระบบ GFMIS
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน

คาสั่งการใช้งานในระบบ GFMIS
นางสาวนุชจรี ผล
1. งบทดลองประจาเดือน คาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
ประมาณ ระลึก
2. รายงานการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จาแนกตามแหล่ง 5-10
ของเงินคาสั่งงาน ZRP_R06
นาที
3. รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน คาสั่งงาน ZFI_CASHBAL
อยู่ที่
4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คาสั่งงาน ZGL_RPT013
เอกสาร
5. การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ คาสั่งงาน ZF_02_G1
มากหรือ
6. การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คาสั่งงาน ZGL_JV
น้อย
7. รายงานการเบิกเงินประจาเดือน คาสั่งงาน ZAP_RPTW01
การจัดส่งรายงานประจาเดือนมีดังนี้
1. รายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้และข้อมูลชี้ภาวะเศรษฐกิจ ส่งคลังจังหวัด
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. รายงานการเงินระบบ GFMIS สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
3. รายงานการเบิกจ่ายเงินประจาเดือนส่งคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป
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ที่

ขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานการสรุปการจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
การตรวจสอบหลักฐานการสรุปการจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
-เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน สรุปการจ่ายเงินประจาวันส่งให้งานบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินของแต่ละฎีกา ทั้งเงินงบประมาณและนอก
งบประมาณ เมื่อตรวจสอบหลักฐานครบทุกรายการแล้ว ปะหน้าสรุปในแต่ละวัน
โดยระบุที่ฎีกา และระบุเลขที่ใบสาคัญว่าเลขที่เท่าไหร่ตามที่สรุปมาให้
-แล้วนางบหน้าฎีกาเบิกเงินตามเลขที่ฎีกาที่ได้จ่ายเงิน นามาประทับตราวันที่
ที่ได้จ่ายเงินเช่น จ่ายวันที่ 5 ก็ประทับตราวันที่ลงบนงบหน้าฎีกานั้น ๆ จนครบ
ตามที่สรุปการจ่ายเงินมาให้
-แล้วนาหน้างบสรุปการจ่ายเงินไปลงจ่ายในระบบ GFMIS ตามประเภทเงิน
เช่นถ้าเป็นเงินที่จ่ายจากฎีกา ก็จะต้องจ่ายเงินประเภทการจ่าย PM และถ้าเป็น
เงินนอกงบประมาณก็จะจ่ายประเภท PP (ตามรายละเอียดวิธีการจ่ายเงินใน
ระบบGFMIS ที่ระบุวิธีการจ่ายเงินข้างต้นแล้ว) เมื่อจ่ายได้เลขที่เอกสาร
เรียบร้อยแล้ว จบขั้นตอนการจัดทารายการดังกล่าว

ประมาณ นางสาวนุชจรี ผล
15 นาที ระลึก
อยู่ที่
เอกสาร
มากหรือ
น้อย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ปฏิบัติงานด้านการเงิน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

14

การล้างหนี้เงินยืมราชการ
1. ผู้ยืมส่งใช้ใบสาคัญชาระหนี้และหลักฐานการล้างหนี้ พร้อมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ที่กลุ่มบริหารงานการเงิน และ
สินทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่สารบรรณจะบันทึกการลงรับเอกสารในระบบ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของใบสาคัญชาระหนี้และหลักฐานการล้าง
หนี้ ว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะคืนเอกสาร
หลักฐานเพื่อส่งให้ผู้ยืมนาไปแก้ไขให้ถูกต้อง
3. กรณีที่ชาระคืนเงินสดพร้อมใบสาคัญ
- จัดพิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติการส่งใช้คืนเงินยืม แนบใบสาคัญชาระหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการล้าง
หนี้ พร้อมกับเงินสด ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อรอออก
ใบเสร็จรับเงิน และส่งต่อใบสาคัญพร้อมหลักฐานการล้างหนี้ไปให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบรับ
ใบสาคัญ และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนามอนุมัติหลักฐานการล้างหนี้
4. กรณีที่ส่งใช้ใบสาคัญ
- จัดพิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติการส่งใช้คืนเงินยืม แนบใบสาคัญชาระหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการล้าง
หนี้ และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนามอนุมัติหลักฐานการล้างหนี้ เสร็จแล้วจึงออกใบรับ
ใบสาคัญ
5. บันทึกรายการการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS พร้อมกับจัดเก็บใบสาคัญหรือหลักฐาน
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือประจาเดือน โดยตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในทะเบียนคุมเงินยืม
ราชการให้ถูกต้องและตรงกับยอดลูกหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS
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งานด้านการเบิก
๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญในงานสูงในงานวิชาการเงิน ปฏิบัติงานที่ต้องติดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากมาก ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
๒. ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
และเบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามแผนปฏิบัติการ (กุลยุทธิ์) ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
๓. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรร
จาก สพฐ. ทุกโครงการ
๔. ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของข้ า ราชการบนเขตพื้ น ที่ แ ละ
ข้าราชการครูในสังกัดทุกรายที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
๕. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกโครงการ/กิจกรรม
๖. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ทุกประเภท พร้อมทั้งวางฎีกาเบิกเงิน
ในระบบ GFMIS
๗. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบเบิกแทนกันของหน่วยเบิกจ่ายต่างสังกัด
๘. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน
9. ดาเนินการวางฎีกาเบิกเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
10. ดาเนินการยืมเงินตามโครงการ/กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงิน
งบเบิกแทนกัน ที่ได้รับมอบหมาย ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเงินแก่โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
12. เขียนเช็คสั่งจ่าย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และเก็บรักษาเช็ค และเบิกเช็คจาก
ธนาคารเมื่อเช็คหมด
13. ดาเนินการสรุปการจ่ายเงินทุกประเภทเป็นประจาวัน ส่งงานบัญชี
14. ดาเนินการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเช็ค
15. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
16. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกเงิน
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3 เจ้าหน้าที่จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4. ดาเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. ผอ.สพป.อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก
7. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
8. คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไข กรณีการเบิกเงินประเภทใดโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจาเดือนในวันทาการ
สิ้นเดือนให้ส่วนราชการส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเบิกเงิน
จนท.รับหลักฐานและ
บันทึก
ในทะเบียน
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
จนท.จัดทางบหน้ารายการขอ
เบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก
ไม่ถูกต้อง
ผอ.สพป.หรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ
ถูกต้อง
จนท.บันทึกรายการวางเบิก
ในระบบ GFMIS
ทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก
จนท.เสนอ ผอ.สพป.
หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คลังจังหวัดอนุมัติการ
เบิก

พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS

กรณีการเบิกเงินประเภทใดซึ่งโดย
ลักษณะจะต้องจ่ายประจาเดือนในวัน
สิ้นวันทาการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการ
ส่งคาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงาน

เริ่มต้น

งานการเงิน

รับเอกสารเงินประจางวด

รั บ ใบจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
จากกองแผนงาน

๓ นาที

งานการเงิน

ตรวจสอบกั บ ระบบ GFMIS
รายงานยอดงบประมาณ
จัดทาใบเบิกงบประมาณ

๑ วัน

งานการเงิน

ตรวจสอบยอดงบประมาณ
ในระบบ GFMIS
ทาเอกสารเบิกจ่าย

งานการเงิน

เสนออนุมัติ

เสนอเอกสารต่อผู้มีอานาจลงนาม

๑ วัน

งานการเงิน

ตั้งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS
พร้ อ มจั ด ท ารายการใน
ระบบ
ประมวลผลพร้ อ มโอนเงิ น
ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-ทาอนุมัติโดยผู้ได้รับมอบหมาย
-นาส่งแล้วต้องรอให้กรมบัญชีกลาง
อนุมัติ

๑ วัน

-ประมวลผลการเบิก
-อนุมัติการเบิก
-โอนเงิน
-ตรวจสอบรายงานการจ่ายชาระเงิน
-เช็ค Stetment

๓ วัน

๑ วัน

กรมบัญชีกลาง

แผนภูมิ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา

ใน

งานการเงิน

ตรวจสอบยอดในระบบ
GFMIS

งานการเงิน

แ ย ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด +
จัดทาเช็ค

จัดทาเช็คจ่าย

งานการเงิน

รับเช็ค

ด าเนิ น ตามขั้ น ตอนของทางงาน
การเงิน

จบขั้นตอนการดาเนินงาน

๑ วัน

ครึ่งวัน
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การขอเบิกเงินงบลงทุน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ระยะเวลาใน
การดาเนินการ ๓ นาที
๒. เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลาใน
การดาเนินการ ๑ วัน
๓. เจ้าหน้าที่จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ระยะเวลาใน
การดาเนินการ ๑ วัน
๔. ดาเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๕. ผอ.สพป.อนุมัติ ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑ วัน
๖ . เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก ระยะเวลาใน
การดาเนินการ ๖ นาที
๗. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ. สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ ระยะเวลา
ในการดาเนินการ ๑ วัน
๘. คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ๒0 นาที
แบบฟอร์มที่ใช้
1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. งบหน้ารายการขอเบิก
3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS
4. บันทึกข้อความ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
หมวด 3 การเบิกเงิน ส่วนที่ 3
การเบิกเงินจากระบบเบิกจ่าย GFMIS
กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO
1. รับหลักฐานจากงานพัสดุ
2. ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบ
3. บันทึกรายการขอเบิกเงิน
4. ดาเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการเบิกจ่าย
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กรณีขอเบิกเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
1. ได้รับใบแจ้งหนี้/เอกสารขอเบิกเงิน
2. ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบ
3. บันทึกรายการขอเบิกเงิน
4. ดาเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
6. ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
7. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ด้านการจ่ายเงิน
1. ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้รับการโอนเงินดังกล่าว
แล้ว
2. รวบรวมหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้เบิกทาการเบิก นามาแยกเพื่อดาเนินการ
2. ดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือเขียนเช็ค
เงินงบประมาณ
3. ดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือเขียนเช็ค
เงินนอกงบประมาณ
4. ดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินอุดหนุน
5. ดาเนินการแจ้งผู้มีสิทธิ์ในการมารับเช็ค (กรณีเขียนเช็คสั่งจ่าย)
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ขั้นตอนการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือเขียนเช็คสั่งจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
แผนภูมิ
งานการเงิน

ระยะเวลา

งานการเงิน

ตรวจสอบการรับเงินโอน
จากกรมบัญชีกลางในระบบ
นาเอกสารที่วางฎีกาตั้งเบิก
มาแยกรายละเอียดเพื่อเตรียมโอนเงินหรือเขียนเช็ค
ดาเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
หรือเขียนเช็ค
เสนอผู้รับมอบอานาจอนุมัติการโอนเงิน
หรือเซ็นเช็ค
เตรียมจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิ์
ติดต่อเจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์
มารับเช็ค
จ่ายเช็คแก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์

งานการเงิน

สรุปการจ่ายเช็คในแต่ละครั้ง

ตามระยะเวลา
ของผู้มาติดต่อรับ
เช็ค
สรุปจ่ายแต่ละวัน

งานการเงิน

จัดทารายงานการจ่ายเช็ค

สรุปจ่ายแต่ละวัน

งานการเงิน

รวบรวบส่งงานบัญชี

สรุปจ่ายแต่ละวัน

งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน

5 นาที
15 นาที
10 นาที
20 นาที
10 นาที
10 นาที
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การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับเพื่อตรวจสอบของเอกสารและหลักฐานความถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดาเนินการทุกวัน
2. เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบและสรุปเพื่อนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติเบิกตามระบบ ระยะเวลาในการดาเนินการ
3 วัน
3. วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
4. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้จ่ายเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน
5. ส่งรายงานโอนเงินให้ผู้รับทาง E-Office/WebSite

การขอเบิกเงินค่าตอบแทนงบต่างๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ระยะเวลาในการดาเนินการ 3 นาที
2. เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 วัน
3. เจ้าหน้าที่จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน

ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 วัน

4. ผอ.สพป.อนุมัติ ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 วัน
5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ. สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ ระยะเวลาในการดาเนินการ 1 วัน
7. คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาในการดาเนินการ 20 นาที
8. โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
9. จัดทารายละเอียดเงินประกันสังคมเพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้สานักงานประกันสังคม หลังจากจ่ายค่าจ้าง
ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวกานต์พิชชา บุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
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การล้างหนี้เงินยืมราชการ
1. ผู้ยืมส่งใช้ใบสาคัญชาระหนี้และหลักฐานการล้างหนี้ พร้อมทั้งเงินสด (ถ้ามี) ที่กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
โดยเจ้าหน้าที่สารบรรณจะบันทึกการลงรับเอกสารในระบบ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของใบสาคัญชาระหนี้และหลักฐานการล้างหนี้ ว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะคืนเอกสารหลักฐานเพื่อส่ง
ให้ผู้ยืมนาไปแก้ไขให้ถูกต้อง
3. กรณีที่ชาระคืนเงินสดพร้อมใบสาคัญ
- จัดพิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติการส่งใช้คืนเงินยืม แนบใบสาคัญชาระหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการล้างหนี้ พร้อมกับ
เงินสด ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อรอออกใบเสร็จรับเงิน และส่งต่อใบสาคัญ
พร้อมหลักฐานการล้างหนี้ไปให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบรับใบสาคัญ และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติตรวจสอบและ
ลงนามอนุมัติหลักฐานการล้างหนี้
4. กรณีที่ส่งใช้ใบสาคัญ
- จัดพิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติการส่งใช้คืนเงินยืม แนบใบสาคัญชาระหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการล้างหนี้ ส่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบรับใบสาคัญ และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนามอนุมัติ
หลักฐานการล้างหนี้
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชี จะบันทึกรายการการล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS พร้อมกับจัดเก็บ
ใบสาคัญหรือหลักฐาน
6. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือประจาเดือน โดยตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในทะเบียนคุมเงินยืม
ราชการให้ถูกต้องและตรงกับยอดลูกหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS
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การดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบานาญ
1. การแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญปกติทุกต้นเดือนก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ต้องจัดทารายการแจ้งเจ้าหนี้
ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญปกติเพื่อที่จะส่งแบบ สรจ.6 (ของส่วนราขการผู้เบิกประจาเดือนส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด)
จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
2. การจัดทารายการหักเงินให้เจ้าหนี้ทุกเดือนเมื่อกรมบัญชีกลางได้ประมวลผลระบบการแจ้งรายการหักหนี้ของผู้รับเบี้ย
หวัดบานาญปกติ ส่วนราชการผู้เบิกจะต้องจัดทารายการหักเงินให้เจ้าหนี้ และส่งข้อมูลเพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เช่น
สหกรณ์กระทรวงฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชพค. ชพส. สพค. ณคป. และธนาคารต่าง ๆ ผลของ
การหักเงินให้เจ้าหนี้ ในแต่ละเดือนสามารถหักเงินให้เจ้าหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเดือนให้กับ
ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับรายละเอียดที่ได้แจ้งไป
3. การจัดทาสลิปบานาญ ในเว็ปไซด์ของหน่วยงานในแต่ละเดือน ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนเข้าบัญชีให้กับผู้รั บ
เบี้ยหวัดบานาญ จะต้องจัดทาสลิปเงินเดือนของข้าราชการบานาญ ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จก่อนวันที่จะจ่ายเงินเดือนผล
ของการจัดทาสลิปเงินเดือน สามารถจัดทาสลิปเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง และทันระยะเวลาก่อนที่เงินเดือนจะออก ใน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิษฎา วรรณตา
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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1. การจัดทาข้อมูลผู้ขาย
เมื่อจะดาเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในระบบ GFMIS ใช้คาสั่ง AS01 จะต้องตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ขายก่อนว่า ผู้ขายรายที่เราซื้อจ้างนั้น เป็นผู้ขายที่อยู่ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มี ก็ให้ดาเนินการสร้างผู้ขายนั้นก่อน
จึงจะดาเนินการจัดทาการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ แล้วนาส่งคลังพร้อมแบบอนุมัติข้อมูลผู้ขายแนบเอกสารของผู้ขาย
 เอกสารสาหรับจัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสาเนา 1 ฉบับ
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
นิติบุคคล
1. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.สาเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสาเนา 1 ฉบับ
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/ การจัดจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด
กรณีโรงเรียนในสังกัดได้นาส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาเบิก เงิน ก็จะ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารที่
เบิกให้ถูกต้อง ตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติว่าตรงถูกต้องตามแผนงาน/โครงการแล้วนาส่งหลักฐานให้ฝ่ายเบิกดาเนินการ
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 -2 วัน
3. การจัดหาพัสดุของสานักงาน
ก่อนการดาเนินการจะสั่งซื้อวัสดุ คลังพัสดุจะสารวจดูว่า วัสดุในคลังมีเหลือมากน้อยมากเท่าไร แล้ว
จะทาการวิเคราะห์ สารวจถึงความต้องการใช้ จัดทารายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
พร้อมส่งมอบวัสดุและ ใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บ คลังพัสดุจะดาเนินการ ตรวจสอบ เช็คดูวัสดุตามใบส่งของว่า มีวัสดุ
ตรงตามใบส่งของว่า ถูกต้อง ตามจานวนจริง แล้วนาเก็บห้องคลังพัสดุโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการ
ตรวจ นับ และการดูแลรักษา
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3-7 วัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
1. การเตรียมการจัดหาพัสดุ
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
3. จัดทาหนังสือขอให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
5. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
6. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
7. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อานวยการ ฯ
8. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดส่งสินค้า
9. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
10. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
11. จัดทารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
12. มอบงานการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
13. ลงบัญชีพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
1. บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง + ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. บันทึกขั้นตอนการกาหนดราคากลาง + คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
3. เอกสารราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดพร้อมบัญชีแสดงราคาปริมาณวัสดุ (ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปปช.01)
4. บันทึกและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
5. บันทึกรายงานขอจ้าง + ปร.4 ปร.5 ปร.6
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดราคา/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
**** 7. หลักฐานการนาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์ (กรณีเกิน 5 ล้านบาท)
8. ประกาศประกวดราคาจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้าง
9. เอกสารผู้ซื้อ/ผู้ขอรับแบบรูปรายการ (พิมพ์ออกจากระบบ)
10. เอกสารรายชื่อผู้เสนอราคาทุกราย (พิมพ์ออกจากระบบ)
11. เอกสารผู้เสนอราคา รายที่ชนะการเสนอราคา (พิมพ์ออกจากระบบ)
11.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
11.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
11.3 ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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****
****

11.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5 ปร.6 )
12. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น (พิมพ์ออกจากระบบ) รับรองสาเนาทุกแผ่น
13. รายงานผลการพิจารณาจัดจ้าง + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
14. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
15. หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาให้ไปทาสัญญา
16. สาเนาสัญญาจ้าง (สลักหลังตราสารให้เรียบร้อย)
17. การดาเนินการเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ตารางการตอกเสาเข็ม (กรณีการตอกเสาเข็ม) พร้อมหลักฐานของ
วิศวกร ผู้รับรอง กรณีใช้ฐานแผ่ให้วิศวกรเปรียบเทียบราคาฐานแผ่และการตอกเสาเข็ม ส่งพร้อมเบิกงวดที่ 1
18. ใบส่งมอบงาน (ลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ) (ฉบับจริง)
19. ใบตรวจรับงานจ้าง (ฉบับจริง)
20. บันทึกควบคุมงาน (ถ่ายสาเนาและรับรองสาเนาถูกต้องทุกครั้ง)
21. รูปถ่ายทั้ง 4 ด้าน จานวน 4 รูป โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อรับรองภาพตามงวดงาน
22. บันทึกทราบผลและอนุมติเบิกจ่ายเงิน (ฉบับจริงพิมพ์จากระบบ)
23. หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ (ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา) กรณีสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ
24. หนังสือสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ (ผู้ว่าจ้างออกเมื่อส่งงานเสร็จแล้ว) กรณีสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ
4. การจัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/PO ในระบบ GFMIS
ได้จัดทาการตรวจเอกสารจัดซื้อ/จ้างของโรงเรียนใน สังกัดว่า ถูกต้องตามระเบียบพัสดุแล้ว นาเข้า
ระบบ GFMIS โดยจัดทา ใบ PO แต่หากไม่มีข้อมูลผู้ขายอยู่ในระบบ GFMIS จะต้องจัดทาข้อมูลผู้ขาย แล้วนาส่ง
หลักฐานเอกสารส่งคลัง เมื่อได้ข้อมูลผู้ขายอนุมัติแล้ว จึงจะดาเนินการจัดทาใบ PO ในระบบ GFMIS
เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วันทาการ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างทาของและจ้างถ่ายเอกสาร
เมื่อมีบันทึกอนุมัติจัดจ้างทาของและถ่ายเอกสาร จะดาเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณตามแผนงาน
ที่อนุมัติว่าถูกต้องแล้ว ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 - 5 วัน
6. ควบคุมใบเสร็จรับเงิน
จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามปี ง บประมาณ เพื่ อ แจก-จ่ า ย ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ ให้ดาเนิน การตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ว่า มี ใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบตามจานวนใน
ทะเบียนคุมหรือไม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และ รายงาน ผลการตรวจนับให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ทราบและสานั กงานตรวจเงิน แผ่ น ดิน หากใบเสร็จมีไว้ ไม่เพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย จะต้องดาเนินการขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินเพิ่มจาก สพฐ. จะได้มีไว้สารองจ่ายให้แก่โรงเรียนได้ตลอด เพื่อให้งานดาเนินการไปด้วยดี ทาให้ไม่เกิด
ความเสียหายต่อราชการ
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ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. จัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์
การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทาให้ทราบว่าครุภัณฑ์ ที่มีอยู่
ไว้ใช้ ในแต่ละกลุ่มงานมีครุภัณฑ์อะไรบ้าง จะได้ง่ายต่อการบารุงรักษา ซ่อมแซม หากแต่ละปีงบประมาณได้มีจัดซื้อ
ครุภัณฑ์มา ไว้ใช้ในสานักงาน ก็ทาการลงบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ไว้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ดาเนินการตรวจสอบว่า
ครุภัณฑ์มีอยู่จริงครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการชารุดเสียหายกจะดาเนินการขออนุมัติซ่อ มแซม หากไม่สามารถ
ดาเนินการซ่อมได้ ก็จะขอจาหน่ายออกจากทะเบียนสินทรัพย์ได้ เมื่อได้ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จัดทาบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจาปี
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี จะดาเนินการคิดค่าเสื่อม โดยการคิดจากการตีราคา
ทรัพย์สินของสานักงาน และโรงเรียน ในระบบ GFMIS คิดค่าเสื่อมราคา ให้เป็นปัจจุบัน แล้วจัดทารายงานส่งงานให้เป็น
ข้อมูลบัญชี
ดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี การจาหน่าย
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี ก็มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ให้ดาเนินการ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ว่ามีจริงตามทะเบียนหรือ แล้วรายงาน ให้ ผอ.สพท. ทราบ หากมีการจาหน่ายให้
ดาเนินการจาหน่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วรายงานผลให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
9. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับงานการเงินและการพัสดุ แก่โรงเรียนในสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ
อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
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1. งานสารบรรณ
1.1 ดึงข้อมูลในระบบ ระบบ E-paperless
1.2 รับหนังสือเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ
2. งานข้าราชการบานาญ
2.1 ส่ง สรจ.6 แบบแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิกประจาเดือน
ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง
2.2 ขึ้นสลิปบานาญในระบบ E-Money
2.3 ออกใบหนังสือรับรองเงินบานาญ
2.4 ข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงย้ายฐานบานาญไปสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ , ที่อยู่, เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
2.5 การขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
2.6 การขอเงินบาเหน็จตกทอด
2.7 การขอเงินช่วยพิเศษบานาญ
2.8 การขอเงินบาเหน็จ บานาญปกติ
2.9 การขอเงินบาเหน็จดารงชีพ
2.10 การขอรับเงิน
งานธุรการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ระบบ E-paperless
๑.๑ ปริ้นส์ข้อมูลระบบจากระบบ E-paperless หนังสือเข้าของกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
๑.๒ ตรวจหนังสือเข้าจากกลุ่มอานวยการ เพื่อนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส่ง
ข้อมูลหนังสือเข้าจากระบบ E-paperless ให้รายบุคคล
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๒. รับหนังสือเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ
นามาบันทึกลงทะเบียนหนังสือรับ เพื่อเสนอผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อพิจารณาเสร็จส่ง
ให้รายบุคคลในแผนก

งานข้าราชการบานาญ
งานที่ปฏิบัติ
1. ส่ง สรจ.6 แบบแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิกประจาเดือน ซึ่ง
ผู้รับบาเหน็จบานาญปกติทาความตกลงยินยอมไว้กับส่วนราชการผู้เบิกให้หักบาเหน็จบานาญปกติเพื่อ
ชาระหนี้ให้แก่บุคคลที่สามส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้ทางกรมบัญชีกลาง
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๒. ขึ้นสลิปบานาญในระบบ E-Money

๓. ออกใบหนังสือรับรองเงินบานาญ
๓.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานออกใบรับรองเงินบานาญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. เขียนคาร้องตามแบบฟอร์ม
1. บัตรข้าราชการบานาญ
2. ยื่นคาร้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พิมพ์หนังสือ
2. ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ (ควรตรงกับพาสปอร์ต)
เสนอผู้มีอานาจลงนาม
3. รับหนังสือรับรองเงินเดือน ลงลายมือชื่อผู้รับ
ในสมุด
ตัวอย่าง หนังสือรับรองเงินบานาญฉบับภาษาไทย
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ตัวอย่าง หนังสือรับรองเงินบานาญฉบับภาษาอังกฤษ

๔. ข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงย้ายฐานบานาญไปสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ,
ที่อยู่, เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
๔.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรณีต่าง ๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.1 กรณีเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิก(ย้าย)
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
ข้าราชการบานาญมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
2. สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
ผู้เบิก เช่น ย้ายจาก สพป.ชม 1 ไป สพป.ชม.5
สามารถทาได้โดยยื่นคาร้องตามแบบฟอร์ม
๔.๒.๓ กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
ข้าราชการบานาญมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
2. สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
ที่อยู่ สามารถทาได้โดยยื่นคาร้องตามแบบฟอร์ม
๔.๒.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
1. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ข้าราชการบานาญมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ชื่อ-สกุล สามารถทาได้โดยยื่นคาร้องตามแบบ3. สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
ฟอร์ม
๔.๒.4 กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากข้าราชการ
1. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
บานาญมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง บัญชีเงิน 2. สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
ฝาก สามารถทาได้โดยยื่นคาร้องตามแบบฟอร์ม
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๔.๒ เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

๕. การขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
๕.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงิน
รัฐบาลเล็งเห็นว่าจะนาเงินบาเหน็จตกทอดที่ทายาทหรือผู้ที่ระบุจะได้รับเมื่อข้าราชการบานาญเสียชีวิต มาให้
ข้าราชการบานาญที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้ประโยชน์ จึงให้นาเงินบาเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ โดยยื่น
ความประสงค์ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ยื่นแบบขอรับเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด
หลักฐานผู้รับบานาญ
๒. กรอกแบบคาร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิใน
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
บาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
การกู้เงิน
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๓. กรอกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จ
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
ตกทอด
๕. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
๔. รอรับหนังสือรับรองสิทธิจากไปรษณีย์
หลักฐานทายาทตามหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับ
๕. ติดต่อกับธนาคารตามที่ตนเองต้องการ
บาเหน็จตกทอด
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาสูติบัตร(ทายาทอายุไม่ถึง 15 ปี)
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. สาเนาทะเบียนสมรส
๕. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๖. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
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หมายเหตุ
๑. สูตรการคานวณบาเหน็จตกทอดค้าประกัน(กู้จากธนาคาร)
บาเหน็จตกทอดค้าประกัน =(เงินบานาญ+เงิน ช.ค.บ.) X 30 เท่า – เงินบาเหน็จดารงชีพ (ส่วนที่รับเงินไปแล้ว)
-หากข้าราชการบานาญเสียชีวิต ทายาทจะได้รับในส่วนที่เหลือ หลังจากชดใช้ธนาคารที่กู้เงินมาใช้
๒. ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับธนาคาร
๓. การหักเงิน กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดาเนินการ
๔. ถ้าไม่จาเป็นควรรออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อได้บาเหน็จดารงชีพส่วนที่เหลือจาก 200,000 บาทก่อน
เพราะถ้าไปกู้ก่อนจะไม่ได้ส่วนนี้
๕.๒ ตัวอย่าง เอกสารการขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอด เพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

๖. การขอเงินบาเหน็จตกทอด
๖.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเงินบาเหน็จตกทอด
เมื่อผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดที่จะต้องจ่ายให้ทายาทตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทายาท ได้แก่ บิดา – มารดา คู่สมรส บุตร ถ้าไม่มีจ่ายตามที่ผู้ตายแสดง
เจตนาไว้ (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงการคลัง)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ทายาทตามกฎหมายของข้าราชการบานาญ หรือ
กรณีไม่มีทายาทแต่ได้ระบุผู้รับไว้ ให้ผู้มีสิทธิ
ติดต่อขอรับเงินบาเหน็จตกทอด โดยตรงต่อส่วน
ราชการต้นสังกัด
๒. กรอกข้อมูลในแบบขอรับเงิน(แบบ 5309)

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานของผู้ตาย
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนามรณบัตร
๔. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
หลักฐานของบิดา-มารดาของผู้ตาย (กรณี
เสียชีวิต)
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน
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๒. สาเนามรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย
ของนายทะเบียนท้องถิ่น
๓. สาเนาการสมรส หรือหนังสือรับรองว่าบิดา
มารดา สมรสก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2478
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๕. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
หลักฐานของบิดา-มารดาของผู้ตาย(กรณีมีชีวิต)
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาการสมรส หรือหนังสือรับรองว่าบิดา
มารดาสมรสก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2478
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๕. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
๖. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)
หลักฐานของคู่สมรส
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๕. สาเนามรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย
ของทะเบียนท้องถิ่น(กรณีเสียชีวิต)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ต่อ)

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)
หลักฐานของบุตรผู้ตาย
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๕. สาเนามรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย
ของนายทะเบียนท้องถิ่น(กรณีเสียชีวิต)
๖. สาเนาการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม(ถ้ามี)
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๗. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)
หลักฐานของผู้ที่มีสิทธิ(ระบุ)
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๔. สาเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๕. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)
ทายาทผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด
๑. บุตร ๑ ถึง ๒ คน ให้ได้รับ ๒ ส่วน ๓ คนขึ้นไป ได้รับ ๓ ส่วน
๒. คู่สมรส ได้รับ ๑ ส่วน
๓. บิดา มารดา หรือคนใดคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ ได้รับ ๑ ส่วน
๔. ถ้าไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปก่อนแล้ว ให้จ่ายแก่บุคคล
ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนา ระบุไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดถ้าไม่มีทายาท และผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาระบุไว้ ให้สิทธิใน
บาเหน็จตกทอดนั้น เป็นอันยุติ
หมายเหตุ สูตรการคานวณบาเหน็จตกทอด
บาเหน็จตกทอด = (เงินบานาญ + เงิน ช.ค.บ.) X 30 เท่า – เงินบาเหน็จดารงชีพ (ส่วนที่รับไปแล้ว) –
บาเหน็จตกทอดค้าประกัน(ถ้ามี)
๖.๒ ตัวอย่าง เอกสารการขอบาเหน็จตกทอด
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๗. การขอเงินช่วยพิเศษบานาญ
๗.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเงินช่วยพิเศษบานาญ
เงินช่วยพิเศษบานาญ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้เพื่อช่วยเหลือกรณีข้าราชการบานาญเสียชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
จานวน 3 เท่าของเงินบานาญ โดยจ่ายให้บุคคลที่ซึ่งผู้รับบานาญได้ระบุไว้ กรณีไม่ได้ระบุให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับ
ดังนี้
1. คู่สมรส
2. บุตร
3. บิดา-มารดา
ต้องยื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการบานาญเสียชีวิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับเพื่อ
ตรวจสอบของเอกสารและหลักฐานความถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
3. จัดทาทะเบียนคุมรายการที่เบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
4. วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้จ่ายเงินเพื่อโอนเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
5. สาเนาใบมรณบัตร
6. สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ตาย
7. สาเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี)
8. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน

๗.๒ เบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการบานาญในระบบ GFMIS
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๘. การขอเงินบาเหน็จ บานาญปกติ
๘.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเงินบาเหน็จ บานาญปกติ
บาเหน็จปกติ หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายให้ข้าราชการ เพื่อตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงิน
ก้อนครั้งเดียว
บานาญปกติ หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายให้ข้าราชการเพื่อตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นราย
เดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรม หรือหมดสิทธิรับบานาญ
กรณีเกษียณอายุราชการ : การเบิกเงินบาเหน็จ บานาญปกติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการฯ ติดต่อขอรับเงินบาเหน็จ/บานาญ
1. สมุดประวัติ หรือ ก.พ. 7
โดยตรงต่อส่วนราชการต้นสังกัด
2. สาเนาประกาศเกษียณอายุราชการ หรือ
2. กรอกข้อมูล แบบ 5300
สาเนาคาสั่งลาออกจากราชการ
3. กรอกข้อมูล แบบ 5302
3. คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. กรอกหนังสือรับรอง การโอนหรือรับรอง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
การบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด อบจ.
5. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
5. กรอกคาร้องการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ออมทรัพย์หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและ
ครั้งแรก
เลขที่บัญชีเงินฝาก)
6. กรอกบันทึกรับรองประวัติ
6. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคุณที่กาหนด
7. กรอกแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สรจ.11
หมายเหตุ
สูตรการคานวณบาเหน็จบานาญข้าราชการ กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.
บาเหน็จ
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ
บานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ
50
(ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย)
สูตรการคานวณบาเหน็จบานาญข้าราชการ กรณีเป็นสมาชิก กบข.
บานาญสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ
50
(แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย)
บาเหน็จสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
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สูตรคานวณเงิน กบข.
เลือกบานาญ = เงินประเดิม+เงินชดเชย+เงินสะสม+เงินสมทบ+เงินผลประโยชน์
เลือกบาเหน็จ = เงินสะสม+เงินสมทบ+เงินผลประโยชน์
(รายละเอียดตามใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.)
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. การขอเงินบาเหน็จดารงชีพ
๙.๑ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเงินบาเหน็จดารงชีพ (กรณีเกษียณอายุ)
บาเหน็จดารงชีพ คือ การนาบาเหน็จตกทอดจานวน 15 เท่าของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกินจานวน 200,000
บาท มาจ่ายให้กับผู้รับบานาญในขณะยังมีชีวิตอยู่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบานาญในการ
ดารงชีพให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับการยกเว้นภาษี และเมื่ออายุตัวของผู้รับบานาญครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ในส่วนที่เกินจากการขอรับไปแล้วครั้งแรก แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ยื่นแบบขอรับเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด
2. กรอกหนังสือรับรองและขอเบิกเงินบาเหน็จ
ดารงชีพ (แบบ สรจ.3)

หลักฐาน/เอกสารที่เกีย่ วข้อง
1. หนังสือรับรองและขอเบิกเงินบาเหน็จดารงชีพ
(แบบ สรจ.3)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือ
เผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)

หมายเหตุ สูตรคานวณบาเหน็จดารงชีพ (กรณีข้าราชการเกษียณอายุ/เกษียณอายุก่อนกาหนด)
บาเหน็จดารงชีพ (ไม่เกิน 200,000) = เงินบานาญ X 15 เท่า
(บาเหน็จดารงชีพอายุ 65 ปี(บริบูรณ์) เงินในส่วนที่เหลือจากก้อนแรกแต่ไม่เกิน 400,000 บาท
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๙.๒ ตารางการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอเงินบาเหน็จดารงชีพ (กรณีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์)
คือ การนาบาเหน็จตกทอดเมื่ออายุตัวของผู้รับบานาญครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารง
ชีพได้ในส่วนที่เกินจากการขอรับไปแล้วครั้งแรก (200,000บาท) แต่ไม่เกิน 400,000 บาท กรณี ที่นาบาเหน็จตกทอด
เพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้แล้วจะไม่ได้ในส่วนนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกโดยตรวจสอบข้อมูล
1. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน 2 ฉบับ
ของข้าราชการบานาญในระบบ E-PENSION พร้อม
2. สาเนาบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน 2 ฉบับ
ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
3. แบบคาขอเบิกเงิน(แบบ สรจ.3)
2. นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติหลักฐานตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อจัดส่งคลัง เขต 5
3. จัดทาข้อมูลโดยส่งแบบคาขอและคาอนุมัติในระบบ
E-PENSION
4. กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้ขอรับเงินตามเลขบัญชี
ธนาคารของผู้รับเงินที่ส่งข้อมูลให้
ตัวอย่าง เอกสารขอเงินบาเหน็จดารงชีพ
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๑๐. การขอรับเงิน กบข.
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ(กบข.) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2539 เป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับของข้าราชการ
เมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการจะได้รับเงินจาก กบข. โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ยื่นแบบขอรับเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด
2. กรอกแบบ กบข.รง 008/1/2551

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานผู้ขอรับเงิน
1. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพย์หรือเผื่อเรียก(หน้าที่มีชื่อและเลขที่
บัญชีเงินฝาก)
2. สาเนาประกาศเกษียณอายุราชการ หรือสาเนา
คาสั่งลาออกจากราชการ
3. คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
4. สาเนาหนังสือสั่งจ่ายบานาญสมาชิก กบข.

หมายเหตุ สูตรการคานวณเงิน กบข.
เงิน กบข. = เงินชดเชย + เงินประเดิม + เงินสะสม + เงินสมทบ + เงินผลประโยชน์ตอบแทน
(ดูยอดเงินจากใบแจ้งยอดชอง กบข. ที่แจ้งมาให้สมาชิกในทุกสิ้นปี)

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณทา
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบัญชี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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ขั้นตอนการดาเนินการตรวจสอบเอกสารและจัดทาหนังสือแจ้งจ่ายตรงในระบบ GFMIS พร้อมรวบรวมจัดเก็บงบ
เดือน
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายตรงในระบบ GFMIS พร้อมจัดเก็บงบเดือน
-จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงิน
-หน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้างได้รับหนังสือให้นาใบเสร็จรับเงินมาแลกกับใบ ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
วิธีส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้าง
1. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงิน
2. จัดทาหนังสือแจ้งการโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร และให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน
3. หนังสือทุกฉบับต้องมีเลขหนังสือที่ออกในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
E-Paperless
4. จัดส่งทางไปรษณีย์โดยส่งแบบตอบรับทุกฉบับ
-กรณีหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้างส่งใบเสร็จมาทางไปรษณีย์ กลุ่มงานการเงินฯ
(งานบัญชี) จะตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ จัดเก็บใบเสร็จ และส่งใบภาษี
หัก ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ทางไปรษณีย์โดยส่งแบบลงทะเบียน
ทุกฉบับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
วิธีการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
1. เมื่อได้รับใบเสร็จของหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ให้ตรวจสอบกับทะเบียน
คุมจ่ายตรง
2. ให้เขียนเลขที่ใบเสร็จส่งในช่องเลขที่ใบเสร็จในทะเบียนคุมจ่ายตรง
3.จัดเก็บใบเสร็จเข้าฎีกาจ่ายเงิน
4. ส่งใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ทางไปรษณีย์โดยส่ง
แบบลงทะเบียนทุกฉบับ
การตรวจสอบหลักฐานการสรุปการจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
-เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน สรุปการจ่ายเงินประจาวันส่งให้งานบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินของแต่ละฎีกา ทั้งเงินงบประมาณและนอก

ระยะเวลา
(นาที/
ชั่วโมง/
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ประมาณ นางสาวทิพย์สุดา
15 นาที สุวรรณทา
อยู่ที่
เอกสาร
มากหรือ
น้อย
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งบประมาณ เมื่อตรวจสอบหลักฐานครบทุกรายการแล้ว ปะหน้าสรุปในแต่ละวัน
โดยระบุที่ฎีกา และระบุเลขที่ใบสาคัญว่าเลขที่เท่าไหร่ตามที่สรุปมาให้
-แล้วนางบหน้าฎีกาเบิกเงินตามเลขที่ฎีกาที่ได้จ่ายเงิน นามาประทับตราวันที่
ที่ได้จ่ายเงินเช่น จ่ายวันที่ 5 ก็ประทับตราวันที่ลงบนงบหน้าฎีกานั้น ๆ จนครบ
ตามที่สรุปการจ่ายเงินมาให้
-แล้วนาหน้างบสรุปการจ่ายเงินไปลงจ่ายในระบบ GFMIS ตามประเภทเงิน
เช่นถ้าเป็นเงินที่จ่ายจากฎีกา ก็จะต้องจ่ายเงินประเภทการจ่าย PM และถ้าเป็น
เงินนอกงบประมาณก็จะจ่ายประเภท PP (ตามรายละเอียดวิธีการจ่ายเงินใน
ระบบGFMIS ที่ระบุวิธีการจ่ายเงินข้างต้นแล้ว) เมื่อจ่ายได้เลขที่เอกสาร
เรียบร้อยแล้ว จบขั้นตอนการจัดทารายการดังกล่าว
ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทารายละเอียดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ นอก งบประมาณ และงบพิสูจน์
ยอดคงค้างทุกบัญชี
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี
- เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีมาจากการปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การรับและ
นาส่งเงิน ตลอดจนการปรับปรุงรายการบัญชี โดยมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้
-สมุดเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
-รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
- เอกสารการนาส่งเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงินรายได้
แผ่นดิน/เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินฝากคลัง
- statement ทุกบัญชี
-เอกสารสรุปการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่ง
สรุปจ่ายเป็นรายวัน จนครบเดือน
-เจ้าหนี้
-ใบสาคัญค้างจ่าย
นาเอกสารข้างต้นมาบันทึกบัญชีตามขั้นตอนเสร็จแล้วจัดทารายละเอียด
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/ทุกบัญชีและจัดทางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แล้วนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบต่อไป

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
ประมาณ นางสาวทิพย์สุดา
1-2 วัน สุวรรณทา
อยู่ที่
เอกสาร
มากหรือ
น้อยในแต่
ละเดือน
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ภารกิจงาน ชื่อ คาสั่งการใช้งานในระบบ GFMIS
ที่

ระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
คาสั่งการใช้งานในระบบ GFMIS
นางสาวทิพย์สุดา
1. งบทดลองประจาเดือน คาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
สุวรรณทา
2. รายงานการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จาแนกตามแหล่ง ประมาณ
ของเงินคาสั่งงาน ZRP_R06
5-10
3. รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน คาสั่งงาน ZFI_CASHBAL
นาที
4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง คาสั่งงาน ZGL_RPT013
อยู่ที่
5. การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ คาสั่งงาน ZF_02_G1
เอกสาร
6. การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คาสั่งงาน ZGL_JV
มากหรือ
7. รายงานการเบิกเงินประจาเดือน คาสั่งงาน ZAP_RPTW01
น้อย
การจัดส่งรายงานประจาเดือนมีดังนี้
4. รายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้และข้อมูลชี้ภาวะเศรษฐกิจ ส่งคลังจังหวัด
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
5. รายงานการเงินระบบ GFMIS สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
6. รายงานการเบิกจ่ายเงินประจาเดือนส่งคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป
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การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/การจัดจ้าง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/ การจัดจ้าง
กรณีโรงเรียนในสังกัดได้นาส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาเบิกเงิน ก็จะ
ด าเนิ น การตรวจสอบเอกสารที่ เ บิ ก ให้ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บส านั ก งาน
นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติว่าตรงถูกต้องตามแผนงาน/โครงการแล้วนาส่งหลักฐาน
ให้ฝ่ายเบิกดาเนินการ

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
ประมาณ นางสาวทิพย์สุดา
1-2 วัน สุวรรณทา
อยู่ที่
เอกสาร
มากหรือ
น้อย

งานดาเนินการบันทึกรายการขอซื้อ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดาเนินการบันทึกรายการขอซื้อ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP
การจั ด ท ารายงานซื้ อ วั ส ดุ จะต้ อ งตรวจสอบผู้ ข าย/ผู้ รั บ จ้ า งว่ า เป็ น ผู้ ไ ด้
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เมื่อ เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ดาเนินการจัดซื้อแล้วพร้อมส่งมอบ
วัสดุและใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บ คลังพัสดุจะดาเนิน การ ตรวจสอบ เช็คดูวัสดุ
ตามใบส่งของว่า มีวัสดุตรงตามใบส่งของว่า ถูกต้อง ตามจานวนจริง แล้วนาเก็บ
ห้องคลังพัสดุโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจ นับ และการ
ดูแลรักษา

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
ประมาณ นางสาวทิพย์สุดา
1 วันอยู่ที่ สุวรรณทา
รายละเอียด
มากหรือ
น้อย
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งานการจัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง/PO ในระบบ GFMIS
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดาเนินการบันทึกรายการขอซื้อ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP
ได้จัดทาการตรวจเอกสารจัดซื้อ/จ้างของโรงเรียนใน สังกัดว่า ถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุแล้ว นาเข้าระบบ GFMIS โดยจัดทา ใบ PO แต่หากไม่มีข้อมูล
ผู้ขายอยู่ในระบบ GFMIS จะต้อง จัดทาข้อมูลผู้ขาย แล้วนาส่งหลักฐานเอกสาร
ส่งคลัง เมื่อได้ข้อมูลผู้ขายอนุมัติแล้ว จึงจะดาเนินการจัดทาใบ PO ในระบบ
GFMIS เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

ระยะเวลา
(นาที/
ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง/
เดือน
ประมาณ 1- นางสาวทิพย์สุดา
2 วันอยู่ที่ สุวรรณทา
รายละเอียด
มากหรือ
น้อย

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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1.การจัดทาคลังพัสดุ การควบคุมเบิก-จ่าย
เมื่อมีการเบิก-จ่าย ออกจากคลังพัสดุ การเบิกวัสดุที่ต้องการใช้ ในงาน จะดูถึงความถี่ห่างในการเบิกแต่
ละกลุ่มงานในการใช้วัสดุ ว่าเป็นไป อย่างประหยัดและคุมค่ากับการใช้เงินงบประมาณของราชการ ถ้ากรณีที่เบิกวัสดุที่
มีซากวัสดุที่ใช้แล้วให้นามาแลก เปลี่ยนกับวัสดุอันใหม่ไปใช้ได้ซึ่งเป็นการตรวจสอบ อีกทางหนึ่ง
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จเวลา 5 นาที ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การจัดบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ส่งมอบวัสดุพร้อมใบส่งของให้คลังพัสดุแล้ว จะดาเนินการลงบัญชีวัสดุโดยการใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยในการทางาน โดยใช้โปรแกรมบัญชีวัสดุ ซึ่งง่ายต่อการ ตรวจสอบและแม่นยาพร้อมทั้งลด
ภาระงานมือและเวลาในการทางานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวัสดุทีมีอยู่ใน คลังได้ตลอด ว่ามี วัส ดุ
คงเหลือมากหรือน้อย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ หามาเพิ่มเติมมีไว้ใช้ตลอด ไม่ให้ขาดแคลนซึ่งเป็นการช่วย สนับสนุนให้งานใน
องค์กรดาเนินงานไปด้วยดีและเป็นไป ตามเป้าหมายและ นโยบายของทางราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ดาเนิ น การ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 วัน ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ควบคุมใบเสร็จรับเงิน
จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามปี ง บประมาณ เพื่ อ แจก-จ่ า ย ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ ให้ดาเนินการตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบตามจานวนในทะเบียน
คุมหรือไม่ เพื่อ ให้เป็นปัจจุบัน และ รายงาน ผลการตรวจนับให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานทราบ
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากใบเสร็จมีไว้ ไม่เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย จะต้องดาเนินการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
เพิ่มจาก สพฐ. จะได้มีไว้สารองจ่ายให้แก่โรงเรียนได้ตลอด เพื่อให้งานดาเนินการไปด้วยดี ทาให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ
ราชการ
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.จัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์
การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ทาให้ทราบว่าครุภัณฑ์ ทีมีอยู่ไว้
ใช้ ในแต่ละกลุ่มงานมีครุภัณฑ์อะไรบ้าง จะได้ง่ายต่อการบารุงรักษา ซ่อมแซม หากแต่ละปีงบประมาณได้มีจัดซื้อ
ครุภัณฑ์มา ไว้ใช้ในสานักงาน ก็ทาการลงบั นทึกทะเบียนสินทรัพย์ไว้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ดาเนินการตรวจสอบว่า
ครุภัณฑ์มีอยู่จริงครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการชารุดเสียหายกจะดาเนินการขออนุมัติซ่อมแซม หากไม่สามารถ
ดาเนินการซ่อมได้
ก็จะขอจาหน่ายออกจากทะเบียนสินทรัพย์ได้ เมื่อได้ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ดาเนิ น การ ตามพระราชบั ญญั ติก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพัส ดุ พ.ศ. 2560 และระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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จัดทาบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจาปี
เมื่อสิ้ น มีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี จะดาเนินการคิดค่าเสื่ อม โดยการคิดจากการตีราคา
ทรัพย์สินของสานักงาน และโรงเรียน ในระบบ GFMIS คิดค่าเสื่อมราคา ให้เป็นปัจจุบัน แล้วจัดทารายงานส่งงานให้
เป็นข้อมูลบัญชี
ด าเนิ น การ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี การจาหน่าย
เมื่อสิ้นมีงบประมาณ 30 กันยายนของทุกปี ก็มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้
ดาเนินการ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ว่ามีจริงตามทะเบียนหรือ แล้วรายงาน ให้ ผอ.สพท.ทราบ หากมีการจาหน่ายให้
ด าเนิ น การจ าหน่ า ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วรายงานผลให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
ดาเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. งานที่ราชพัสดุ
ขอขึ้นทะเบียนส่งเอกสาร ดังนี้
๑. แบบสารวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.03 )
จานวน ๒ ชุด
๒. แบบสารวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04 ) จานวน ๒ ชุด
3. แบบสารวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช้ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(แบบ ทร 05)
จานวน ๒ ชุด
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินราชพัสดุ
จานวน ๒ ชุด
๕ .แผนผังแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง
จานวน ๒ ชุด
6. ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการจะขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
จานวน ๒ ชุด
ส่งคืนที่ราชพัสดุส่งเอกสาร ดังนี้
๑. แบบ ทบ. 6 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินราชพัสดุ
3 แผนที่สิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษาให้หมายเลขตรงกับที่นาขึ้นที่ราชพัสดุ
4. สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
5. สาเนาประกาศยุบเลิกหรือเลิกล้ม
6. รายการจานวนเนื้อที่ ,รายการสิ่งปลูกสร้าง ที่ประสงค์ขอส่งคืน ต้องตรงกับรายการในแบบ ทบ.9 หรือ
ทร.01 ฉบับปัจจุบันของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
๖. การส่งคืนควรส่งคืนที่ดินราชพัสดุทั้งแปลงและรายการสิ่งปลูกสร้างทุกรายการ หากสถานศึกษาใด
ต้องการใช้รายการสิ่งปลูกสร้างใด ควรขออนุญาตรื้อถอนนาวัสดุไปใช้ประโยชน์ก่อนการส่งคืน

