สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Bangkok Primary Educational Service Area

คู่มือการปฏิบัติงาน
ใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
การบันทึกทะเบียนคุม (ฎีกา) การเบิกจ่ายเงิน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย การยืม)
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป การบันทึก
ทะเบียนคุม (ฎีกา) การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย การยืมพัสดุ) การตรวจสอบ
พัสดุประจาปี การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ว่าด้วยแนวทางการบริหารงบประมาณและในส่วนที่เป็นข้อสรุปสาระสาคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
จึงหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวได้บ้างตามสมควร

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาสั่งเรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
งานบริหารงานบัญชี
ใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
การบันทึกทะเทียบคุม (ฎีกา) การเบิกจ่ายเงิน
งานบริหารงานพัสดุ
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ)
การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online
คู่มือรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)
คู่มือการใช้ระบบเบิกใบเสร็จรับเงิน

หน้า
ก
ข
1
9
14
18
22
26
30
35
39
48
56

1

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ท ี่

006 / ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการปฏินัติราฃการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และ ๔๕: (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราฃการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๓ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที, ๒) พ.ศ.๒๔๔๑ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๔๔๓ และ ข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ว่าด้ว ยการมอบอำนาจในการ
สั่งการ การอนุญ าต การอนุม ัต ิ การปฏิบ ัต ิร าฃการ หรือ การดำเนิน การอื่น ของผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษา พ.ศ.๒๔๔๖ เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๑๑๐/ ๒๔๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ เรือง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปีนต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๔๖๔
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ
งานบริหารสินทรัพย์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
๒. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
๔. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
๕. ให้คำปรึกษาสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวฆอนิ ม ะฮ์ พู ลสุ ข รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา การประสาน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้ คำปรึกษาแนะนำ พิจารณากลั่ นกรอง ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม ช่ว ยเหลื อการปฏิ บัติ งานของสถานศึกษา และปฏิบั ติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นงานของกลุ่มบริห ารงาน
การเงินและสินทรัพย์
๒. เก็บรักษาบัตร (GFMIS Smart Card) (P๒) ประเภทอนุมัติ และรหัสผ่าน ไว้ที่ปลอดภัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ในระบบ KTB Corporate Online ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน รายการนำส่งคลังหรือฝากคลัง อนุมัติการโอนเงินและการนำเงิน ส่งคลัง
หรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำส่งคลังหรือฝากคลัง
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๗
ผู้ อำนวยการกลุ่ มบริ หารงานการเงินและสิ นทรั พย์ มี หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบที่ ต้องใช้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก ต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากมาก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ให้ ค ำแนะนำ บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร และแก้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ของบุ ค ลากรในกลุ่ ม และให้
คำปรึกษาสถานศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
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๔. เสริมสร้างและพั ฒ นาขีดความสามารถ ค่านิยม และวัฒ นธรรมการทำงานของบุคลากร
ในกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕. ให้ ความร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงาน หน่วยงานภายนอก เพื่อให้
ภารกิจงานของกลุ่ม และภารกิจงานของสำนักงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๖. ตรวจสอบรายงานสรุ ป การรั บ -จ่ า ย เงิ น ประจำวั น จากเครื่ อ ง GFMIS (TERMINAL)
กับข้อมูลการขอเบิกเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๗. เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ถือบัตร (GFMIS Smart Card) P๑ (บัตรF) สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
เพื่อบันทึกและเรียกรายงานงบประมาณ ตามโครงสร้างในระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
๘. ปฏิบัติหน้าที่ผู้จ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online (Company User Marker)
มีหน้าที่ ทำรายการขอโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ
ผู้อนุมัติโอนเงิน
๙. การรั บ -จ่ า ย เงิ น สด เช็ ค เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ เงิ น ทดรองราชการ
เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๑๑. จัดทำการขอเบิกสมุดเช็คกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการใช้
๑๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๘
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก
ต้องแก้ไขปั ญ หาที่ย าก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้ คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลื อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้รับเงินในระบบ KTB Corporate Online (Company User Marker)
มีหน้าที่ เรียกดูรายงานการรับชำระเงิน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ รายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
๒. จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝาก เงินฝากคลัง
๓. การขออนุมัติรับ-ถอนเงินรายได้สถานศึกษา, เงินประกันสัญญา,เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์
เงินโครงการอาหารกลางวัน และบันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกันเงิน ขยายเวลาเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย ทุกแผนงาน
๕. ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
๖. จัดทำบัญชีและรายงานสถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
๗. จัดทำบัญชีและรายงานสถานะเงินสวัสดิการ สพป.กทม.
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๘. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขออนุมัติ เพื่อเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครู
บุ คลากรทางการศึ กษา ลู ก จ้ า งประจำ และผู้ รั บ บำนาญ ในสั งกั ด และจั ดทำหนั งสื อรั บ รองสิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาล (ไข้ใน)
๙.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอขออนุมัติสัญญายืมเงินทดรองราชการ และเงินยืมเงินนอก
งบประมาณ พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินยืม และการส่งใช้เงินทดรองราชการ
๑๐ .จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๑๑. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติล้างหนี้เงินยืม และออกใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม
๑๒. ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
๑๓. จัดทำทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณ
๑๔. จัดทำทะเบียนคุมเงินเบิกเกินส่งคืน เงินฝากคลัง และเงินรายได้แผ่นดิน นำส่งคลัง
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๙
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงต้องแก้ไข
ปั ญหาที่ ยาก ศึ กษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิ จั ยให้ คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลื อการปฏิ บั ติงานของสถานศึ กษา และ
ปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑.ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หน่วยงานย่อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีสิทธิใช้งาน Token
key จากกรมบัญชีกลาง รับผิดชอบจัดทำข้อมูลในระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อประมวลผลและ
ส่งงาน ในระบบให้ สพฐ. พร้อมพิมพ์รายงานสรุปรายการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
(Report Name: PAYOFR๐๑๒๑๐) และรายงานสรุปรายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ หน่วยประมวลผล
ย่ อ ย (Report Name: PAYOFR๐๑๑๙๐) เสนอ ผอ.สพป.กทม. อนุ มั ติ และจัด เก็ บ พร้อ มรับ การตรวจสอบ
จาก ตสน.และ/หรือ สตง.
๒. พิ ม พ์ ร ายงานหนั งสื อ รั บ รองการจ่ ายเงิน เดื อ น/ค่ าจ้ างประจำ (สลิ ป เงิน เดื อ น)จั ด ส่ งให้
สถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสำนักงาน ในแต่ละเดือน
๓. จัดพิมพ์รายงานสรุปหนี้รายเดือน โดยแยกตามประเภทเจ้าหนี้ (Report Name:
PAYOFR๐๑๐๘๐) และแยกรายละเอียดแต่ละโรงเรียนรวม ๓๗ โรงเรียน และสำนักงาน เพื่อส่งมอบเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน ในแต่ละเดือน
๔. จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐)
๕. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี จัดส่งให้สถานศึกษาในสังกัด และ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสำนักงาน
๖. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอขออนุมัติการเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ขออนุมัติ
การเบิกค่าเช่าบ้าน ขออนุมัติเบิกค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์)
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๗. ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดการของบประมาณ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค จัดทำ
ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านรายตัว จัดทำหนังสือรับรองการเบิกค่าเช่าบ้านครั้งสุดท้ายของข้าราชการ
๘.จัดทำรายละเอียดสถานที่ตั้งบ้านเช่า ส่งสรรพากร ปลักกรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการ
ต่างๆ ที่บ้านเช่าตั้งอยู่
๙.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอขออนุมัติสัญญายืมราชการ พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินยืม
บันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา) เงินยืมราชการ และการส่งใช้เงินเงินยืม
๑๐. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติล้างหนี้เงินยืม และออกใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม
๑๑.ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน ขออนุ มั ติ บั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น จากคลั ง รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ทุกแผนงาน/โครงการ ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
๑๒. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนให้สถานศึกษา
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเลขที่ สพป๐๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๐
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูง ต้องแก้ไข
ปั ญหาที่ยาก ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจั ย ให้ คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือการปฏิ บัติงานของสถานศึ กษา และ
ปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. วิเคราะห์และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีรับ-จ่าย บัญชีทั่วไป
๒. บันทึกรายการสมุดรายวันรับ, รายการสมุดรายงานทั่วไป และสมุดแยกประเภท
๓. บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๔. บันทึกรายการรับ-จ่าย และนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS
๕. บันทึกรายการล้างหนี้เงินยืมและปรับปรุงบัญชีทุกประเภทใน GFMIS
๖. ตรวจสอบรายงานทุกประเภทในระบบ GFMIIS
๗. พิมพ์รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด, รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง
๘. จัดทำรายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๙. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขออนุมัติ บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา)
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ทุกแผนงาน/โครงการ งบเบิกแทนกัน ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
๑๐. ระบบ e-GP จัดทำใบสั่งซื้อ (Po) การสร้างสินทรัพย์
๑๑. บันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา) ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในระบบ GFMIS
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕. นางสาวสุพั ชชา ช่างเกิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่ มบริหารงานการเงินและสิน ทรัพย์
(ลูกจ้า งชั่วคราว) ตำแหน่งเลขที่ จ๑๓๐๐๐๐๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเงิน และบัญ ชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๑
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูง ต้องแก้ไข
ปั ญหาที่ ยาก ศึ กษา วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ วิ จั ย ให้ คำปรึ กษาแนะนำ ช่ วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานของสถานศึ กษา
และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบและบั น ทึ ก รายการขอรั บ เงิ น บำเหน็ จ บำนาญ บำเหน็ จ ดำรงชี พ บำเหน็ จ
ตกทอด เงิ น กองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ บำเหน็ จ ลู ก จ้ า ง และเงิ น กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ สำหรั บ
ลูกจ้างประจำในระบบ e-pension
๒. ดำเนิ น การตรวจสอบและบั น ทึ ก รายการหั ก เงิน เพื่ อ บำนาญปกติ ช ำระหนี้ บุ ค คลที่ ส าม
และบำเหน็จรายเดือน ในระบบ e-pension
๓. ตรวจสอบและบันทึกขออนุมัติเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ เสียชีวิต และ
บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
๔. ตรวจสอบและเสนอเรื่องขอย้ายหน่วยเบิก ตรวจสอบเสนอรับรองบำนาญของผู้รับบำนาญ
จัดทำหนังสือรับรองเงินบำนาญ สำหรับกรณีต่าง ๆ
๕. ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน ขออนุ มั ติ และบั นทึ กรายงานการขอเบิ กเงิ นจากคลั ง (ฎี กา)
ในระบบ GFMIS เพื่ อเบิ กเงิ น สวั สดิ การช่ วยการศึ กษาบุ ตร ค่ ารั กษาพยาบาล ของผู้ รั บบำนาญ ในสั งกั ด และ
จัดทำหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ไข้ใน)
๖. งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ และแจ้งเวียนหนังสือราชการกลุ่ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ) ตำแหน่งเลขที่ พ๑๐๐๐๑๓
ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๒ , อ ๑๓
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก
ต้องแก้ไขปั ญ หาที่ย าก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้ คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลื อการปฏิบั ติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. จัดทำการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการใช้ และรายงานการใช้ประจำปี
๒. จัดทำรายการโอนเงินอุดหนุน และเงินอื่นๆ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
๓. บันทึกสมุดแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรับฝาก เงินฝากคลัง จัดทำทะเบียนคุม และรายงาน
เงินรายได้แผ่นดิน และเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
๔. วิเคราะห์และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีรับ -จ่าย บัญชีทั่วไปและบันทึกรายงานสมุดทั่วไป
๕. จัดเก็บใบสำคัญหลักฐานการจ่ายเพื่อตรวจสอบ
๖. พิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงานในระบบ GFMIS

7

๗. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ GFMIS และบันทึกรายการรับ-จ่าย และนำส่งเงินรายได้
แผ่นดินในระบบ GFMIS
๘. บันทึกขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS – รายการถอนเงินรายได้สถานศึกษา, ถอนเงิน
ประกันสัญญา, เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ และเงินโครงการอาหารกลางวัน
๙. การนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และ
เงินประกันสังคม
๑๐. งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ และแจ้งเวียนหนังสือราชการกลุ่ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. พิมพ์แบบรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (ZAP–RPTW๐๑) ในระบบ GFMIS
๑๒. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย รายงานภาษีเงินได้ประจำปี และจัดทำ
แบบ ภ ง ด ๑ ก พิเศษ สำหรับพนักงานราชการภายในสำนักงาน ส่งสรรพากร
๑๓. ตรวจสอบและบันทึกรายงานการขอเบิกจากคลังในระบบ GFMIS เบิกเงินพนักงาน
ราชการ, ค่าจ้างครูขาดแคลน, ครูพี่เลี้ยง, นักการภารโรง,ครูธุรการ,ครู SP๒
๑๔. จัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย พัสดุ/ครุภัณฑ์
๑๕. จัดทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน
๑๖. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑๗. จัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย พัสดุ/ครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน
๑๘. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปีของสำนักงาน และตรวจรายงานพัสดุประจำปีของสถานศึกษา
๑๙. บันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา) ค่าวัสดุ , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าการศึกษาบุตร
๒๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นางพรสวรรค์ ปิตุยะ ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ๑๕
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูง ต้องแก้ไข
ปัญหาที่ยาก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและปฏิบัติงาน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานพัสดุให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม
๒. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์
๓. ตรวจสอบ จัดซื้อ จัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานเฉพาะค่าวัสดุ และงบลงทุน
ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
๔. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
๕. จัดหา จัดทำเอง การแลกเปลี่ยน การยืม ควบคุม จำหน่ายพัสดุโรงเรียน จำหน่ายพัสดุประจำปี
ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
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๖. ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ในระบบ KTB Corporate Online ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน รายการนำส่งคลังหรือฝากคลัง อนุมัติการโอนเงินและการนำเงิน ส่งคลัง
หรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำส่งคลังหรือฝากคลัง
๗. สร้างข้อมูลและขออนุมัติหลักผู้ขายของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
๘. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๙. ตรวจสอบการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑๐. ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินของสถานศึกษา
๑๑. บันทึกรายการล้าง พักสินทรัพย์
๑๒. การตีราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อราคาสะสม
๑๓. ระบบ e-GP จัดทำใบสั่งซื้อ (Po) การสร้างสินทรัพย์
๑๔. บันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา) ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในระบบ GFMIS
๑๕. บันทึกรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา) ค่าวัสดุ
๑๖. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขออนุมัติ บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง (ฎีกา)
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ทุกแผนงาน/โครงการ งบเบิกแทนกัน ของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงาน
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

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

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชีด้านทัวไป
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1. ชื องาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชี ด้านทัวไป
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชี สําหรั บหน่ วยงานภาครั ฐ ฉบับที 2
และคู่มือแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างสําหรั บหน่ วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึ งการจัดทํา
บัญชี ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทํา คู่มือและขันตอนการปฏิ บตั ิงานของตนเอง
ตามทีได้รับมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชี ด้านทัวไป
5.1 รับเอกสารใบสําคัญรายการขอเบิก (ฎีกา) จากเจ้าหน้าทีการเงิน
5.2 ตรวจและวิเคราะห์รายการใบสําคัญการเบิก (ฎีกา) เพือบันทึกรายละเอียด
การเบิกจ่ายและจําแนกรายการทีเกิดขึน
5.3 บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป
5.4 บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี
5.5 นําเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป บันทึกสมุดรายวันขันต้น
5.6 นํารายละเอียดในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่ายมาตัดยอดใบสําคัญค้างจ่าย
และเจ้าหนีด้วยจํานวนเงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง
5.7 ตรวจสอบเอกสารใบนําส่ งเงินคืนคลัง เพือนํามาบันทึกปรับปรุ งบัญชี
5.8 ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีกับสมุดแยกประเภท
ทัวไป ณ วันสิ นเดือน
5.9 ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอดเป็ นใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี
ณ วันสิ นปี งบประมาณ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชีด้านทัวไป
รับเอกสารใบสําคัญ
ตรวจและวิเคราะห์รายการใบสําคัญรายการเบิก

บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชี
ด้านทัวไป
บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่าย
บันทึกเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีในสมุดรายวันขันต้น
ตัดยอดใบสําคัญค้างจ่าย

ตรวจสอบเอกสารใบนําส่ งเงินส่ งคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ นเดือน



ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอด
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7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1
7.2
7.3
7.4

สมุดรายวันทัวไป
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนย่อย
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546



ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

นาที
นาที

ตรวจสอบเอกสารใบสําส่ งเงินคืนคลัง เพือนํามาบันทึกปรับปรุ งบัญชี
ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีกับสมุดแยกประเภททัวไป ณ วันสิ นเดือน
ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอดเป็ นใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี ณ วันสิ นปี งบประมาณ

7

8

9

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

นาที

นํารายละเอียดในใบสําคัญการลงบัญชี ดา้ นจ่ายมาตัดยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีด้วยจํานวน
เงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง

6

นาที

นาที

นําเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไปบันทึกสมุดรายวันขันต้น

นาที

บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

5

นาที

ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการใบสําคัญการเบิก

นาที

นาที

เวลาดําเนินการ

รับเอกสารใบสําคัญรายการขอเบิกจากเจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดงาน

บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี

ผังขันตอนการดําเนินงาน

4

1

ลําดับที

ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

มาตรฐานคุณภาพงาน : การลงบัญชีดา้ นทัวไป ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ชืองาน ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีบัญชี ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ
เจ้าหน้าทีบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
ชือเอกสาร
: การบันทึกทะเบียนคุม (ฎีกา) การเบิกจ่ ายเงิน

15

1. ºÉ°µ
µ¦´¹³Á¸¥»¤ (¸µ) µ¦Á·nµ¥Á·
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµ¦´¹³Á¸¥»¤ (¸µ) µ¦Á·nµ¥Á· ¼o°µ¤¦³
´¸Ároµ
3.

°Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³¼n¤º°
Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸ Ä¦³
GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥
µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ



µ¦¨³Á¸¥»¤¸µÁ·nµ¥Á·
5.1 ¦´Á°µ¦µ¦Á·Á· (¸µ)
5.2 ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦µ¥µ¦ °Á·Á·µ¨´
5.3 ´¹µ¦nµ¥Á·µ¤¸µÂn¨³¦´ÊÄ®oÁ}Åµ¤Îµ®
5.4 nÁ°µ¦ÄÎµ´µ¦Á·nµ¥/®¨´µµ¦nµ¥nÁoµ®oµ¸É´¸
5.5 ¦ª°ª´¦Îµ®Á¡º°É nÁ·º¨´, ´¹¦¸nÁ·º¨´
5.6 »·ÊÁº°¦»¦µ¥µ¦ ¸µoµnµ¥Á¡ºÉ°¦³°ÄÂo¦µ¥µ¦
µ¦Á¨ºÉ°Å®ª´¸Á· µµµ¦ (Bank Statement)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ ายเงิน
รับเอกสารการเบิกเงิน

บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลัง

บันทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังให้เป็ นไปตามกําหนด

ส่ งเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่าย/หลักฐานการจ่ายส่ งเจ้าหน้าทีบัญชี
ตรวจสอบวันครบกําหนดเพือส่ งเงินคืนคลัง, บันทึกกรณี ส่งเงินคืนคลัง

สรุ ปรายการฎีกาค้างจ่ายเพือประกอบใบแจ้งรายการ
การเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546


หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีบัญชี ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

นาที
5 วัน

ส่งเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่าย/หลักฐานการจ่ายส่ งเจ้าหน้าทีบัญชี
ตรวจสอบวันครบกําหนดเพือส่ งเงินคืนคลัง, บันทึกกรณี ส่งเงินคืนคลัง
สรุ ปรายการฎีกาค้างจ่ายเพือประกอบใบแจ้งรายการ การเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement)

4

5

6

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

นาที

บันทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังให้เป็ นไปตามกําหนด

3

นาที

นาที

บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเมือคลังอนุมตั ิ

2

นาที

รับเอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา)

1

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

เจ้าหน้าทีบัญชี

รหัสเอกสาร
ชืองาน การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําการบันทึก ทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

17

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
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1. ชืองาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอน
ทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.
แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือ
การปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ
5.3 เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี วสั ดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามบัญชีหรื อทะเบียนคุม
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ
ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชี วสั ดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ทะเบียน/บัญชี วสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 3 ส่ วนที 2,3

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี /วัสดุ
เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

3

4

หมวด 3 ส่วนที 2, 3

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ

2

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1

ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ตามทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

ภายใน 1 วัน

ภายใน วัน

ภายใน 1 วัน

นาที

เวลาดําเนินการ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีพัสดุ ทีได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ ายพัสดุ)
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1. ชืองาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอน
ทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
แต่ไม่รวมถึงการดําเนิ นการในระบบ GFMIS ซึงผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การเบิก – จ่ ายพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ
รวมทังพัสดุทีมี
5.3 เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมาย
สังจ่ายพัสดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง
พร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน



24

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)

เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท.
จัดทําใบเบิกพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบรวมทังพัสดุทีมี

เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุหวั หน้าหน่วย
พัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมายสังจ่ายสังจ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุ และบันทึก
ในเอกสารทีเกียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ใบเบิกพัสดุ ทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 3 ส่ วนที 2

หมวด 3 ส่วนที 2

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู้ อเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง พร้อมเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน

4

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

20 นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยพัสดุผไู้ ด้รับมอบหมาย สังจ่ายพัสดุ

3

15 นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทังพัสดุทีมี

2

นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ

เวลาดําเนินการ

1

ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องเป็ นระบบของขันตอนทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีพัสดุ เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีพัสดุ เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
หน.หน่วยพัสดุ ทีได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร

25

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การยืมพัสดุ
ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

ไม่ถูกต้อง
บันทึกเสนอ
ผอ.สพท. สังการ
ถูกต้อง
ควบคุมการยืม การส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกําหนด

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ใบยืมพัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด ส่ วนที

หมวดที ส่วนที

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

5

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

เจ้าหน้าทีควบคุมระยะเวลาการยืม การส่งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกําหนด

ถูกต้อง

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. สังการ

4

3

เจ้าหน้าทีตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

2

ไม่ถูกต้อง

ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

1

นาที

ตามระยะเวลาในใบยืมพัสดุ

นาที

0 นาที

0 นาที

ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและพัสดุ
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพือให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกําหนดเวลาทีต้องการใช้และดําเนินการจัดซือ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ผอ.สพท.

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ
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1

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี

31

1. ชืองาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.
แต่ไ ม่รวมถึ งการดํา เนิ นการในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานจะต้องจัดทําคู่มื อการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.1 เจ้าหน้าทีบันทึกเสนอแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.2 เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
5.1.3 เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตังตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุ
ชํารุ ดเสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
5.1.4 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และรายงาน สตง.
5.1.5 กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง
5.1.6 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท.สังการ
5.1.7 เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
5.1.8 จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
5.1.9 เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
5.1.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การตรวจสอบพัสดุประจําปี
แต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
แจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ ง
ไม่ ถูกต้อง

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
ถูกต้ อง

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

รายงาน สตง.
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7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 แบบพิมพ์จดั ซื อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 2 ส่ วนที 1
หมวด ส่ วนที 2




รายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

10
ส่วนที 2, 3

เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

9

เอกสารอ้างอิง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ

8

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย

เจ้าหน้าทีเสนอรายผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท. สังการ

6
ถูกต้อง

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

5

7

เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ สตง.

4

ไม่ถกู ต้อง

วันทําการ

เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตังตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น

3

30 วัน

1 วัน

60 วัน

1 วัน

3 วัน

15 วัน

3 วัน

1 วัน

เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังทราบเพือปฏิบตั ิหน้าที

2

1 วัน

เจ้าหน้าทีบันทึกเสนอแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี

เวลาดําเนินการ

1

ชืองาน การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ผอ.สพท.

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงานที
ได้รับ
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ประเภทเอกสาร

:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
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การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ

จุดความคุม

วันทาการ

1. รับเรื่องขอเบิก
ใบเสร็จรับเงิน

นางสาวอัจฉรา บุญศรี

2. ตรวจสอบทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุม
ใบเสร็ จ ว่ า ได้ จ่ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น ถึ ง
เล่ ม ใด โดยจะจ่ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น
เล่มถัดไปให้กับ โรงเรียน และสานักงาน
เขต ที่ขอเบิก

3. ลงทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

- ลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้ง
ให้ผู้รับใบเสร็จรับเงินลงชื่อพร้อมวันที่ ที่
ได้รับใบเสร็จ

4. รายงานการรับ – จ่าย
ใบเสร็จรับเงิน

- หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
รายงานการรับ – จ่ า ย ใบเสร็จ รับ เงิ น
ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ
เล่ ม ใด เลขที่ ใ ดถึ ง เลขที่ ใ ด และได้
ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใด ถึง
เ ล ข ที่ ใ ด เ พื่ อ เ ส น อ ผ อ . ส พ ป .
กรุงเทพมหานคร ทราบปีละ 1 ครั้ง

5. รวบรวมหลักฐาน
รอตรวจสอบ

- ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก – จ่าย
ใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียน และสานักงาน
เขตเบิกไปและถ้าใช้ไม่หมดให้ปรุทาลาย
ใบเสร็จที่ใช้ไม่หมดแล้วรายงานข้อมูลให้
สพฐ.รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
นางสาวอัจฉรา บุญศรี

รวมระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน

15 นาที

15 นาที

1 วัน

1 วัน

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
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1. รับเรื่ องขอเบิกใบเสร็ จรับ เงินของโรงเรี ยนในสังกัดหรื อสานักงานเขต ขอเบิกจากกลุ่มการเงินและสิ นทรัพย์
2. ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินในทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินว่า ได้จ่ายใบเสร็ จรับเงินถึงเล่มใด โดยจะจ่ายใบเสร็ จรับเงิน
เล่มถัดไปให้กบั โรงเรี ยน หรื อสานักงานเขต ที่ขอเบิกมา
3. ลงทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน พร้อมทั้งให้ผรู ้ ับใบเสร็ จรับเงินลงชื่อพร้อมวันที่ที่ได้รับ
4. เมื่อสิ้ นปี งบประมาณให้ รายงานการรับ - จ่าย ใบเสร็ จรับเงินให้ผอู้ านวยการเขตทราบว่ามีใบเสร็ จรับเงินอยูใ่ น
ความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็ จรับเงิน ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้า
ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปี งบประมาณถัดไป (กฎหมายและระเบียบการคลัง ส่ วนที่ 1 ใบเสร็ จรับเงินข้อ 11)
โดยเสนอ ผอ.กลุ่มการเงิน และ ผอ.สพป.สป.2 ตรวจสอบตามลาดับ
5. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก - จ่าย ใบเสร็ จรับเงิน , สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่ใช้แล้ว, ใบเสร็ จ รับเงินที่โรงเรี ยนและ
สานักงานเขตเบิกไป และใช้ไม่หมด และปรุ ทาลายแล้วไว้รายงานให้ สพฐ. รับทราบ
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เอกสารประกอบเรื่องการควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
1. ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน
2. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
- รายการรับใบเสร็จรับเงิน / รายการจ่าย / ยอดคงเหลือ
- เลขที่ใบเสร็จ
- ลายมือชื่อผูจ้ ่ายใบเสร็จ
- ลายมือชื่อผูร้ ับใบเสร็จ
- เลขที่เอกสารผูม้ าขอเบิก

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกเงินผ่าน
GFMIS Web Online
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ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขบ02 ขอเบิกเงิน
งบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซือ้ ฯตามภาพ
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ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3
ส่วนคือข้อมูลส่วนหัวข้อมูลทั่วไปและข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว
- รหัสหน่วยงานระบบแสดงรหัสหน่วยงานจํานวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ระบบแสดงรหัสพื้นที่จานวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่ายระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจํานวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึก
ข้อมูล
- การอ้างอิงระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีพ.ศ.
Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
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- วันที่เอกสารระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม ระบบ
แสดง (ปฏิทิน) เลือกเดือนปี และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน)
เลือก เดือนปี และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวดระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชําระเงิน
- ประเภทเงินฝากระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิกกดปุ่ม เลือก(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

- วิธีการชาระเงินกดปุ่ม

เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ
- แหล่งของเงินระบุแหล่งของเงินจานวน 7 หลัก โดยระบุ YY11410 Y คือ 2 หลักท้ายของ
ปีงบประมาณพ.ศ.
- เลขที่เอกสารสํารองเงินไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผู้รับเงิน
- เลขที่ประจําตัวประชาชน/เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
คําอธิบายรายการระบุคําอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม
เพื่อบันทึกรายการต่อไปตามภาพ
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ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภทระบุรหัสบัญชีแยกประเภทพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
จํานวน 10 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุนระบุรหัสศูนย์ต้นทุนจํานวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลักระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 14 หลัก
- รหัสกิจกรรมย่อยไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยระบุรหัสบัญชีย่อย จํานวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อยระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อยจํานวน 10 หลัก
- รหัสหมวดพัสดุระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้าระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กําหนดให้ต้องระบุ
- จํานวนเงินระบุจานวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง
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การบันทึกรายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด
รายการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยลําดับที่ชื่อบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภทรหัสศูนย์ต้นทุนรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลักจํานวนเงินจํานวนเงินขอเบิกจํานวนภาษีหักณที่จ่ายจํานวนเงินค่าปรับจํานวนเงินขอรับหาก
ต้องการบันทึกรายการลําดับต่อไปให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกันเพื่อระบบบันทึกรายการลําดับต่อไป
และทําเช่นนี้จนครบทุกรายการจึงจะบันทึกรายการโดยการกดปุ่มจําลองการบันทึก

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจําลองการบันทึกระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก
รหัสข้อความและคําอธิบายให้ตรวจสอบและดําเนินการดังนี้

- กดปุ่ม
ทีผ่ ่านมาหรือ
- กดปุ่ม

กรณีทมี่ ีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการ
กรณีทไี่ ม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สําเร็จ”
ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุม่ ใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบดังนี้

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหาขอเบิกเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลทีไ่ ด้บันทึกรายการ
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การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าวระบบแสดงคู่บัญชี
Auto พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานและ Sap Log หรือเมื่อแสดงข้อมูลแล้วให้กลับไปหน้าหลักเพื่อออกจาก
ระบบตามภาพ
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การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

- กดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน
(ZAP_RPTW01)
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1. ชื่องาน
รายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสอบทานความถูกต้ องของการวางเบิกเงินในระบบกับหลักฐานต้ นเรื่ อง
3. ขอบเขตของงาน
เรี ยกรายงานทุกสิ้ นวันหรื อวันทาการถัดไป
4. คาจากัดความ
รายงานสรุ ปรายการขอเบิ กเงิ น (ZAP_RPTW01) คือ รายงานที่แสดงรายการขอเบิ ก เงิ น
ทั้งหมดของหน่วยงานในวันนั้นทั้งกรณี จ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลางและกรณี การจ่ายเงินผ่านส่ วนราชการ
แยกเป็ นแต่ละรายการ
5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. เรี ยกรายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)
2. ตรวจสอบรายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงินกับหลักฐานต้นเรื่ องว่าการวางเบิกเงินทุกรายการมี
หลักฐานครบถ้วนหรื อไม่ มีการวางเบิกเงินซ้ าหรื อไม่ หรื อมีการวางเบิกโดยไม่มีหลักฐานหรื อไม่
3. จัดทาบันทึกรายงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้อง
4. จัดเก็บรายงานเพื่อรอการตรวจสอบ
5. จัดพิมพ์รายงานประจาเดือนส่ งสานักงานคลังจังหวัด ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

50

ขั้นตอนการเรี ยกรายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) มีดงั นี้
1. เข้าสู่ ระบบ GFMIS
2. ป้ อนคาสั่ง ZAP_RPTW01
3. เลือกคาสั่งดาเนิ นการ

ขันตอนที
้
่2
ขันตอนที
้
่3
กดดาเนินการ

ป้อนคาสัง่ ZAP_RPTW01
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-

4. กรอกข้อมูล ดังนี้
รหัสหน่วยงาน : A004
- ปี บัญชี
: 2018
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400187
- วันที่ผา่ นรายการ : ระบุวนั ที่เกิดรายการขอเบิก
วันที่เอกสาร : ระบุวนั ที่เกิดรายการขอเบิก
5. เลือกคาสั่งดาเนินการ

ขันตอนที
้
่4
กรอกข้ อมูล

ขันตอนที
้
่5

6. รายละเอียดของรายงาน

ขั้นตอนที่ 6
รายงาน
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7. บันทึกรายงานโดยการ เลือก รายการ (L)
8. เลือกไฟล์เฉพาะ (L) หรื อ Ctrl+Shift+F9

ขันตอนที
้
่7
บันทึกรายงาน

9. เลือกแหล่งเก็บบันทึกข้อมูล

กด SAVE

เอ็กซ์ปอร์ ต (E)

ขั้นตอนที่ 8
เลือกไฟล์เฉพาะ (L)

Generate

Allow

ขั้นตอนที่ 9
แหล่งบันทึกข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 9
เลือก Generate

ขั้นตอนที่ 9
เลือก Allow
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10. สั่ง Print รายงานจากแหล่งเก็บข้อมูลตามชื่อที่บนั ทึกไว้
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

รายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)

เรี ยกรายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน
(ZAP_RPTW01)

ตรวจสอบรายการขอเบิกกับหลักฐานต้น
เรื่ องครบถ้วน ไม่มีการเบิกซ้ าซ้อน

จัดทาบันทึกรายงานเสนอผู้บงั คับบัญชา
ลงนามรับรองความถูกต้ อง

จัดเก็บรายงานเพื่อรอการตรวจสอบ

จัดพิมพ์รายงานประจาเดือนส่งสานักงาน
คลังจังหวัด ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

***********************************

คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ เ บิ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เงิ น
สํา หรับผู้ ใช้ ประเ ภทเขตพื้ นที่ การศึ กษา
receipt.obec.go.th
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ก าร ใ ช้ ส ร้ า งบั ญ ชี ผู้ ใ ช้
ผู้ใช้ประเภทเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เอง กรุณาติดต่อ สพฐ. ส่วนกลางเพื่อขอรับบัญชีผู้
ใช้สำหรับการใช้งาน

เมนู กา ร ใช้ ง านห ลั ก

1. รายการขอเบิกใบเสร็จ คือ รายการการขอเบิกที่โรงเรียนตั้งเบิกมายังเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
2. รายการขอเบิกใบเสร็จไปยังส่วนกลาง คือ รายการการของเบิกที่เขตพื้นที่การศึกษาของท่านตั้งเบิกไปยัง
สพฐ. ส่วนกลาง
3. รายงานใบเสร็จคงเหลือ คือ ยอดใบเสร็จที่เหลืออยู่แยกตามประเภทใบเสร็จ
4. รายงานสรุป คือ ยอดสรุปการเบิก/ขอเบิกใบเสร็จในแต่ละเดือน
5. ติดตามใบเสร็จ คือ ค้นหาและดูการเคลื่อนย้ายใบเสร็จของเลขที่ใบเสร็จที่ต้องการ
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ก าร เ พิ่ มคํา ข อ เบิ ก ใบ เสร็ จ
เข้าสู่ระบบและคลิก “เพิ่มคำขอ”

เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ ซึ่งได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ โรงเรียน
กรณีที่เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > โรงเรียน จะเป็นการสร้างขอเบิกของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาของท่า
นมายังเขตพื้นที่การศึกษาของท่านเอง ซึ่งโดยปกติแล้วควรให้โรงเรียนเป็นผู้บันทึกคำขอมาเอง
กรณีที่เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > เขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นการสร้างขอเบิกไปยัง สพฐ. ส่วนกลาง
เลือกประเภทใบเสร็จ ระบุจำนวนที่ต้องการขอ แนบไฟล์คำร้องในรูปแบบ PDF และพิมพ์ชื่อผู้บันทึกรายการ

จากนั้นคลิก “บันทึก” รายการคำขอจะปรากฏในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จดังภาพด้านล่างนี้
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หากคลิกที่ชื่อผู้ทำการขอในรายการ จะพบข้อมูลต่างๆ ดังนี้
เลขที่อ้างอิงรายการ (เลขนี้เป็นพียงเลขอ้างอิงข้อมูลในระบบเท่านั้น ไม่ใช่เลขที่เอกสาร)
รับใบเสร็จที่ (เขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนของท่าน)
ผู้บันทึกรายการคำขอ
ผู้บันทึกรายการอนุมัติ (จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติคำขอแล้ว)
หากต้องการแก้ไขคำขอที่บันทึกไป สามารถแก้ไขได้หากคำขอยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยคลิก “เลือก” ในคอ

ลัมน์ “จัดการ” จะปรากฏเมนูให้แก้ไข/ลบคำขอดังภาพด้านล่างนี้
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ก ารจั ด กา รค ํา ข อเบิ ก ใ บ เ ส ร็ จ จ า กโ ร งเ รี ย น

ในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จ (จากโรงเรียน) ท่านสามารถ ดูไฟล์คำร้อง/ลบคำขอ/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนค่าเป็น
รอกาอนุมัติ ได้ในเมนูตัวเลือกในคอลัมน์ “จัดการ”

ก าร อ นุ มั ติ คํา ขอ
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เนื่องจากมีการย้ายจากระบบเก่ามาระบบใหม่ เพื่อให้เลขที่ใบเบิกต่อเนื่อง (เฉพาะส่วนของปี 2562) ในการ
อนุมัติคำขอเบิกใบเสร็จในครั้งแรก ระบบจะขอให้ท่านระบุเลขที่ใบเบิกล่าสุดของปี 2562 และเมื่ออนุมัติแล้วให้ตรวจ
สอบดูว่าเลขที่ใบเบิกถูกต้องหรือไม่ ในเมนูพิมพ์ใบจองตามภาพด้านล่าง

หากพบว่ากรอกข้อมูลผิดทำให้เลขใบเบิกไม่ต่อเนื่อง ให้เลือกคืนค่าเป็น “รอการอนุมัติ” แล้วทำการ
อนุมัติใหม่ พร้อมแก้ไขข้อมูลที่ผิดใหม่
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