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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) :  การให้บริการสวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากผู้มีสิทธิ์ต้องส ารองเงินจ่ายเป็นเงินค่อนข้างสูง 
2.2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญไปใช้สิทธิ์ในระบบ

จ่ายตรงมากขึ้น 
2.3. เพ่ือลดภาระในการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนและ สพป.พช.3 

 
3. ขอบเขตของงาน  

สวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service บริการสวัสดิการ  เงินด่วน ค่ารักษาพยาบาล  และค่า
การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญในสังกัด แบบไม่จ ากัดวงเงิน
รายบุคคล โดยมีขั้นตอน การให้บริการดังนี้ 
3.1  ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า 
แบบจ ากัดวงเงินขั้นต่ ารายบุคคล  ข้าราชการตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ลูกจ้างประจ าตั้งแต่ 2,000 บาทข้ึน
ไปโดยก าหนดให้บริการ  ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่  1 และ  3  ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น  
กรณีวงเงินเบิกไม่ถึงตามที่ก าหนด  ให้ส่งเบิกภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
3.2  ข้าราชการบ านาญ  

ให้บริการแบบไม่จ ากัดวงเงินรายบุคคล ให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น     
 

4. ค าจ ากัดความ 

4.1. สวัสดิการเงินด่วน หมายถึง  ข้าราชการบ านาญ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

4.2. ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ข้าราชการบ านาญ  
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด  

4.3. ค่าการศึกษาบุตร หมายถึง  เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับบุตรของ
ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ าในสังกัด 

 

 

 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.2. การยื่นแบบ 
 5.2.1  ผู้มีสิทธิมายื่นแบบด้วยตนเอง  หรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งเป็นข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ  ในสังกัด สพป.พช.3 มายื่นแบบขอรับเงินแทนได้   

5.2.3 ยื่นแบบ  ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น  ไม่พักเที่ยง  โดยขอให้มายื่นตามวันและเวลา 
ที่ก าหนด 
 

6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีสิทธิยื่นแบบ (0.30 นาที) พรอ้มแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รับบัตรคิว (0.30 นาที) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง (3 นาที) 

ลงนาม ลงทะเบยีนคุม และจ่ายเงิน (1 นาที)  

 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน (0.30 นาที)  

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 



 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1  แบบรักษาพยาบาล แบบ 7131  
7.2  แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223  
7.3  ใบมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน 
7.4  ทะเบียนคุมรับรองการใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 
7.5  ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงิน 
 

8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล                          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

8.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน สวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service 

ชื่องาน   สวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ    ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service ตามที่ระเบียบก าหนด 
มาตรฐานคุณภาพงานด าเนินการ  สวัสดิการเงินด่วน  One Stop Service ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 

ผู้มีสิทธิยื่นแบบ (0.30 นาที) พรอ้มแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

0.30  นาท ี ผู้มีสิทธิ  

2 รับบัตรคิว (0.30 นาที) 
 

0.30  นาท ี ล าจวน  

3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง (3 นาที) 
 

3  นาที ล าจวน  

4 ลงทะเบียนคมุ / จ่ายเงิน (1 นาที) 
 

0.30  นาท ี ล าจวน  

5 ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน 

 
0.30  นาท ี ผู้มีสิทธิ  

     
  

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบงวนงาน   กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน    การตัดสินใจ 

                               ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  การยืมเงิน 
 
 
 

โดยนางทิพหทัย  เพชรผึ้ง 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
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1.  ชื่องาน 
                  การยืมเงิน 

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การยืมเงินและเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบเงินเบิกจ่ายเงินยืมของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  สามารถด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  ตาม
ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.  ขอบเขตของงาน  

การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และ  
แต่ไม่รวมถึงการยืมเงิน  ในระบบ  GFMIS     ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือส ารองใช้ในการปฏิบัติราชการ  ตามที่ได้รับอนุมัติ
จัดท าสัญญาการยืมเงินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ค าจ ากัดความ 

เงินยืม  หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่ายจาก เงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

GFMIS หมายถึงการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (GovernmentFiscal  
Management Information) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GFMIS 

หลักฐานการจ่าย   หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดย
ถูกต้องแล้ว  

 เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน ราชการนอกจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่า ส่งคืน                                    

  ใบส าคัญคู่จ่าย   หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึง ใบน าส่งเงินต่อคลังด้วย 

บุคลากรของรัฐ  หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ พนักงาน หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการจ้างจากส่วนราชการ ตามสัญญาจ้างโดยได้รับ ค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลซึ่งได้ไปตกลงท างานให้แก่ส่วนราชการมีก าหนดเวลาการจ้างไว้  
แน่นนอน โดยเป็นการท างานเพ่ือประสงค์สิ่งตอบแทนเรียกว่าค่าจ้าง   

เจ้าหน้าที่  หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้และ ให้หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความ  

 ประเภทการยืมเงิน  
1) เงินยืมราชการจ่ายจากเงินทดรองราชการ  
2) เงินยืมราชการจ่ายจากเงินงบประมาณ โดยการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง เจ้าของงบประมาณ 
3) เงินยืมราชการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ยืมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
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5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การยืมเงิน 
                   5.1   เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการยืมเงิน ก่อนถึงก าหนดการใช้เงินอย่างน้อย 7 วันท าการ 
  5.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืมเงิน (เอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนผู้ยืมเพ่ือแก้ไข) 

5.3   ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 
5.4   บันทึกรายการขอเบิก และงบหน้าขอเบิกเงิน กรณียืมเงินราชการ,เงินทดรอง,เงินนอก

งบประมาณ 
  5.5   เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.อนุมัติ 
  5.6  จัดท าบันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS กรณีเงินยืมราชการ 
  5.7   เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.อนุมัติ 
  5.8   รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่การเงิน  จ่ายเงินให้กับผู้ยืมเงินตามสัญญา กรณีเงินทดรองราชการ
และเงินนอกงบประมาณ แต่เงินยืมราชการคลังจังหวัดจะอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
****  หมายเหตุ  กรณียืมเงินราชการมมีข้อตอนการปฏิบัติดังต่อไป/ต่อจากข้อ  5-6 

1 จัดท าบันทึกรายการวางเบิกในระบบ  GFMIS   
2 เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
3 ลงทะเบียนคุมฎีกาทะเบียนคุมการวางเบิก  
4 เบิกเงินในระบบ  GFMIS   
5   ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้จ่ายเงิน 

  5.9  เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ 
  5.10   เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน  พร้อมทั้งลง
รายละเอียดการส่งใช้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ตามล าดับ  
  5.11  จัดท าบันทึกรายการส่งใช้เงินยืม และงบหน้าส่งใช้ 
  5.12  เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.อนุมัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัต ิ

5.13   รวบรวมหลักฐานส่งใช้เงินยืมเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบต่อไป  
 

การติดตามทวงถามลูกหนี้เงินลืม 
  (1) จัดท าบันทึกข้อความ/หนังสือเร่งรัดรัดการส่งใช้เงินยืมหลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีลูกหนี้ค้า ง

นาน เมื่อถึงก าหนดส่งใช้แล้ว   
(2) ให้ส่งใช้เงินยืมหรือให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถส่งใช้เงินยืมได้ทันภายใน 7  วันหลังได้รับหนังสือ 
(3) บันทึกข้อความ/จัดท าหนังสือเสนอ ผอ.สพท.  อนุติให้หักเงินเดือนจนครบ  เท่าที่ได้ยืมเงินไป 
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6. Flow Chart    การยืมเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    ผู้ขอยืมเงิน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ  และ
รายการที่ขอยืม 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 

บันทึกรายการขอเบิก เงินนอกงบประมาณ  เงินทดรองราชการ 
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเตรียมจ่ายเงิน 

บันทึกรายการขอเบิก GFMIS ( เงินยืมราชการ) 

เสนอผู้อนุมัติวางฏีกาเบิก GFMIS 

รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือจ่ายเงิน 

เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ 

บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 

    จนท.การเงินรับเอกสารฯ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เสนอขออนุมติัต่อ  ผอ.สพป.พช.3.                             

รวบรวมหลักฐานเก็บเพ่ือตรวจสอบบัญชี 
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แนวปฏิบัติการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  1) ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการและต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
  2) การยืมเงินเพ่ือการได้ให้ใช้เพื่อการนั้น  
  (3) กรณีเดินทางไปราชการประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภูมิเดิมให้ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
    4) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ส่งใช้ภายใน 15 วันนับจากวันกลับ
มาถึง 
  5) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (3) หรือ (4) ให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับเงิน 

6) การจ่ายเงินยืม 
         - กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วัน หากจ าเป็นต้อง
จ่ายเกินกว่า 90  วันต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
          - กรณีท่ีต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณ
ถัดไปให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายจ่ายในปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ
ถัดไป 
      แนวปฏิบัติในการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม  สัมมนา   

 การพิจารณาให้ยืมตามความเหมาะสม จ านวนเงินที่ยืมไม่มาก เกินความจ าเป็น    โดยพิจารณาจากประมาณ
การค่าใช้จ่าย ผู้จัดอบรม/ดูงาน/เจ้าของโครงการ เป็นผู้ยืม เงิน และไม่เป็นลูกหนี้เงินยืมราชการหรือลูกหนี้เงินยืมทดรอง   
หรือลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ   โดยมีข้ันตอนการยืมเงินดังนี้  

1. ตรวจสอบงบประมาณว่าได้รับจัดสรร (อนุมัติเงินประจ างวด) แล้วหรือไม่ ให้แนบเอกสารการอนุมัติ
งบประมาณ กรณียังไม่อนุมัติหรือไม่ทราบ (งบกลาง) ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนท าการตรวจสอบงบประมาณ 

2. บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ฝึกอบรม โดยผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มหรือผู้อ านวยการหน่วย และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่รับผิด ชอบ
กลุ่มงาน จ านวน 1 ฉบับ  

3. สัญญาเงินยืม โดยลงลายมือชื่อผู้ยืม จ านวน 2 ฉบับ  
4. ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย หรือประมาณการค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้  ก าหนดหลักเกณฑ์ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ใกล้เคียงความจริง มิใช่สรุปเป็นจ านวนรวม เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่ยืมเพ่ือการใดให้ใช้ ในการนั้น จ านวน 2 ฉบับ ส าหรับค่าใช้จ่ายใดที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ให้จัดส่งรายละเอียดของพัสดุให้กลุ่ม
ด าเนินการจัดหา  

5. ส าเนาโครงการ ที่มีลายมือชื่อผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการและผู้มีอ านาจ อนุมัติได้อนุมัติ
โครงการแล้ว มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ก าหนดการ วันเวลา สถานที่ด าเนินการที่แน่นนอน รวมทั้งหลักสูตรที่มี
รายละเอียดเนื้อหาวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 ชุด  

6.  ส าเนาหนังสือสั่งการ หรือหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการอบรมพร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว หรือส าเนาค าสั่งคณะท างาน หรือส าเนาหนังสือเชิญ วิทยากร หรือหนังสือเชิญแขกผู้เกียรติ          
ผู้สังเกตการณ์ กรณีต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย จ านวน 1 ชุด  
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7.ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้ 
7.1  กรณีเดินทางไปราชการ   ส่งภายใน  15  วัน  นับจากวันกลับมาถึง 
7.2  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืมพร้อมเงินสด คงเหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด

เกินกว่า 20% ของเงินยืมให้แนบบันทึกเหตุผลชี้แจง ประกอบด้วย  
7.3  กรณีส่งใบส าคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืมแล้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แจ้ง ข้อทักทวง 

ให้ปฏิบัติตามข้อทักทวงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบข้อทักทวง หากพ้นก าหนด จะ ด าเนินการตามเงื่อนไขใน
ใบยืม โดยถือว่าผู้ยืมเงินยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ านวนที่ทักทวง  

ให้ผู้ยืมเงิน ส่งเอกสาร 1.6.1 ถึง 1.6.6 ส่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนที่จะถึงก าหนดใช้
จ่ายอย่างน้อย 7 วันท าการ  
 
7.  หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
 การยืมเงินไปราชการ  
1. การเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ)  

เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบด้วย  
1. การยืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการ ผู้เบิกต้องแนบเอกสารประกอบดังนี้  

1.1 สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
1.2 บันทึกขออนุมัติไปราชการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส าเนา หรือขอใช้รถส่วนกลางและรถยนต์ส่วนตัว  
1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแต่ละคนให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ  
1.4 หนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เชิญอบรม/ประชุม พร้อมก าหนดการ(ถ้ามี)  
1.5 บันทึกขอยืมเงิน (ยังไม่ต้องเสนอ ผอ.สพป. อนุมัติ เนื่องการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต้องน าเสนอเอง) 

** ก าหนดส่งใช้ใบส าคัญช าระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี )  
  
2. การยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ อบรม  

2.1 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
2.2 ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ/ส าเนาขออนุมัติจัดประชุม  
2.3 บันทึกขอใช้เงินและอนุมัติด าเนินการตามโครงการ  
2.4 ก าหนดการ/วาระการประชุม  
2.5 หนังสือเชิญอบรม/ประชุม /ขอใช้สถานที ่
2.6 หนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร  
2.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
2.8 บันทึกขอยืมเงิน (ยังไม่ต้องเสนอ ผอ.สพป. อนุมัติ เนื่องการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต้องน าเสนอ

เอง) 
  **   ก าหนดส่งใช้ใบส าคัญช าระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับเงินพร้อมเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)  

    ***  กรณีส่งใช้เงินยืม มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า 30 % ของ วงเงินที่ยืม หรือบางรายการที่
ส่งใช้คืนเงิน สดเต็มจ านวน หรือ 100 % ให้ แนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบด้วย 
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 ****  กรณีวงเงินที่ยืมเกินกว่า  100,000  ต้องจัดท าบันทึกข้อความหรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับเช็ค  
จ านวน  คน ขึ้นไป 

2. การส่งใช้ยืมเงินทดรองราชการ/เงินราชการ  
เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประกอบด้วย  
1. การส่งใช้คืนเงินยืม เพ่ือเดินทางไปราชการ ต้องแนบเอกสารประกอบดังนี้  

1.1 บันทึกขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินราชการ (ยังไม่ต้องเสนอ ผอ.สพป. เพ่ืออนุมัติ กลุ่มบริหารงาน 
การเงินฯ ต้องเสนอเอง)  

1.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 กรณีเดินทางเป็นหมู่ 
คณะ)  

1.3 ค่าที่พัก กรณีไปเข้ารับการอบรม (ใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) -ใบเสร็จค่าที่พักและใบ Folio 
ห้ามเหมาจ่าย  

กรณีไปราชการมิใช่ไปอบรม (ใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ) -ใบเสร็จค่าท่ีพักและใบ Folio กรณีจ่ายจริง  

-กรณีเบิกเหมาจ่าย ใช้บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าที่พักเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ 800 บาทต่อวัน  
1.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ111) กรณีเดินทางโดยรถประจ าทาง/รถรับจ้าง/ชดเชยน้ ามันรถยนต์ 

ส่วนตัว  
1.5 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขรถยนต์ราชการกรณีใช้รถยนต์ราชการและชื่อผู้จ่ายเงิน

คือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
สาระส าคัญ 
 1.ชื่อที่อยู่ผู้รับเงิน 
 2.วันที่รับเงิน  
 3.รายการค่าน้ ามัน 
 4.จ านวนเงิน 
 5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน) 

 

8.  เอกสารประกอบ 

 8.1  บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน 
 8.2  สัญญาการยืมเงิน  
 8.3  ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 

8.4  คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก 
 8.5  ใบรับใบส าคัญ 
 8.6  ใบเสร็จรับเงิน 
 8.7  แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 8708 
          8.8  ใบส าคัญรับเงิน 

9. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  9.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   
                                       -  หมวด 5   การเบิกจ่ายเงินยืม  



1 
 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  
 

ชื่องาน  การยืม     
มาตรฐานคุณภาพงาน :  การยืมเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนทีร่ะเบียบก าหนด    
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  :  ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขัน้ตอน การยืมเงิน เป็นระบบตามที่ระเบียบก าหนด    
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  ธุรการการเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม 5  นาท ี  ระยะเวลา
อาจ 
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความ 
เหมาะสม
และ 
ปริมาณงาน 
ทีไ่ด้รับ 

2  เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสาร 30  นาที  

3  ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 20  นาที  

4 ไม่ถูกต้อง บันทึกรายการขอเบิก 20  นาที  

5                                   
                                                    ถูกต้อง 

เสนอขออนุมัติต่อ ผอ.สพป.พช.3. 1  วัน  

6  จ่ายเงินให้กับผู้ยืมเงินตามสัญญา กรณีเงินนอก,เงินทด
รอง 

30 นาที   

  บันทึกรายการขอเบิก GFMIS ( เงินยืมราชการ) 20 นาที   

8  เสนอผู้อนุมัติวางฏีกาเบิก GFMIS 30 นาที   

9  รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือจ่ายเงิน 20 นาที   

10  เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบ
เอกสารขออนุมัติ 

ตามระยะเวลา 
ทีร่ะบุในสัญญา 

  

11  บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบส าคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 30 นาที   
12  รวบรวมหลักฐานเก็บเพ่ือตรวจสอบบัญชี 30  นาที   

เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม 

ผู้ยืม 



 
 

 
ประเภทเอกสาร   :  คู่มือขั้นการการด าเนินงาน 

 
    ชื่อเอกสาร    :  การจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

การจ่ายเงิน 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

นางสาวปาจรีย์   ตรีทศบด ี
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
สังกัด กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
 
 
 
 



1. ชื่องาน 
 การจ่ายเงิน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระบบ ระเบียบการเบิกจ่าย  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

- หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 - 3 
2. เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระบบและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

3. เพ่ือให้การเบิกจ่าย จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับได้ถูกต้องครบถ้วนทันต่อเวลา 

4. เพ่ือให้การเบิกจ่ายไม่มียอดคงค้างในระบบ 

5. เพ่ือให้การเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบและค้นหาได้โดยง่าย  

 
3. ขอบเขตของงาน 
 การจ่ายเงินโดยเช็คธนาคารเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง 
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  
 
4. ค าจ ากัดความ 
 การจ่ายเงิน คือ การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยการเขียนเช็คจ่ายและน าเข้าบัญชีผู้มิสิทธิ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 จนท.การเงินตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 5.2 จนท.การเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน 
 5.3 จนท.การเงินจัดท ารายงานการรับเงิน , บันทึกอนุมัติรายการจ่าย ,ทะเบียนคุมเช็ค , 
              เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 5.4 จนท.การเงินเสนออนุมัติรายการจ่าย,บันทึกเสนอลงนามเช็ค  
              เสนอผู้มีอ านาจลงนามเช็ค 
 5.5 จนท.การเงินจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยการน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 5.6 จนท.การเงินแจ้งการโอนเงินให้แก่ผู้มิสิทธิทราบ 
 5.7 จนท.การเงินจัดท ารายงานการจ่ายเงิน รายการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ   



6. Flow การท างาน 
การจ่ายเงิน 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
      
 
               ไม่ถูกต้อง 
 
                                                   
 
                                                                 ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร / 

        ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

จัดท ารายงานการรับเงิน , บันทึกอนุมัติรายการจ่าย 
,ทะเบียนคุมเช็ค , 

เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้มสีิทธิรับเงิน 
 
 

 

เสนออนุมัติรายการจ่าย, 
ลงนามจ่ายเช็ค 

 

จ่ายเงินให้แก่ผู้มสีิทธิโดยการน าฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 

 

แจ้งการโอนเงินให้แก่ผู้มิสิทธิทราบ 

จัดท ารายงานการจ่ายเงิน รายการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 



7. แบบฟอร์ม/ชื่อเอกสารท่ีใช้ 
 7.1 รายงานการรับเงิน 
 7.2 รายการขออนุมัติการจ่ายเงิน 
 7.3 รายงานการจ่ายเงิน 
 7.4 ทะเบียนคุมเช็ค 
 7.5 สมุดเช็ค 
 7.6 ใบน าฝากเงิน 
 7.7 หนังสือแจ้งการโอนเงิน 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

- หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนท่ี 1 - 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
 

ชื่องาน    การจ่ายเงิน ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รหัสเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน  การจ่ายเงินเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน   ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงิน  ตามที่ระเบียบก าหนด 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  ตรวจสอบยอดเงินเข้าบญัชีธนาคาร /        
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

10 นาที ปาจรีย์  

2 จัดท ารายงานการรับเงิน , บันทึกอนุมัติรายการ
จ่าย ,ทะเบียนคมุเช็ค , 
เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้มสีิทธิรับเงิน 

1 วัน ปาจรีย์  

3 เสนออนุมัติรายการจ่าย,ลงนามจ่ายเช็ค 1 วัน ปาจรีย์  

4 จ่ายเงินให้แก่ผู้มสีิทธิโดยการน าฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 

1 วัน ปาจรีย์ นับจากวันที่เงิน
เข้าไม่เกิน 7 วัน 

5 แจ้งการโอนเงินให้แก่ผู้มิสิทธิทราบ 1 วัน ปาจรีย์  

6 จัดท ารายงานการจ่ายเงิน รายการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 

1 วัน ปาจรีย์  

เอกสารอ้างอิง    ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – หมวด  การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ส่วนที่ 1 - 3 

 



 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
 
 

การควบคุมงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกันยา   เกตุหอม 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

 

 

 

 



  

1. ช่ืองาน 

 การควบคุมงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือบริหารและควบคุม การรับ-จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า  โปร่งใส    
ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร   มีข้อมูลด้านงบประมาณ   ส าหรับการบริหารงบประมาณ  
ของส านักงาน 
  2.3 เพ่ือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ขอบเขตของงาน 

  การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   การบริหารงบประมาณ  ด าเนินการตาม 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   และหนังสือแจ้งของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. ค าจ ากัดความ 

  การควบคุมงบประมาณ   หมายถึง  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการ 
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการ  หมวดรายจ่ายและรายการ  ตามบัญชีจัดสรร 
งบประมาณ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และอยู่ภายในกรอบ 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  5.1  การรับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายการ   จากกลุ่มนโยบายและแผน 

      แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ในรายการที่รับจัดสรรเพ่ือเตรียมด าเนินการ    
และแจ้งโรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับจัดสรร  กรณีงบลงทุน  หรืองบอ่ืนในลักษณะที่ต้องด าเนินการประกาศ
เชิญชวน เพ่ือเตรียมหาตัวผู้ขาย / ผู้รับจ้างไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

  5.2  การรับงบประมาณ   รับแจ้งการอนุมัติเงินประจ างวด  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      5.2.1 ตรวจสอบรายละเอียดเงินงบประมาณท่ีได้รับ  กับรายการจัดสรรว่า   
ถูกต้องตรงกันหรือไม่  และบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ทราบ 
                      



  

              5.2.2 ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าในระบบ GFMIS  ถูกต้องตรงกัน  โดยใช้ 
Transaction Code = ZFMA47  หรือ ZFMA55  และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่าย  
และแจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  โดยท าหนังสือแจ้งรายละเอียด  และ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน  เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  

    5.2.3  บันทึกรายการรายละเอียด  แยกตามแผนงาน งาน/โครงการ  และ    
งบรายจ่าย  เช่น งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น  และงบกลาง   
ในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  โดยแยกรายการตามรหัสงบประมาณที่ได้รับ  

  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  มีรายการละเอียดดังนี้ 
1. ช่อง “รายการ”   ระบุรายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการ งบรายจ่าย  และรายการค่าใช้จ่าย 
2. ช่อง “จ านวนเงินที่ได้รับ”   ระบุจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร /อนุมัติ   
3. ช่อง “เบิกจ่าย”   ระบุจ านวนเงินที่เบิก   
4. ช่อง “ก่อหนี้ผูกพัน”   ระบุจ านวนเงินที่ท าสัญญา  หรือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
5. ช่อง “’งบคงเหลือ”   ระบุจ านวนเงินคงเหลือ (หลังจากหักรายการเบิกจ่าย  และรายการก่อหนี้ 
                                     ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย  )   
6. ช่อง “หมายเหตุ”   ระบุชื่อผู้รับผิดชอบงบประมาณแต่ละรายการ   
 

5.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพัน หรือเบิกจ่ายเงิน 

                          5.3.1 บนัทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ , บันทึกการลดยอด 
    การเบิกเงิน (กรณีมีการส่งคืนเงิน ) ในช่องการเบิกจ่าย 

                          5.3.2 บันทึกการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ (กรณีท่ีมีการท าสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/ 
    สั่งจ้าง (Po)  ในช่องก่อหนี้ผูกพัน 

  5.4.  การจัดท ารายงานผลการเบิกจ่าย   
      5.4.1  จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  สรุปข้อมูลร้อยละของการ  
               เบิกจ่าย โดยตรวจสอบถูกต้องตรงกันกับข้อมูลงบประมาณในระบบ GFMIS   
               เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               เพชรบูรณ์เขต 3  เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือทราบถึง สถานะใช้จ่ายเงิน        
               งบประมาณท่ีเป็นปัจจุบัน  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป 

  5.4.2 ส าเนารายงานผลการเบิกจ่าย แจ้งไปยังทุกกลุ่มงาน   เพ่ือติดตาม  เร่งรัด    
          การเบิกจ่ายเงิน  ในส่วนงบประมาณที่รับผิดชอบ 
  5.4.2 บันทึกรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน (กรณีงบลงทุน)    
          ให้กับส านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์  ผ่านในระบบ  Google ฟอร์ม             
          ทุกสิ้นเดือน 
 
 
 
 



  

  5.5.  การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

  กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ  ร่วมกันพิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน และภาพรวม  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งทุกหน่วยเบิกจ่ายต้องถือปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี    โดย สพฐ.จะแจ้งให้ด าเนินการตามมาตรการ เป็นระยะๆ ไป 
  การด าเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงิน ได้แก่ 

   5.5.1 แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน  ให้ทันตามก าหนดเวลา  
                             ที่แจ้งไว้ 

   5.5.1 ประชุมชี้แจงความเข้าใจ  แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน (กรณีที่ได้รับงบลงทุน)  
            5.5.2 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณ  ทุกกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์เขต 3   
                   ด าเนินการเบิกจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้  

 

  5.6  การรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย / การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
      กรณีท่ีเงินงบประมาณได้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย และมีความ    
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  สามารถ 
ด าเนินการได้  ขออนุมัติด าเนินการโดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ        

     5.6.1   บันทึกรายงานเงินเหลือจ่าย  เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ขต 3  เพื่อแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน  ด าเนินการ   
                        ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย   
     5.6.2   เมื่อได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน  จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
                        เพชรบูรณ ์แล้ว  ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS   
                        ให้ถูกต้องตามรายการที่อนุมัติ 

  5.7  การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

        5.7.1   ส ารวจเงินงบประมาณทั้ง งบลงทุน และงบด าเนินงาน  จ านวนเงินแต่ละ      
                       รายการ   100,000  บาท ขึ้นไป  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 
                       ปีงบประมาณ   รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน  
                       และไม่มีหนี้ผูกพัน  ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
                       ตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 
        5.7.2   จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( Po ) ของเงินงบประมาณท่ีก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว 
                       ในระบบ  GFMIS   ซ่ึงระบบจะกันเงินไว้โดยอัตโนมัติอีกทางหนึ่ง 

        5.7.3   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งผลการขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี   โดยให้ตรวจสอบกับในระบบ GFMIS  ให้ถกูต้องตรงกัน    

 



  

6 แผนภูมิการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

รับเอกสารรายการจัดสรรงบประมาณ 
จากกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานผลการเบกิจา่ย 

 
 
 

รับเอกสารแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด จาก 
สพฐ. 

 

บันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง / ร.ร.ในสังกัด 

บันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุม /บันทึก 
ลดยอดการเบิกเงิน (กรณีท่ีมีส่งเงินคืน) 

ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

บันทึกก่อหนี้ผูกพัน (กรณีก่อหนี้ผูกพันสัญญา
หรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO)) 



  

 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
  7.1  หนงัสือแจง้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
  7.2  หนงัสือโอนเปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
  7.3  ทะเบียนคุมงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ  รหัสงบประมาณ 
  7.4  รายงานสถานะงบประมาณ จากระบบ GFMIS 
 
8.  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
      (ฉบบัที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 ) 
8.2 คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณด้วย 
     ระบบอิเล็กทรอนกิส ์

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงานงาน 

ชื่องาน     การควบคุมงบประมาณ ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การควบคุมงบประมาณ ถูกต้องตามระบบของทางราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน   :   ร้อยละของงบประมาณคงเหลอืแต่ละรายการ/ โครงการ  ถูกต้องตรงกันกับระบบ GFMIS 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอ
บ 

หมายเหตุ 

1  
รับเอกสารรายการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน 

1 วัน สุกันยา ระยะเวลา
อาจ
เปลี่ยนแปล
งได้ตาม
ความ
เหมาะสม
และปรมิาณ
งานท่ีได้รับ 

2 
รับเอกสารแจ้งอนมุตัิเงินประจ างวด จาก สพฐ. 

1 วัน สุกันยา 

3 
บนัทกึรายการรับเงินในทะเบียนคมุ 

1 วัน สุกันยา 

4 
แจ้งผู้ เก่ียวข้อง / ร.ร.ในสงักดั 

1 วัน สุกันยา 

5 
บนัทกึรายการเบกิเงินในทะเบียนคมุ /บนัทกึลดยอดการเบกิเงิน (กรณีที่มีส่ง
เงินคืน) 

1 วัน สุกันยา 

6 
บนัทกึก่อหนีผ้กูพนั (กรณีก่อหนีผ้กูพนัสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง (PO)) 

1 วัน สุกันยา 

7 
ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

1 วัน สุกันยา 

8 
  รายงานผลการเบิกจ่าย 

1 วัน สุกันยา 

เอกสารอ้างอิง   
1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ถึง ฉบับท่ี 6 ) 
2 คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension 

 
 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางนภัสภรณ์  เลียบโลก 

ต าแหน่ง  นักวชิาการเงินและบัญชี 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 



 

๑ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
แนวทางการจัดท้าหนังสอืรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension 

 
๑. วัตถุประสงค ์

   1.1 การจัดท้าคู่มือการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกัน เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และผู้เกี่ยวข้องสนใจ มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่อง
กระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บ้าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2557 พ.ร.บ.กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ(ฉบับที่ 7,26 ) พ.ศ.2553 กฎกระทรวงการคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554  ได้น้ามาปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

  1.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ท้างานได้
อย่างมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
     1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
     2.  ขอบเขต 
             คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension เป็นการให้
แนวทางในการปฏิบัติในการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension ไว้เป็น 2 กรณี ที่มีการปฏิบัติที่
คล้ายกัน คือ กรณีข้าราชการบ้านาญ และกรณี ลูกจ้างประจ้าที่ขอรับบ้าเหน็จรายเดือน  
                     บ้าเหน็จค้้าประกันของข้าราชการบ้านาญ เริ่มใช้โดยออกเป็นกฎกระทรวงคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการน้าสิทธิ ในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้้าประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ 
                     ส้าหรับลูกจ้างประจ้าซึ่งขอรับบ้าเหน็จรายเดือน การใช้บ้าเหน็จค้้าประกันของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0506.5/ว106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 
                      
     3.  ค้าจ้ากัดความ 
                     “ระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการรับ - ส่งข้อมูลกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
                     “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกตามระบบบ้าเหน็จบ้านาญ (e-pension) 
                     “ค้าร้อง” หมายความว่า ค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน 
                     “บ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า บ้าเหน็จรายเดือนหรือบ้าเหน็จพิเศษรายเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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                     “ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบ้าเหน็จพิเศษรายเดือนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                     “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้
เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
                     “สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในก้ากับของกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์
ของเอกชน หรือสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งได้ท้าการบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนขอกู้เงิน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนด 
 
     ๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension มีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในการ 
ด้าเนินการ ประกอบด้วย 

4.๑ ผู้แสดงเจตนาขอรับหนังสือรับรองฯ มีหน้าที่ จัดหาเอกสารหลักฐานต่างๆ มาประกอบการ
ตรวจสอบ 
      4.๒ ผู้ปฏิบัติส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากผู้แสดงเจตนาฯ ด้าเนินการ
ขั้นตอนเสร็จแล้วน้าส่ง  สพป.พช. เขต 3 
  4.๓ หัวหน้างาน ส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติ และสามารถด้าเนินการบันทึกข้อมูล
ยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรอง และส่งข้อมูลไปให้คลังจังหวัดออกหนังสือรับรองฯ 
  4.๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย ลง
นามรับรองข้อมูลในค้าร้องขอ 
  4.๕ กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วออกหนังสือ
รับรอง ให้แก่ผู้ยื่นค้าร้องทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ 

สรุปกระบวนการ แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ  e-pension 
กระบวนการ แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ  e-pension ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3  ประกอบด้วยขั้นตอนส้าคัญ ดังนี้ 

1.  ผู้ยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรองมาติดต่อขอยื่นค้าร้องพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.  รับเอกสาร 
3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
4.  นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบข้อมูล 
5.  ผู้ปฏิบัติงานหรือ หัวหน้าหน้างานส่วนราชการผู้เบิก ตรวจสอบ 
6.  หัวหน้างานส่วนราชการผู้เบิก ตรวจสอบข้อมูลบันทึกส่งกรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์) 
7.  กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดชัยนาท)ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง 
8..หนังสือรับรองฯส่งถึงผู้ยื่นค้าร้อง 
 
 
 
 
 

 



 

๓ 

 

5.  Work Flow  การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. เจ้าหน้าท่ีจดัส่งข้อมูลใหค้ลังจังหวัด
เพชรบูรณ ์

2. เจ้าหน้าที่รับค้าร้องและจัดหาแบบฟอร์ม 

1. ผู้รับบ้านาญยื่นค้า
ร้องตามแบบที่
ก้าหนดพร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 

7.ผู้รับบ้านาญได้รับหนังสือ
รับรองทางไปรษณีย์ 6..คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ออกหนังสือรับรองให้

ผู้รับบ้านาญ และแจ้งส่วนราชการทราบ 

3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและ
บันทึกข้อมูลในระบบบ้าเหน็จค้้า
ประกันและเสนอ ผอ.สพป.พช 3 

5. กรมบญัชีกลาง
(ส้านักงานคลังจังหวัด
เพชรบูรณ์)ตรวจสอบ
ข้อมูล 
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    6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการบ้านาญ และ ลูกจ้างประจ้าที่ขอรับบ้าเหน็จรายเดือน มีการปฏิบัติที่
คล้ายกัน คือ 
                    บ้าเหน็จค้้าประกันของข้าราชการบ้านาญ เริ่มใช้โดยออกเป็นกฎกระทรวงคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการน้าสิทธิ ในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้้าประกันการกู้ เงิน พ.ศ.2554 ตา มหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
   ในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการ
หักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
   เพ่ือให้การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและ
การหักเงินบ้านาญเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลาง
จึงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ 
    “ระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการรับ - ส่งข้อมูลกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
    “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกตามระบบบ้าเหน็จบ้านาญ (e-pension)  
    “ค้าร้อง” หมายความว่า ค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน 

การก้าหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ บ้าเหน็จค้้าประกัน 
    ข้อ ๒ บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน มีดังนี้ 
     ๒.๑ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและส้านักงานคลังจังหวัด ที่ได้รับ
รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าใช้งานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
     2.2 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ้านาจของสถาบันการเงินให้เข้าใช้งาน
ในระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน และได้รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง 

การยื่นค้าร้อง 
    ข้อ 3 ให้ผู้รับบ้านาญที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง กรอกค้าร้องตามแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
แล้วยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิกที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
    กรณีท่ียื่นค้าร้องแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอบ้าเหน็จด้ารงชีพ เว้นแต่ให้ยกเลิกค้าร้องฉบับดังกล่าว 
    ข้อ 4 กรณีท่ีได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถยื่นค้าร้องใหม่ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 
     (1) ฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความ 
     (2) ฉบับเดิมช้ารุด ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับที่ช้ารุด 
     (3) บ้าเหน็จตกทอดที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินมีจ้านวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
     (4) ผู้รับบ้านาญขอยกเลิกการขอกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและไม่คืนหนังสือ
รับรอง 

การรับและการตรวจสอบค้าร้อง 
    ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลใน
ค้าร้องและในระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน ดังนี้ 
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     5.1 เป็นผู้รับบ้านาญปกติหรือผู้รับบ้านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
     5.2 มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ และ
ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.3 ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ แต่
ได้แสดงเจตนาระบุผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.4 ผู้รับบ้านาญรับรองว่า ไม่มีกรณีท่ีต้องท้าประกันในการขอรับบ้านาญตามที่กระทรวงการคลัง
ก้าหนด และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้านาญตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
    ข้อ 6  เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ตามข้อ 5 แล้ว ให้ลงนามในค้าร้องและบันทึกข้อมูลในระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน ดังนี้ 
     6.1 บันทึกรับรองว่ามีทายาทและหรือบุคคลซึ่งผู้รับบ้านาญได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จ
ตกทอด และไม่มีกรณีท่ีต้องท้าประกันในการขอรับบ้านาญตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัด
บ้านาญตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
     6.2 บันทึกท่ีอยู่เพื่อจัดส่งหนังสือรับรอง 
     หลังจากบันทึกข้อมูลข้างต้นในระบบบ้าเหน็จค้้าประกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่
รับค้าร้องซึ่งปฏิบัติงานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญระดับหัวหน้าหรือสูงกว่า บันทึกข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงาน
คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ผ่านระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน 
     การส่งข้อมูลผ่านระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน ให้ถือว่าส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องได้ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตามข้อ 5 แล้ว 
     ให้ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเก็บรักษาค้าร้องที่ลงนามรับรองแล้วไว้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบต่อไป 
                                                        การออกหนังสือรับรอง 
    ข้อ 7 เมื่อกรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดได้รับข้อมูลตามข้อ 6 ผ่านระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน
แล้ว ให้ตรวจสอบและพิจารณาออกหนังสือรับรองส่งให้ผู้รับบ้านาญทางไปรษณีย์ แล้วแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิ กที่รับค้า
ร้องและส่วนราชการผู้เบิกของผู้รับบ้านาญทราบผ่านระบบบ้าเหน็จค้้าประกัน 
    กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดส่งข้อมูล
กลับไปยังส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเพ่ือด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
การหักเงินบ้านาญเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
    ข้อ 8 ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางรับผิดชอบด้าเนินการหักเงินบ้านาญเพ่ือ
ช้าระคืนเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
    การด้าเนินการหักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน ให้ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้า
สังกัดส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลการแจ้งช้าระหนี้ของสถาบันการเงินในระบบบ้าเหน็จบ้านาญเพ่ือน้าข้อมูลหนี้ไปท้าการ
หักเงินบ้านาญ หลังจากหักหนี้ภาษีอากรและหนี้สหกรณ์ กรณีตรวจสอบพบว่า จ้านวนเงินไม่พอหักช้าระหนี้ ส่วนราชการ
ผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางจะไม่ท้าการหักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินในเดือนนั้น 
พร้อมบันทึกสาเหตุการไม่หักเงินดังกล่าวในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
 
 
 



 

๖ 

 

 

                     ชื่อกระบวนการ: การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ e-pension  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน  การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้าประกันในระบบ          
e-pension 
 

ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1   
20 นาที 

 
ผู้ยื่นค้าร้องน้าส้าเนาเอกสาร 
บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
ฯ มายื่น ต่อ จนท. 

 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้เรื่อง
แบบฟอร์มที่ใช้ซึ่งจะ
ไม่เหมือนกันแต่มี

สาระเนื้อหา
เหมือนกัน 

 

 
งานการ เ งินและ
บัญช ี

2   
30 นาที 

 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ค้าร้องจัดหาแบบฟอร์มให้
กรอก ตรวจสอบพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 
ให้ผู้ยื่นลงนาม พร้อมพยาน
ลงนาม 

 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้เรื่องระเบยีบฯ 
แบบฟอร์ม ที่

เกี่ยวข้อง 
 

 
งานการ เ งินและ
บัญช ี

๓   
10 นาที 

 
หัวหน้าส่วนราชการผู้ เบิก
ห รื อ ข้ า ร า ช ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการผู้เบิกลงนามรับรอง
ในแบบฟอร์มแสดงเจตนาฯ
และ ค้าร้องขอหนังสือรับรอง 

 
เอกสารมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

ข้าราชการบ้านาญ,
ผู้รับบ้าเหน็จราย
เดือน ยื่นค้าร้อง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้
เบิกลงนามรบัรองต้นสังกัด 

งานการเงินและ สพป.พช. เขต 3 



 

๗ 

 

4        
 - 

 
นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ใน
ระบบe-pension กับเอกสาร
ที่ แ น บ  ถ้ า ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ข อ
เอกสารเพิ่มจากส่วนราชการ
ผู้เบิก ถ้าถูกต้องแล้วจะท้า
การบันทึกข้อมูลการแสดง
เจตนาในระบบe-pension 
และแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิก
ทราบ 

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลตรงกันกับใน
ระบบ e-pension 

 
ฝ่ า ย บ้ า เ ห น็ จ
บ้ า น า ญ ฯ ส่ ว น
ทะ เบี ยนประวั ติ
แ ล ะ บ้ า เ ห น็ จ
บ้ า น า ญ  ส้ า นั ก
ส้ า นั ก บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
สพป.พช.เขต 3 

5   
20 นาที 

 
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน เ ข้ า ร ะบบ e-
pension ระบบบ้าเหน็จค้้า
ประกั น เ ข้ าตรวจสอบว่ า
ข้อมูลของผู้ยื่นสมบูรณ์พร้อม
ที่ จะยื่ นค้ า ร้ อง เข้ าบันทึก
ข้อมูล แล้วแจ้งให้ หัวหน้า
งานทราบ 

 
ด้ า เ นิ น ก า ร ก ร อ ก
ข้ อมู ล ในร ะบบ  e-
pension 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
งานการ เ งินและ
บัญช ี

6   
30 นาที 

 
หัวหน้างาน ส่วนราชการผู้
เบิกเข้าระบบ e-pension
ร ะ บ บ บ้ า เ ห น็ จ บ้ า น า ญ
ด้ า เนินการบันทึกและส่ ง
ข้อมูลไปให้ กรมบัญชีกลาง
( ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์)ด้าเนินการต่อไป 

 
ด้ า เ นิ น ก า ร ก ร อ ก
ข้ อมู ล ในร ะบบ  e-
pension 

 
หัวหน้างาน 
การเงินและบัญช ี

นายทะเบียน
บ้าเหน็จ
บ้านาญ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ราชการผูเ้บิก
ตรวจสอบข้อมลู
ในระบบ 

ระดับหัวหน้างาน
ส่วนราชการผู้เบิก
บันทึกส่งข้อมูลใน
ระบบ  e-pension 



 

๘ 

 

7       -  
ส้านักงานคลังจังหวัดชัยนาท
ตรวจสอบข้อมูลถ้าไม่ถูกต้อง
แจ้งส่วนราชการผู้ เบิก ถ้า
ถู ก ต้ อ ง ด้ า เ นิ น ก า ร อ อ ก
หนังสือรับรองบ้าเหน็จค้้ า
ประกัน 

 
ด้าเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลในระบบ       
e-pension 

 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
( ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง
จังหวัดเพชรบูรณ์) 

8        -  
ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด
เ พช ร บู รณ์  อ อกห นั ง สื อ
รับรองบ้าเหน็จค้้าประกันส่ง
ให้ผู้ยื่นค้าร้อง 

 
ส่งทางไปรษณีย์หรือ
แ จ้ ง ใ ห้ ม า รั บ ด้ ว ย
ตนเองที่ ส้ านั กงาน
คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
( ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง
จังหวัดเพชรบูรณ์) 

 
              6.1 รายละเอียดการปฏิบัติงานในระบบ e-pension 
                  1. ข้าราชการบ้านาญ หรือ ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน (ผู้ยื่นค้าร้อง) มาแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองบ้าเหน็จค้้าประกันที่งานการเงินและบัญชี พร้อมน้าส้าเนาเอกสารของตนเองและทายาท เช่น บัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองบุตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล มรณะบัตร หนังสือ
รับรองการตาย หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ถูกระบุตัวไว้ในหนังสือแสดงเจตนา 
                  2. ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการผู้เบิก(งานการเงินและบัญชี)น้าแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บ้าเหน็จตกทอด แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน มาให้ผู้ยื่น
กรอกข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มต่างกันดังนี้ 
                    ข้าราชการบ้านาญใช้แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอด และแบบค้าร้องขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

 

กรมบัญชีกลาง
(ส้านักงานคลัง
จังหวัดเพชรบูรณ์)
ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อมูล 

ส่งหนังสือรับรองบ้าเหน็จ
ค้้าประกันไปให้ผู้ยื่นค้าร้อง
ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่
แจ้งไว้ หรือแจ้งให้ไปรบัท่ี
ส้านักงานคลังจังหวัดด้วย
ตนเอง 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การจ่ายตรงในระบบ GFMIS 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นายฉัตรชัย  สืบสอาด 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 



1. เร่ืองที่ด าเนินการ 

 การจ่ายตรงในระบบ GFMIS 
 

2. วัตถปุระสงค์ 

 (1) เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้มีสิทธิ์รบัเงินทราบ 

 (2) เพ่ือติดตาม ทวงถาม หลักฐานการจ่ายเงิน  
 

3. ขอบเขตของงาน 

 ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายตรงในระบบ GFMIS  และติดตามหลักฐานการจ่ายเงินและแนบ          
เข้ากับต้นเรื่องขอเบิกพร้อมทั้งจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว 

   
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ของกรมบัญชีกลาง 

 4.1  รับเอกสารมาจากเจ้าหน้าที่ 

4.2  เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน(กรณีจ่ายตรง) ในระบบ ZAP – PRT 508   
       จากระบบ GFMIS  

4.3  ลงทะเบียนคุม 

 4.4  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกและหลักฐานการจ่ายเงิน 

 4.5  รายงาน ผอ.เพื่อทราบ และ แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบ พร้อม เอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น งบหน้าประกอบ
ฎีกา , ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 4.6  รับหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

 4.7  ตรวจสอบความถูกต้อง 

 4.8  แนบหลักฐานการจ่ายเงินกับเอกสารขอเบิกเงิน 

 

 

 

 



5.  Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

รับเอกสารมาจากเจ้าหน้าที ่

ลงทะเบียนคมุ 

 

รายงาน ผอ.เพื่อทราบ และ แจ้งผู้มี
สิทธิ์รับเงินทราบ พร้อม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น งบหน้าประกอบฎีกา  

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
(กรณีจ่ายตรง) ในระบบ ZAP – PRT 508จากระบบ GFMIS 

พิมพ์รายงาน ZAP – PRT 508 

จากระบบ GFMIS 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกและหลักฐาน
การจ่ายเงิน 

รับหลกัฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสทิธ์ิรับเงิน 

แนบหลกัฐานการจา่ยเงินกบัเอกสารขอเบิกเงิน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถกูต้อง 



6.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

 1. ทะเบียนคุมเอกสารจ่ายตรง , บันทึกข้อความ 

 2. หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

 3. รายงานจ่ายตรง 

 

7.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1. ระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) 

 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 

ชื่องาน  :  การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของกรมบัญชีกลาง 
ส่วนราชการ : กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

รหัสเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน การจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน การปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ระเบียบก าหนด 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  - รับเอกสารมาจากเจ้าหน้าที่  ฉัตรชัย  

2 
-เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์
รับเงิน(กรณีจ่ายตรง) ในระบบ ZAP – PRT 508  
จากระบบ GFMIS 

5 วัน ฉัตรชัย  

3 -ลงทะเบียนคุม 1 วัน ฉัตรชัย  

4 
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกและหลักฐานการ
จ่ายเงิน 

1 วัน ฉัตรชัย  

5 
-รายงาน ผอ.เพื่อทราบ และ แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ทราบ พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น งบหน้า
ประกอบฎีกา , ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

2 วัน 
- ผอ.กลุ่มการเงิน    
  และสินทรัพย์ 
- รอง ผอ.สพป.พช.3 

 

6 -รับหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้มีสิทธิ์รับเงิน 15 วัน ฉัตรชัย  

7 -ตรวจสอบความถูกต้อง 1 วัน ฉัตรชัย  

8 -แนบหลักฐานการจ่ายเงินกับเอกสารขอเบิกเงิน 1 วัน ฉัตรชัย  

เอกสารอ้างอิง  : ระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

 



 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

เรื่อง  การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นางสาวสมหมาย  คูโคกสูง 

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 



1.  ชื่องาน 

 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

2.  วัตถุประสงค ์

 2.1  เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการใช้  
 2.2  เพ่ือให้การจัดหาพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 2.3  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 2.5  เพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.  ขอบเขตของงาน 

 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ  รายการงบด าเนินงานและงบลงทุน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000.00  บาท)  มีกระบวนการด าเนินงานในระบบ e-GP  ตั้งแต่
ขั้นตอนการสร้างโครงการ  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบพัสดุ  ตรวจรับพัสดุ และการ
บริหารสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว  จึงส่งมอบ
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน  เพ่ือด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
ต่อไป 

4.  ค าจ ากัดความ 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 4 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด  รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
 “งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างท าของและการรับขน  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้างที่ปรึกษา  
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์ 
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 “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 
 “อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ท าการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่ง
สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ า  หอถังน้ า  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า 
หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 
 “สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า  การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ า  ทางบก  ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการ
ในระดับพ้ืนดิน  ใต้พื้นดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 “การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 “ ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 (2)  ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
 (3)  ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
 (4)  ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 (5)  ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
 (6)  ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
 “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วย
ธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มงาน /ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างมาท่ีงานพัสดุ 
 5.1  เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 22)  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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  (1)  รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง 
  (2)  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง 
  (3)  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (4)  เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 
  (5)  ด าเนินการจัดหา 
  (6)  ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 
  (7)  เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 
  (8)  การท าสัญญา 

(9)  เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 
(10) ส่งเบิกเงิน ซื้อ/จ้าง 

  (11) การตรวจรับพัสดุ   
 5.2  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 175)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรือจ้าง  มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เมื่อ
ตรวจถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

6.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 6.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  สามารถใช้เอกสาร
ที่จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็นเอกสารประกอบการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
(ระเบียบฯ ข้อ 16)   
 6.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 

7.  เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

 7.1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 7.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 7.3  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560   
สั่ง ณ วันที่  24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 7.4  กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง     
   
 
 
 
 
 
 



8. Flow Chart  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
รายการขอซื้อขอจ้าง 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ด าเนินการจัดหา 

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา 
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง 

ผอ.สพป.พช.3 

การท าสัญญา 

การตรวจรับพัสดุ   

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา 
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.

สพป.พช.3 

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา 
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.

สพป.พช.3 

ส่งเบิกเงินซื้อ/จ้าง 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

ชื่องาน   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ    ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางตามที่ระเบียบก าหนด 
มาตรฐานคุณภาพงานด าเนินการ  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 

รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง 1  วัน เจ้าหน้าที่  

2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง 
 

1  วัน สมหมาย  

3 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

1-2  วัน สมหมาย  

4 เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 

 
1-2  วัน สมหมาย  

5 ด าเนินการจัดหา 1  วัน สมหมาย  
6 ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 1-2  วัน สมหมาย  

7 เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 

 
1-2  วัน สมหมาย  

8 การท าสัญญา 1  วัน สมหมาย  
9 เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3 

 
1 -2 วัน สมหมาย  

10 ส่งเบิกเงินซื้อ/จ้าง 1  วัน สมหมาย  
11  การตรวจรับพัสดุ   

 
1  วัน สมหมาย  

      
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การเบิก – จ่ายวพัสดุ 

 

 
 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางสาวจันทร์ทิพย์  คุณาสกุลเลิศ 

ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 



ชื่องาน   

การเบิก – จ่ายวพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือควบคุมการเบิก – จ่ายวัสดุ  
2. เพ่ือเตรียมการจัดหาให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน  

ขอบเขตของงาน 

การควบคุมวัสดุ (การเบิก – จ่ายวัสดุ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวด 13 มาตรา 112 – 113 ควบคุมและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ควบถ้วนตรงตาม
ทะเบียนคุมวัสดุ แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS 

ค าจ ากัดความ 

1. การเบิกจ่ายพัสดุ คือ  การจดัสง่พสัดุไปให้แกผู่้ใช้ได้แก่ การเบิกพสัดุและการ จ่ายพสัดุในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9  การบริหาร
พัสดุ ข้อ204 และ 205 และก าหนดแนวปฏิบตัขิองผูจ้่ายพสดั  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับวัสดุ จากเจ้าหน้าที่ตรวจนับเรียบร้อย แล้วน าไปเก็บไว้ในคลังพัสดุให้เป็นระเบียบ 
2. ลงทะเบียนคุมวัสดุ ให้เรียบร้อย เพื่อรอการเบิกจ่ายต่อไป  
3. เจ้าหน้าทีร่ับใบเบิกวัสดุ ตรวจสอบพัสดุในทะเบียนคุม 

4. เสนอ ผอ.กลุ่ม พิจารณาอนุมัติการเบิก 

5. เตรียมจ่ายพัสดุออกจากคลังตามใบเบิกวัสดุ 
6. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจ่ายเพื่อคุมยอดของวัสดุที่ถูกจ่ายออก 

 

 

 

 

 

 



 

Flowchart  การปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รับวัสดุ จากเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนคุมวัสดุ ให้เรียบร้อย  

เจ้าหน้าท่ีรับใบเบิกวสัดุ 
ตรวจสอบพัสดุในทะเบยีนคุม 

 

เสนอหัวหน่วยพิจารณาอนุมัติ
การเบิก 

เตรียมจ่ายพัสดุออกจากคลังตามใบเบิกวัสดุ 

 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจ่ายเพื่อคุมยอดของวัสดุ
ทีถู่กจ่ายออก 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ



 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. ใบเบิกพัสดุ 
2. บัญชีวัสดุ 

เอกสาร / หลักฐาน  

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 มาตรา 112–113 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9  การ

บริหารพัสดุ ข้อ204 และ 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
 

ชื่องาน    การควบคุมวัสดุ (การเบิก – จ่ายวัสดุ) ส่วนราชการ   กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รหัสเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน  การควบคุมวัสดุ (การเบิก – จ่ายวัสดุ) ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน   ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการควบคุมวัสดุ  ตามที่ระเบียบก าหนด 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 

รับวัสดุ จากเจ้าหน้าที่ตรวจนับเรียบร้อย แล้วน าไปเก็บไว้
ในคลังพัสดุ 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

2 ลงทะเบียนคุมวัสดุ ให้เรียบร้อย เพื่อรอการเบิกจ่ายต่อไป 
 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

3 เจ้าหน้าท่ีรับใบเบิกวสัดุ ตรวจสอบพัสดุในทะเบียนคุม 

 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

4 เสนอหัวหน่วยพิจารณาอนุมัติการเบิก 

 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

5 เตรียมจ่ายพัสดุออกจากคลังตามใบเบิกวัสดุ 
 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

6 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจ่ายเพื่อคุมยอดของวัสดุที่ถูกจ่ายออก 

 

1 วัน จันทร์ทิพย ์  

เอกสารอ้างอิง    พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 มาตรา 112 – 113 
               ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9  การบริหารพัสดุ ข้อ204 และ 205 

 

 




