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คํานํา
เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดานการเงินและ
บัญ ชี ข องกองพัฒ นาแหลงน้ํ า ขนาดกลาง ซึ่งทํ า ใหบ รรลุป ระสิท ธิภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบงานและ
กระบวนการทํางานในการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบใบสําคัญ
ที่ยุ งยากและซับ ซอน มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย และขอกํ าหนดที่เกี่ยวของหลายฉบั บ รวมถึงหลัก เกณฑ แ ละ
มาตรการ ที่กรมชลประทานประกาศใช ซึ่งแตละสํา นักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางอาจมีรูปแบบการ
ดําเนินงาน และการตีความที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย กองพั ฒนา
แหล งน้ํ าขนาดกลาง มี ความถูก ตอ งและเปน ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ตลอดจนการปองกั น ป ญ หาความสั บ สน
ที่อาจจะเกิ ด ขึ้ น การจัด ทํา คูมื อการตรวจสอบใบสํ า คั ญ ของหน วยเบิ ก จ าย กองพั ฒ นาแหล งน้ํา ขนาดกลาง
กรมชลประทาน ป พ.ศ. 2560 จั ดทํ า ขึ้ น เป นครั้ งแรก เพื่ อ ให ก ารตรวจสอบใบสํ า คั ญ ของหน ว ยเบิ ก จา ย
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใชเปนแนวทางเดียวกัน ตลอดจนปองกันปญหาในการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขึ้น
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง โดยฝายบริหารทั่วไป ตระหนักในความสําคัญของการตรวจสอบ
ใบสํ า คัญ ของหน ว ยเบิก จ าย ซึ่งเปน กระบวนงานสํา คัญ จึง ไดมีคํา สั่ง กองพั ฒ นาแหลงน้ํ า ขนาดกลาง คํ า สั่ ง
ที่ 3/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 และคําสั่งที่ 5/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํ า งานจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความรู ข องกองพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ขนาดกลาง
วิ เคราะห ก ระบวนงานการตรวจสอบใบสํ า คั ญ ของหน ว ยเบิ ก จ า ย กองพั ฒ นาแหล งน้ํ า ขนาดกลางให ค รบ
ทุ ก กระบวนงานตามหนา ที่ ความรับ ผิด ชอบ เพื่ อ เป น ขอ มูล ในการจัด ทํา แผนการจั ด ทํ าคู มือ การตรวจสอบ
ใบสํา คัญ ของหนวยเบิกจาย กองพั ฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง (Work Manual) ใหหน วยงานในสังกัดไดใชเป น
แนวทางปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูจั ด ทํ า หวัง เปน อยา งยิ่ งว า คู มือ การตรวจสอบใบสํ า คั ญ ของหน ว ยเบิ ก จ า ยฉบับ นี้ จะเป น
ประโยชนตอการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไดอยางถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน
ชวยใหมีความเขา ใจในกระบวนการที่เกี่ยวของ สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของแตละบุคคลได
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
คณะผูจัดทํา งานการเงินและบัญชี ฝายบริหารทั่วไป
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คูมือการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง มีคูมือ
การตรวจสอบใบสํ า คั ญ ที่ ชั ด เจนอย า งเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรแสดงถึ ง รายละเอี ย ด กระบวนการขั้ น ตอน
การตรวจสอบใบสํ าคั ญ ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพสงผลให การตรวจสอบใบสํา คั ญ ไดม าตรฐานเปน ไปตามเป า หมาย
ที่กําหนด
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบใบสํา คัญ ของหนวยเบิก จา ย
สามารถถายทอด/เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานใหม หรือผูที่ไดรับมอบหมายสามารถตรวจสอบ
ใบสําคัญไดถูกตอง ครบถวน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางมาตรฐานการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย ที่มุงไปสู
การบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
2. ขอบเขต
1. คูมือฉบับนี้ ขอบเขตและขั้นตอนการตรวจสอบใบสําคัญในการจัดทําคูมือการตรวจสอบใบสําคัญ
ของหนวยเบิกจาย ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบการมีสิทธิเบิก
1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของใบสําคัญการเบิก
1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานประกอบการขอเบิก
1.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนคุมงบประมาณ/ทะเบียนคุมรายบุคคล
1.5 ขั้นตอนการสงเบิกจายเงิน
2. คูมือนี้ใชเปน แนวทางในการตรวจสอบใบสํา คัญ ของหน วยเบิ กจ า ย กองพั ฒ นาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง เพื่อใหการตรวจสอบใบสําคัญมีความถูกตอง ครบถวนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. คําจํากัดความ
3.1 คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual) หมายถึ ง แผนที่ บ อกเส น ทางการทํ า งานที่ มี
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดตางๆ ของกระบวนการ มักจัดทําขึ้น
สํ า หรั บ งานที่ มี ค วามซั บ ซ อ น มี ห ลายขั้ น ตอน และเกี่ ย วข อ งกั น หลายคน สามารถปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3.2 กระบวนการ (Process) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั น เพื่ อจุ ด มุ ง หมายใน
การตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย
3.3 มาตรฐาน (Standard) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เอาเป น เกณฑ สํ า หรั บ เที ย บกํ า หนด ทั้ ง ใน
ดานปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
1

3.4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง เปนผลการปฏิบัติงาน
ในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยจะมีกรอบ
ในการพิ จารณากํา หนดมาตรฐานหลายๆ ดา น อาทิ ด า นปริมาณ คุ ณภาพ ระยะเวลา หรือพฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานรวมถึงคําสั่ง หนังสือสั่งการ ระเบียบ ขอกฎหมาย ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน
3.5 มาตรฐานคุ ณ ภาพงาน หมายถึง ข อกํ า หนดในการปฏิบั ติงานทั้ งในเชิ งคุ ณ ภาพและ
เชิงปริมาณ เชน ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุมคา
ของงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช
3.6 วัต ถุป ระสงค (Objectives) หมายถึง เปน การชี้แจงใหผูอา นทราบถึงวั ตถุ ประสงคใน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนนี้ขึ้นมา
3.7 ขอบเขต (Scope) หมายถึง เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการใน
คูมือวาครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หนวยงานใด กับใคร และเมื่อใด
3.8 คําจํากัดความ (Definition) หมายถึง เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอความ คําศัพท
เฉพาะที่สําคัญ ซึ่งอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัตินั้นฯ เพื่อให
เปนที่เขาใจของผูปฏิบัติงาน
3.9 หนาที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การระบุวามีใครบางที่เกี่ยวของกับกระบวนการนั้น ๆ
และความรับผิดชอบที่ตองดําเนินการในกระบวนการ ประกอบดวย
บุคคล
เรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุด
องคคณะ
เรียงจากคณะกรรมการ ถึง คณะทํางานยอย
สวนราชการ เรียงจากสว นราชการระดับ กรม ถึง หน วยงานระดับ สํานัก /กอง/กลุม งาน
และสวนราชการ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกสังกัดกระทรวง)
3.10 การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้น ตอน อุป กรณ เครื่องมื อและ
แนวทางในการดํ า เนิ น การและวิ ธีการในการควบคุมกระบวนการ เพื่ อ ให ตอบสนองตอ ข อ กํา หนดของการ
ออกแบบและวัตถุประสงคของกระบวนการ
3.11 กระบวนการ (Work Flow) หมายถึง การระบุ การใช สัญ ลักษณตางๆ ในการเขีย น
แผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธกอนหลังของแตละขั้นตอนในกระบวนการทํางาน
ที่จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานที่งายขึ้น และแสดงใหเห็นภาพความสัมพั นธ
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
3.12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง การระบุรายละเอียดงานตามลําดับที่ แสดงไวในข อ
3.11 กระบวนการ Work Flow โดยอธิบายวิธีการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด วาใคร ทําอะไร
ที่ไหน อยางไร เมื่อใด และระบุเอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรม ที่ใชประกอบการดําเนินการนั้น รวมทั้งผูรับผิดชอบ
ในแต ล ะขั้ น ตอน โดยใชขอ ความอธิ บ าย หรือ ตารางอธิ บ าย พร อ มทั้ งระบุ เงื่อ นไขการทํ า งานหรือ เงื่อ นไข
ความสําเร็จที่จําเปน (ถามี)
3.13 ลูกจางชั่วคราวรายวัน หมายถึง ลูกจางรายวันที่จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว
หรือมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณ
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3.14 คาจางรายวัน หมายถึง คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางานปกติ รวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
3.15 เวลาทํางานปกติ หมายถึง เวลาทํางานของทางราชการหรือเวลาอื่นใดที่สวนราชการ
เจาของงานกําหนดใหเปนเวลาทํางานปกติ
3.16 เวลาราชการ หมายถึ ง เวลาระหวา ง 08.30 - 16.30 น. ของวั น ทํ า การและให
หมายความรวมถึงกําหนดเวลาการปฏิบัติหนาที่ของลูกจา งบางตําแหนงที่ตองปฏิ บัติงานในลักษณะเปนผลัด
ที่ไดกําหนดไวแลวดวย
3.17 วันทําการ หมายถึง วันจันทรถึงวันศุกร และใหหมายความรวมถึงวันทําการของลูกจาง
บางตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานลักษณะเปนผลัดที่ไดกําหนดไวแลวดวย
3.18 วั นหยุ ด ราชการ หมายถึ ง วั น เสารแ ละวัน อาทิ ต ย วัน หยุ ด ราชการประจํ า สั ป ดาห
ที่กําหนดสําหรับลูกจางบางตําแหนงที่ตอ งปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด วันหยุดพิเศษ และใหหมายความรวมถึง
วันหยุ ดราชการประจําปหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวัน หยุดราชการนอกเหนือจาก
วันหยุดราชการประจําปดวย
3.19 วันหยุดพิเศษ หมายถึง วันหยุดที่ทางราชการประกาศเปน วันหยุดราชการนอกจาก
วันหยุดประจําสัปดาห
3.20 คา ตอบแทน หมายถึ ง คา ใช จา ยต างๆ ที่ องคก รจา ยให แก ผูป ฏิ บั ติงาน คา ใชจ า ยนี้
อาจจ ายในรูป ตัวเงิน หรือ มิใชตัวเงิน ก็ได เพื่ อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน า ที่ ค วามรับผิด ชอบ จูงใจให มี
การปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงานและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น
3.21 ผูมีสิทธิใชสวัสดิการ หมายถึง ขาราชการ ลูกจาประจํา ผูรับบํา นาญ รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ไดแก บิดามารดา คูสมรสและบุ ตรโดยชอบดว ยกฎหมาย (บุ ตรลํา ดั บ ที่ 1-3 อายุ ไมเกิ น 20 ป
บริบูรณและยังไมสมรส ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
3.22 สวัส ดิ การค า รั กษาพยาบาล หมายถึง เป น สิท ธิ ป ระโยชน ที่ รัฐ ให การชว ยเหลือ แก
บุคลากรภาครัฐ เมื่อเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุและไดเขารับการรักษาจากสถานพยาบาล โดยรัฐเปนผูออก
คารักษาพยาบาลใหตามสิทธิที่พึงไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
3.23 สวัส ดิการคาการศึกษาบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการชวยเหลือเกี่ ยวกับ คาใชจา ย
ในการศึกษาสําหรับบุตรของขาราชการ ขาราชการบํานาญและลูกจางประจํา
3.24 บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบธรรมดวยกฎหมายซึ่งมีอายุ 3-25 ปบ ริบูรณในภาคเรียน
ที่กําลังศึกษา ทั้งนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
3.25 เงินบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาท องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง หรือองคกรของรัฐบาล
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3.26 เงิ น ค า เล า เรี ย น หมายถึ ง เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการเรี ย นหรื อ ค า ธรรมเนี ย มต า งๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
3.27 ค า ธรรมเนี ยมการเรีย น หมายถึง เงิน ที่ส ถานศึ กษาเอกชนเรี ย กเก็บ ตามอั ตราที่ ได
รับอนุมัติจากสวนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และใหหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมอื่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
3.28 ป ก ารศึกษา หมายถึง ปการศึก ษาที่กํา หนดโดยกระทรวงศึกษาธิ ก าร สว นราชการ
เจ า สั ง กั ด หรื อ ที่ กํ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกฎหมายจัดตั้งหรือองคการของรัฐบาล
3.29 การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพั สดุ โดยการซื้อ/จาง/เชา/
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.30 พัสดุ หมายถึง สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.31 Budget Information System (BIS) หมายถึง ระบบบริหารงบประมาณ
3.32 ป ง บประมาณ หมายถึ ง ระยะเวลาตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ของป ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่ 30
กันยายน ของปถัดไปและใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เปนชื่อสําหรับงบประมาณนั้น
3.33 เงินประจํางวด หมายถึง สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรรใหจายหรือใหกอ
หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
3.34 Cost Sheet หมายถึง ทะเบียนคุมงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ตามแผนงาน/โครงการ
3.35 แบบ พด.01 หมายถึง รายงานความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการซื้อ/จาง/เชา
3.36 แบบ พด.02 หมายถึง รายงานความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการกอสราง
3.37 ใบ PO หมายถึง เอกสาร SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา จากการบันทึกรายการสั่งซื้อ/
จาง/เชา บส.01 หรือ บส.04
3.38 หนวยเบิกจาย หมายถึง หนวยงานของสํานักงานที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่
และปฏิบัติหนาที่เปนผูเบิกจายเงินตามที่กองกําหนด
3.39 เอกสารอางอิง หมายถึง การระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบัน ทึ ก/หนังสือราชการที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการที่เปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรือางอิงถึงกัน เพื่อให
การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการ
ทํางาน เปนตน
3.40 แบบฟอรมที่ใช หมายถึง การระบุชื่อแบบฟอรมที่ใชในการดําเนินการที่เปนการชี้แจงให
ทราบถึงแบบฟอรมตางๆ ที่ตองใชในการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ
สําหรับตัวอยางแบบฟอรมใหแสดงไวในภาคผนวก กรณีการกรอกแบบฟอรม ที่มีความยุ งยาก ซับ ซอน ควรมี
คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม หรือจัดทําตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไวเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการกอง รับทราบและพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบในการนําคูมือไปใช
4.2 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ภาคบังคับ) หมวด 6 มีหนาที่ใน
การดํา เนินการจัดทํา แผนพัฒ นาองคกร หมวด 6 (การจัดการกระบวนการ) แสดงรายชื่อกระบวนการที่สราง
คุณค าและกระบวนการสนับสนุน กํ าหนดขอกํา หนดที่สําคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ และนํา
กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนมาจัดทําคูมือการสอบสอบใบสําคัญ อยางนอยประกอบดวย
Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน สามารถนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ โดยการเผยแพรคมู ือ
การตรวจสอบใบสําคัญของงานการเงินและบัญ ชี และการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการตรวจสอบใบสําคัญ แต ละด าน มีหน าที่
ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดของคูมือการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย โดยกําหนดรูปแบบ หัวขอ
และเนื้อหาของคูมือใหเปนมาตรฐานของงาน แลวนําขอมูลที่ไดมารวบรวมสรุปจัดทําคูมือ

5

สรุปกระบวนการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน
กระบวนการตรวจสอบใบสํ าคั ญ ของหน วยเบิ กจ าย กองพั ฒ นาแหล งน้ํ าขนาดกลาง กรมชลประทาน
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบการมีสิทธิเบิก
1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของใบสําคัญการเบิก
1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการเบิก
1.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนคุมงบประมาณ/ทะเบียนคุมรายบุคคล
1.5 ขั้นตอนการสงเบิกจายเงิน

6

Work Flow กระบวนการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางในภาพรวม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา
(นาที/วัน)

1.

ตรวจสอบการสิทธิเบิก

2 นาที

2.

ตรวจสอบความถูกตอง
ของใบสําคัญการเบิก

2 นาที

3.

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหลักฐาน
ประกอบการขอเบิก

3 นาที

4

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/
ทะเบียนคุมรายบุคคล

1 นาที

5.

สงเบิกจายเงิน

1 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 9 นาที
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: รอยละของการตรวจสอบใบสําคัญของหนวยเบิกจาย
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1.

ตรวจสอบ
แบบขออนุญาตไปราชการ
(ชป.318)

2 - ตรวจสอบแบบขออนุญาตไปราชการ
นาที (ชป.318) ของผูเดินทางไปราชการ

2.

ตรวจสอบใบสําคัญ
เบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ 8708)

3 - ตรวจสอบใบสําคัญเบิกคาใชจายใน
นาที การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

3.

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/
ทะเบียนคุมรายบุคคล

1 - ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/ทะเบียน
นาที คุมรายบุคคล กอนนําสงหนวยการเงิน

4.

สงเบิกจายเงิน

1 - สงเอกสารการขอเบิกคาใชจายในการ
นาที เดินทางไปราชการ ใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย
๘

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. การเบิกจายคาใชจายในการ
หนวยตรวจสอบ
เดินทางไปราชการ ใหเปนไปตาม
ใบสําคัญ
หลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ ระเบียบ
คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวย การเบิกคาใชจา ยในการเดินทาง หนวยตรวจสอบ
ไปราชการ พ.ศ. 2550
ใบสําคัญ
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
หนวยตรวจสอบ
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินคาจางลูกจางชั่วคราว
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบสิทธิคําสั่งจาง
(ลูกจางชัว่ คราว)

2.

ตรวจสอบเอกสารประกอบ
การเบิกคาจางลูกจางชั่วคราว

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

2 - ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
นาที - สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณ ไมเกิน
60 ปบริบูรณ ณ วันยื่นใบสมัคร
- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
- หนังสือแสดงเจตนาผูรับผลประโยชน
กรณีเสียชีวิต
- หนังสือแสดงการใชบริการ
โรงพยาบาลของเครือขายประกันสังคม
- คําสั่งจาง
10 - - สําเนาคําสั่งจาง
30 - ใบแสดงการทํางาน
นาที - ตรวจ บก.-กจ.3
- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
- หลักฐานการโอนเงินผานธนาคาร
๙

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ตรวจทานรายการงบประมาณและ
กลุมงาน/
รหัสโครงสรางงบประมาณในระบบ ฝายวิศวกรรม/
GFMIS ใหถูกตองตรงกับที่ไดรับใบ
หนวยธุรการ
จัดสรร ไดแก แผนงาน ผลผลิต/
โครงการ งบรายจาย รหัส
งบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ยอย และรหัสบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป (GL) พรอมลงลายมือชื่อกํา
ความถูกตองในตราคุมงบประมาณ
1. การเบิกจายคาจางลูกจางชั่วคราว
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
หนวยตรวจสอบ
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค
ใบสําคัญ
0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26
เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจางชั่วคราว

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ระเบียบวาดวยการจายคาจาง
ลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
3.

ลงทะเบียนคุมรายบุคคล

4.

สงเบิกจายเงิน

1 - ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกคาจางลูกจาง
นาที ชัว่ คราว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเบิกจาย

๑๐

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบสิทธิการขออนุมัติ
การปฏิบัติงานนอกเวลา (ชป.305)

2.

ตรวจสอบหลักฐานการลงลายมือชื่อการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ

3.

ลงทะเบียนคุมรายบุคคล

4.

สงเบิกจายเงิน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

2 - ขออนุมัติทํางานนอกเวลาราชการ
นาที (ชป.305)

- ตรวจทานรายการงบประมาณและ
กลุมงาน/
รหัสโครงสรางงบประมาณในระบบ ฝายวิศวกรรม/
GFMIS ใหถูกตองตรงกับที่ไดรับใบ
หนวยการเงิน/
จัดสรร ไดแก แผนงาน ผลผลิต/
ธุรการ
โครงการ งบรายจาย รหัส
3 - ตนฉบับ ขออนุมัติลวงเวลา ชป.308 งบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรม
นาที - ใบแสดงการทํางาน
ยอย และรหัสบัญชีแยกประเภท
หนวยตรวจสอบ
- บก.กจ.8
ทั่วไป (GL) พรอมลงลายมือชื่อกํากับ
ใบสําคัญ
- หลักฐานการโอน
ความถูกตองในตราคุมงบประมาณ
- แบบรายงานรับรองผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําเสนอเจาของงบประมาณ
อนุมัติ
1 - ลงทะเบียนรายบุคคล
- คําสั่ง ข 774 ลว. 14 ก.ค.2558 หนวยตรวจสอบ
นาที
ใบสําคัญ
1 - สงเอกสารการขอเบิกคาจางลูกจาง
นาที ชัว่ คราว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเบิกจาย
๑๑

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบสิทธิของผูข อเบิก

2.

ตรวจสอบรายละเอียด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
คารักษาพยาบาล (แบบ 7131)

3.

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหลักฐาน
การขอเบิก

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

2 -ตรวจสอบสิทธิกับกรมบัญชีกลาง ของ 1. การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล หนวยตรวจสอบ
นาที ผูขอเบิกและผูป วย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ใบสําคัญ
ตามกฎ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ
ไดแก
3 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ หนวยตรวจสอบ
นาที รักษาพยาบาล (แบบ 7131)
เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ.
ใบสําคัญ
2523
- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
3 - สําเนาบัตรประชาชน(ตนเอง บิดา
หนวยตรวจสอบ
นาที มารดา คูสมรส บุตร)
ใบสําคัญ
- สําเนาทะเบียนบาน(ตนเอง บิดา
มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
(ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (กรณีเบิกบุตร)
๑๒

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- สําเนาทะเบียนสมรส (ตนเอง บิดา มารดา)
- ใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก
4.

ลงทะเบียนคุมรายบุคคล

5.

สงเบิกจายเงิน

1 - ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกจายเงิน
นาที สวัสดิการคารักษาพยาบาล ให
หนวยงานที่รับผิดชอบการเบิกจาย

๑๓

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

1.

ตรวจสอบสิทธิบุตร
ของผูข อเบิก

2 -ตรวจสอบสิทธิบุตรของผูขอเบิก
นาที

2.

ตรวจสอบหลักฐานการ
จายเงินคาเลาเรียนบุตร

3.

ตรวจสอบการกรอกแบบฟอรม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
คาเลาเรียนบุตร (แบบ 7223)

ลําดับ

รายละเอียดงาน

3 -สําเนาบัตรประชาชน
นาที (ตนเอง คูสมรส บุตร)
- สําเนาทะเบียนบาน
(ตนเองคูสมรส บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
(ตนเอง คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (บุตร)
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
2 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิก
นาที คาเลาเรียนบุตร (แบบ 7223)

๑๔

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. การเบิกจายเงินคาการศึกษาของ หนวยตรวจสอบ
บุตร จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ใบสําคัญ
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ หนวยตรวจสอบ
เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ.
ใบสําคัญ
2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2523
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม หนวยตรวจสอบ
2552 เรื่องประเภท และอัตราเงิน
ใบสําคัญ
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4.

ลงทะเบียนคุมรายบุคคล

5.

สงเบิกจายเงิน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1 - ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกคาการศึกษา
นาที บุตรใหหนวยงานที่รับผิดชอบการ
เบิกจาย

๑๕

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินคาวัสดุกอสราง
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย
คาวัสดุกอสราง

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

3 - รายงานความตองการพัสดุเพื่อ
นาที ดําเนินการซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- บันทึกขอความ รายงานการขอซื้อวัสดุ
- ใบตรวจรับพัสดุ (พด.40)
- รายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.38)
- ใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(พด.36)
- ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
- ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา
- เอกสารบัญชี
- ใบตรวจรับพัสดุ (บร.01)
- SAP R3 ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา (PO)
- รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห
- ใบรายงานผลการทดสอบ
๑๖

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
ใบแจงหนี้ใหถูกตองครบถวน
แนบสงหนวยการเงิน
- ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

ผูรับผิดชอบ
พัสดุ/
หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ตว.พก.14-3
- ใบแสดงรายการที่ชื่อบัญชีและเลข
บัญชี จากธนาคารกรุงไทย
- สําเนาสัญญาซื้อ/จาง
- ใบเสร็จรับเงิน
2.

ลงทะเบียนคุมรายบุคคล

3.

สงเบิกจายเงิน

1 - ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกคาวัสดุกอสราง
นาที ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการเบิกจาย

๑๗

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

- ตรวจสอบใบรายงานความตองการ
พัสดุ (พด.01), ใบสั่งซื้อ, ใบตรวจรับ
พัสดุ, ใบแจงคณะกรรมการการตรวจ
รับ, ใบแจงหนี้, ใบกํากับภาษี,
เอกสาร SAP R/3, แหลงของเงิน,
ศูนยตนทุน, รหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก, กิจกรรมยอยใหถูกตอง

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินจางลวงหนา 15%
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกเงินคาจางลวงหนา 15%

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

4-5 - รายงานความตองการพัสดุเพื่อ
นาที ดําเนินการจางกอสราง (พด.02)
- คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการตรวจการจาง และผู
ควบคุมงาน
- รายงานการขอจางและจัดทําประกาศ
พรอมเอกสารประกวดราคา (ถามี)
- สําเนาสัญญาจางเหมากอสราง (ไว
ตรวจคูกับชุดเอกสารการเบิก-จาย)
- ขอมูลหลักผูขาย (SAP R/3)
- หนังสือขอเบิกคาจางลวงหนา 15%
พรอมแผนการใชเงินของผูรับจาง
- หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการ
รับเงินคาจางลวงหนา) จากสถาบัน
การเงินตามระเบียบฯ
๑๘

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ตรวจสอบเอกสารและรายการ
พัสดุ/
ขอเบิกเงินคาจางลวงหนา 15%
หนวยตรวจสอบ
ถูกตองครบถวนแนบใหหนวยการเงิน
ใบสําคัญ
และบัญชี

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- หนังสือขอใหตรวจสอบความสมบูรณ
ของหนังสือค้ําประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนา
- หนังสือยืนยันการออกหนังสือค้ํา
ประกันจากสถาบันการเงินตามระเบียบฯ
- บันทึกขอความ อนุมัติการเบิกเงิน
คาจางลวงหนา 15% หลังจากไดรับ
หนังสือยืนยันหลักค้ําประกันเงินคาจาง
ลวงหนา 15%
- ใบแจงหนี้ การเบิกเงินคาจางลวงหนา
15% ของผูรับจาง
- ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสง
มอบไมแนนอน บส.04 (SAP R/3)
- สําเนาการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
ของผูร ับจาง
2.

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ

1 - ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
นาที

๑๙

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

3.

สงเบิกจายเงิน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1 - สงเอกสารการขอเบิกจายเงินจาง
นาที ลวงหนา 15%

๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ตรวจสอบใบแจงหนี้กับสัญญาวา
เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือไม
และตรวจสอบแหลงเงิน ศูนยตนทุน
และรหัสงบประมาณ
- การเบิกจายเงินคาจางลวงหนา
15% ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา
จาง และดานการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS

หนวยการเงิน

5. Work Flow (ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินจางเหมากอสราง (รายงวด)
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบเอกสารสัญญา
จางเหมากอสราง

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

3 - ใบสงมอบงวดงาน
นาที - ใบแจงหนี้ การเบิกเงินคางวดงาน
- รายงานผลทดสอบคาวัสดุกอ สราง
พรอมใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
- ตารางแสดงปริมาณงานที่ดาํ เนินการ
กอสราง
-ใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.37)
- ใบรายงานการตรวจการจาง (พด.39)
- ใบรับรองการปฏิบัติงานเฉพาะงวด
(พด.41)
- หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิ์
เรียกรองจากสถาบันการเงิน (กรณีผู
จางเหมาโอนสิทธิ์การรับเงิน)
-ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบ
ไมแนนอน บส.04 (SAP R/3)

๒๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ตรวจสอบใบสงมอบงาน ใบแจงหนี้
ใหถูกตอง และจัดแนบเอกสารให
ถูกตองและครบถวน สงใหหนวย
การเงินและบัญชี

ผูรับจาง/
งานพัสดุ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

2.

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ

3.

สงเบิกจาย

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1 - ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกจายเงิน
นาที จางเหมากอสราง

๒๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

5. Work Flow(ตอ)
ชื่อกระบวนการ :ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินคาประกันผลงาน 10% งวดเดียว เมื่อจบงานจางเหมากอสรางทั้งสัญญา
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบหนังสือ
ขอเบิกเงินประกันผลงาน 10%

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

3-4 กรณีเบิกเงินคาประกันผลงาน 10%
นาที งวดเดียวเมื่อจบงานจางเหมากอสราง
ทั้งสัญญา
- หนังสือขอเบิกเงินคาประกันผลงาน
10%ของผูร ับจาง
- ใบแจงหนี้การเบิกเงินคาประกัน
ผลงาน 10% ของผูร ับจาง
- หนังสือขอคืนการรับเงินคาประกัน
ผลงาน 10%
- หนังสืออนุมัติจายเงินคาประกัน
ผลงาน 10% กรณีขามปงบประมาณ
ใหทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อให
กรมบัญชีกลาง ทําการจายคืนเงินคา
ประกันผลงาน
- หนังสือสงมอบงานทั้งสัญญาของผู
รับจาง
๒๓

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา

ผูรับผิดชอบ
ผูรับจาง

- ตรวจสอบการขอคืนเงินประกัน
พัสดุ/
ผลงาน วาพนภาระผูกพันแลวหรือยัง หนวยตรวจสอบ
พรอมทั้งเสนอหัวหนาหนวยงาน
ใบสําคัญ
อนุมัติคืนเงินประกันผลงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- รายงานการตรวจการจางทั้งสัญญา
ประกอบดวย
- ใบแจงคณะกรรมการการตรวจ
การจาง (พด.37) ทั้งสัญญา
- รายงานการตรวจการการจาง
(พด.39) ทั้งสัญญา
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด (พด.40) ทั้งสัญญา
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
เฉพาะงวด (พด.41) ทั้งสัญญา
2.

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ

3.

สงเบิกจายเงิน

1 - ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกเงินคาประกัน
นาที ผลงาน 10% งวดเดียวเมื่อจบงานจาง
เหมากอสรางทั้งสัญญา

๒๔

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

- ตรวจสอบใบแจงหนี้ขอเบิก
เงินประกันผลงาน และเอกสารให
ถูกตองครบถวน และหัวหนา
หนวยงานอนุมัติใหเบิกเงินประกัน
ผลงานแลวหรือไม

หนวยการเงิน

5. Work Flow(ตอ)
ชื่อกระบวนการ : ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกเงินคาประกันผลงาน 10 % กรณีผูรับจางมีสิทธิเบิกเงินคืนคาประกันผลงาน 10 %
เมื่อเงินคาประกันผลงานไดถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน:
ลําดับ

1.

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบหนังสือ
ขอเบิกเงินประกันผลงาน 10%
กรณีเบิกเงินคืนคาประกันผลงานที่
ไดถูกหักไวแลวไมต่ํากวา 6 เดือน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

กรณีเบิกเงินคาประกันผลงาน 10%
ที่ผูรับจางถูกหักไวไมต่ํากวา 6 เดือน
3-4 - หนังสือขอเบิกเงินคาประกันผลงาน
นาที 10% ของผูรับจางในแตละงวดที่หัก
เงินคาประกันผลงาน
- ใบแจงหนี้การเบิกเงินคาประกัน
ผลงาน 10% ของผูรับจางในแตละงวด
ที่หักเงินประกันผลงาน
- หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
ฉบับจริง ตามจํานวนเงินที่ขอรับเงินคืน
คาประกันผลงาน 10 % ที่ออกจาก
สถาบันการเงินตามระเบียบฯ
- หนังสือขอใหตรวจสอบความสมบูรณ
ของหลักประกันการรับเงินประกัน
ผลงาน
- หนังสือยืนยันการออกหนังสือค้ํา
ประกันจากสถาบันการเงินตามระเบียบฯ
๒๕

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- การเบิกเงินประกันผลงาน 10%
ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา

ผูรับจาง

- ตรวจสอบใบแจงหนี้ขอเบิกเงิน
ประกันผลงาน และเอกสารให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติเบิกเงินประกันผลงาน
แนบใหหนวยการเงินและบัญชี

พัสดุ/
หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- หนวยการเงินและบัญชี ตรวจสอบ
ทะเบียนคุมการหักเงินประกันผลงานใน
แตละงวด
2.

ลงทะเบียนคุมงบประมาณ

3.

สงเบิกจายเงิน

1 - ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
นาที

1 - สงเอกสารการขอเบิกเงินคาประกัน
นาที ผลงาน 10%: กรณีเบิกเงินคาประกัน
ผลงาน 10% ที่ผูรับจางถูกหักไวไมต่ํา
กวา 6 เดือน

๒๖

หนวยตรวจสอบ
ใบสําคัญ

หนวยการเงิน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทําคูมือการตรวจสอบใบสําคัญของงานการเงินและบัญชี กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
รายละเอียดงาน
6.1 การตรวจสอบใบสําคัญการ
เบิกจายเงินคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
1. ตรวจสอบแบบขออนุญาตไป
ราชการ (ชป.318) ของผูเดินทาง
ไปราชการ
2. ตรวจสอบใบสําคัญเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
3. สงเอกสารการขอเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ ให
หนวยงานที่รับผิดชอบการเบิกจาย
4. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/
ทะเบียนคุมรายบุคคล
5. สงเอกสารการขอเบิกคาใชจาย
เดินทางไปราชการ ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบการเบิกจาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบแบบขออนุญาตไปราชการ
(ชป.318) ของผูเดินทางไปราชการ
- ตองไดรับการอนุมัติ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติพรอมลงวันที่อนุมัติกอนมีการ
เดินทางจริง
- กรณีมีการแกไขวันที่เดินทาง ใหผูมี
อํานาจอนุมัติลงลายมือชื่อกํากับ
- การรับรองแบบขออนุญาตไป
ราชการ (ดานหลัง) ผูรับรองจะตองเปน
ขาราชการระดับชํานาญงานขึ้นไป
2. ตรวจสอบใบสําคัญเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
- รายละเอียดการเดินทางตองตรงกับ
แบบขออนุญาตไปราชการ (ชป.318)
- ตรวจสอบการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น
ใหถูกตองตามสิทธิที่ไดรับ
- ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
เพื่อตรวจสอบการเบิกคาใชจายที่ซ้ําซอน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

การเบิกจายเงินคาใชจาย
เดินทางไปราชการ ใหแนบ
– ใบสําคัญเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
- แบบฟอรมขออนุญาตไป
ราชการ (ชป.318)
- แบบฟอรมใบเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ
(ชป.367)
- แบบฟอรมใบรับรองแทน
ใบเสร็จ (บก.111)

๒๗

ผูรับผิดชอบ

หนวยการเงิน

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

ตามแบบขออนุญาตไป
ราชการ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

หนวยการเงิน

ตามคําสั่งจางลูกจางชัว่ คราว

- หลักฐานการโอนเงินผานธนาคาร
3. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/
ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
4. สงเอกสารการขอเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบการเบิกจาย
6.2 การตรวจสอบใบสําคัญการ
เบิกจายเงินคาจางลูกจาง
ชั่วคราว
1. ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
2. สําเนาบัตรประชาชนที่ยัง
ไมหมดอายุ และอายุตั้งแต 18 ป
บริบูรณ ไมเกิน 60 ปบริบูรณ ณ
วันยื่นใบสมัคร
3. สําเนาสมุดเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย
4. หนังสือแสดงเจตนาผูรบั
ผลประโยชน กรณีเสียชีวิต
5. หนังสือแสดงการใชบริการ
โรงพยาบาลของเครือขาย
ประกันสังคม
6. คําสั่งจาง

1. ตรวจสอบรายชื่อและกําหนดวันที่เริ่ม
ปฏิบัติงานและวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน
คําสั่งใหชัดเจน
2. ตรวจสอบการลงวันที่สั่งการจางลูกจาง
ชั่วคราว จะตองลงวันที่กอนมีการเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง
3. ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งจางลูกจาง
ชั่วคราว จะตองลงนามกํากับในบัญชี
รายชื่อลูกจางชัว่ คราวแนบทายคําสั่งดวย
4. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอง
ของเอกสารประกอบการเบิกคาจางลูกจาง
ชั่วคราว ดังนี้

- แบบฟอรมหลักฐานการ
จายเงินคาจาง (บก.-กจ.3)
- แบบฟอรมขออนุมัติ
ทํางานนอกเวลาราชการ
(ชป.305)
- แบบฟอรมใบสมัครลูกจาง
ชั่วคราว (ลช.2)
- คําสั่งจางลูกจางชัว่ คราว
- ใบแสดงการทํางาน

๒๘

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7. สําเนาคําสั่งจาง
8. ใบแสดงการทํางาน
9. ตรวจ บก.-กจ.3
10. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
11. หลักฐานการโอนเงินผาน
ธนาคาร
12. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
13. สงเอกสารการขอเบิกคาจาง
ลูกจางชั่วคราว ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบการเบิกจาย

ใบแสดงเวลาทํางาน
- ใบแสดงการทํางาน ตองแสดงเวลา
มา-เวลากลับ พรอมลงลายมือชื่อทั้งเวลา
มา-เวลากลับจากการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการลงลายมือชือ่ ของ
ผูควบคุมงาน หัวหนาหนวยงาน และ
ผูจัดทําใบสําคัญ
หลักฐานการจายเงินคาจาง (บก.กจ.3)
- ตรวจสอบรายชื่อลูกจางชั่วคราว เลขที่
อัตรา ตําแหนง อัตราคาจางวันละ วันที่
ปฏิบัติงาน การคํานวณเงินคาจางและ
ประกันสังคม
- หลักฐานการจายเงินคาจาง
(บก.กจ.3) วันที่ปฏิบัติงานตองตรงกับ
ใบแสดงเวลาการทํางาน
- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อหัวหนา
ผูควบคุมงาน ผูจัดทําใบสําคัญ และ
ผูรับรองการปฏิบัติงาน
- ตราโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ใหตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สาขา
จํานวนเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน พรอม
ทั้งลงวันที่กํากับ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

๒๙

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

5. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
6. สงเอกสารการขอเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย
6.3 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. ขออนุมัติทํางานนอกเวลา
ราชการ (ชป.305)
2. ตนฉบับ ขออนุมัติลวงเวลา
ชป.308
3. ใบแสดงการทํางาน
4. บก.-กจ.8
5. หลักฐานการโอน
6. แบบรายงานรับรองผล
การปฏิบัติงาน
7. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
8. ลงทะเบียนรายบุคคล
9. สงเอกสารการขอเบิกคาจาง
ลูกจางชั่วคราว ใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย

1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา (ชป.305) จะตอง
ลงลายมือชื่อผูมีอํานาจอนุมัติ และลงวันที่
ขออนุมัติฯ กอนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
2. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอง
ของเอกสารประกอบการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้
ใบแสดงเวลาทํางาน
- ใบแสดงการทํางาน ตองแสดงเวลา
มา-เวลากลับ พรอมลงลายมือชื่อทั้งเวลา
มา-เวลากลับ จากการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของ
ผูควบคุมงาน หัวหนาหนวยงาน และ
ผูจัดทําใบสําคัญ

- แบบฟอรมขออนุมัติการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
(ชป.305)
- ใบแสดงการทํางาน
- แบบฟอรมหลักฐานการ
จายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(บก.-กจ.8)

๓๐

หนวยการเงิน

ขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ชป.305

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

หลักฐานการจายเงินคาตอบแทน
(บก.-กจ.8)
- ตรวจสอบรายชื่อผูปฏิบัติงาน เลขที่
อัตรา ตําแหนง อัตราคาจางวันละ วันที่
ปฏิบัติงาน การคํานวณเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการจายเงินคาจาง (บก.กจ.8) วันที่ปฏิบัติงานตองตรงกับใบแสดง
เวลาการทํางาน
- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อหัวหนา
ผูควบคุมงาน ผูจัดทําใบสําคัญ และ
ผูรับรองการปฏิบัติงาน
- ตราโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ให
ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สาขา
จํานวนเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน พรอม
ทั้งลงวันที่กํากับ
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตาม
คําสั่ง ข 774/2558 ลว.14 ก.ค.2558
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
4. สงเอกสารการขอเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย
๓๑

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน
6.4 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินสวัสดิการ
คารักษาพยาบาล
1. ตรวจสอบสิทธิกับกรมบัญชีกลาง ของผูขอเบิกและผูปวย
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
เอกสารประกอบหลักฐานการเบิก
- สําเนาบัตรประชาชน(ตนเอง
บิดา มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาทะเบียนบาน(ตนเอง บิดา
มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถา
มี) (ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส
บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (กรณีเบิกบุตร)
- สําเนาทะเบียนสมรส (ตนเอง
บิดา-มารดา)
- ใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
4. สงเอกสารการขอเบิกจายเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล ให
หนวยงานที่รับผิดชอบการเบิกจาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

1. ตรวจสอบสิทธิกับกรมบัญชีกลาง
- แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิของผูขอเบิกและผูปวย
การเกี่ยวกับการรักษา2. ตรวจสอบการรายละเอียดใบเบิกเงิน พยาบาล (แบบ 7131)
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(แบบ 7131) ใหถูกตอง ครบถวน
3. ตรวจสอบจํานวนเงินที่ขอเบิก ตอง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอเบิก
คารักษาพยาบาลดังนี้
- สําเนาบัตรประชาชน(ตนเอง บิดา
มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาทะเบียนบาน(ตนเอง บิดา
มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
(ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (กรณีเบิกบุตร)
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ผูรับผิดชอบ

- สําเนาทะเบียนสมรส (ตนเอง บิดา มารดา)
5. ตรวจสอบชื่อผูขอเบิกหรือผูปวย
ใหตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก
6. ตรวจสอบวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
ตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ออกใบเสร็จ
7. ตรวจสอบรายการที่ขอเบิกตองมีรหัส
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางกําหนด
8. ตรวจสอบลายมือชื่อผูรับเงิน
9. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
10. สงเอกสารการขอเบิกคา
รักษาพยาบาล ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเบิกจาย
6.5 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินสวัสดิการคาเลา
เรียนบุตร
1. ตรวจสอบสิทธิบุตรของผูขอเบิก
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
- สําเนาบัตรประชาชน

1. ตรวจสอบอายุบุตรของผูขอเบิก
ตองอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ
2. ตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
3. ตองเปนบุตร ในลําดับที่ 1-3

- แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับคาเลาเรียนบุตร
(แบบ 7223)
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(ตนเอง คูสมรส บุตร)
- สําเนาทะเบียนบาน
(ตนเอง คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถา
มี)(ตนเอง คูสมรส บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (บุตร)
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การเบิกคาเลาเรียนบุตร
(แบบ 7223)
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
4. สงเอกสารการขอเบิก
คาการศึกษาบุตร ใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย

4. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบ
คําขอเบิกคาเลาเรียนบุตรดังนี้
- สําเนาบัตรประชาชน(ตนเอง, คู
สมรส , บุตร)
- สําเนาทะเบียนบาน(ตนเอง, คูสมรส,
บุตร)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
(ตนเอง , คูสมรส , บุตร)
- สําเนาใบสูติบัตร (บุตร)
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
5. ตรวจสอบรายละเอียดใบเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกคาเลาเรียนบุตร
(แบบ 7223) ใหถกู ตอง ครบถวน
6. ตรวจสอบจํานวนเงินที่ขอเบิก ตอง
เปนไปตามสิทธิที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7. ตรวจสอบลายมือชื่อผูรับเงิน
8. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
9. สงเอกสารการขอเบิกคาการศึกษาบุตร
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการเบิกจาย

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
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6.6 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินคาวัสดุกอสราง
1. รายงานความตองการพัสดุเพื่อ
ดําเนินการซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
3. บันทึกขอความ รายงานการขอ
ซื้อวัสดุ
4. ใบตรวจรับพัสดุ (พด.40)
5. รายงานการตรวจรับพัสดุ
(พด.38)
6. ใบแจงคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ (พด.36)
7. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
8. ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/ใบสง
สินคา
9. เอกสารบัญชี
10. ใบตรวจรับพัสดุ (บร.01)
11. SAP R3 ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา
(PO)

1. ตรวจสอบ รายงานความตองการพัสดุ
เพื่อดําเนินการซื้อ/จาง/เชา (พด.01) โดย
ตรวจสอบรหัสศูนยตนทุน หนวยเบิกจาย
รหัสงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน รหัส
กิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมยอย และ
รายละเอียดรายการสิ่งของที่จัดซื้อ/จาง/
เชา พด.01 โดยเปรียบเทียบกับใบแจง
หนี้/ใบกํากับภาษีและ SAP R/3 (PO)
2. ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ใหถูกตองครบถวน
3. ตรวจสอบ บันทึกขอความ รายงานการ
ขอซื้อวัสดุ ใหถูกตองครบถวน
4. ตรวจสอบ ใบตรวจรับพัสดุ (พด.40)
ใหตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและลายมือชื่อใหถูกตอง โดย
เปรียบเทียบกับคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและรายงาน
การตรวจรับพัสดุ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

- แบบฟอรมรายการความ
ตองการพัสดุเพื่อดําเนินการ
ซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
- แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ
(พด.40)
- แบบฟอรมรายงานการ
ตรวจรับพัสดุ (พด.38)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(พด.36)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-3)
- แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
(ชป.308)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-4)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.37)
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5. ตรวจสอบ รายงานการตรวจรับพัสดุ
12. รายงานผลการทดสอบและ (พด.38) โดยตรวจสอบลายมือชื่อและ
วิเคราะห
วันที่รายงานการตรวจรับพัสดุ ใหสัมพันธ
13. ใบรายงานผลการทดสอบ
กัน และผูมีอํานาจอนุมัติตองลงนามกํากับ
(ตว.พก.14-3)
ดวย
14. ใบแสดงรายการที่ชื่อบัญชี
6. ตรวจสอบ ใบแจงคณะกรรมการตรวจ
และเลขบัญชี จากธนาคารกรุงไทย รับพัสดุ (พด.36) โดยตรวจสอบลายมือ
15. สําเนาสัญญาซื้อ/จาง
ชื่อและวันที่ ใหสัมพันธกัน
16. ใบเสร็จรับเงิน
7. ตรวจสอบ ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัด
17. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
จาง โดยตรวจสอบลายมือชื่อและวันที่
18. สงเบิกจายเงิน
ตรวจรับการจัดซื้อ ใหสัมพันธกัน
8. ตรวจสอบ ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/ใบ
สงสินคา โดยตรวจสอบรายละเอียดสินคา
ชื่อ ที่อยูบริษัท/หาง/ราน เลขประจําตัวผู
เสียภาษีอากร จํานวนเงินของราคาสินคา
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินรวม
และวันเดือนปใหตรงกับรายงานตรวจรับ
พัสดุ
9. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
10. สงเอกสารการขอเบิกจายให
หนวยงานที่รบั ผิดชอบการเบิกจาย

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.39)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด
(ทั้งสัญญา) (พด.40)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานเฉพาะงวด
(พด.41)
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6.7.1 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินจายลวงหนา15%
1. รายงานความตองการพัสดุเพื่อ
ดําเนินการจางกอสราง (พด.02)
2. คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการ
ตรวจการจาง และผูควบคุมงาน
3. รายงานการขอจางและจัดทํา
ประกาศพรอมเอกสารประกวด
ราคา (ถามี)
4. สําเนาสัญญาจางเหมากอสราง
(ไวตรวจคูกับชุดเอกสารการเบิกจาย)
5. ขอมูลหลักผูขาย (SAP R3)
6. หนังสือขอเบิกคาจางลวงหนา
15% พรอมแผนการใชเงินของผู
รับจาง
7. หนังสือค้ําประกัน (หลักประกัน
การรับเงินคาจางลวงหนา) จาก
สถาบันการเงินตามระเบียบฯ
8. หนังสือขอใหตรวจสอบความ

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
คาจางลวงหนา 15 %
- เมื่อไดรับสําเนาสัญญาฯ พรอม SAP
R/3 ใหทําการบันทึกเปลี่ยน พด.01/พด.
02 เปนสัญญาในระบบ BIS
- ลงทะเบียนคุมสัญญาแยกตาม
โครงการตางๆ โดยบันทึกรายละเอียด
ไดแก ชื่อบริษัท/หาง/ราน เลขที่สัญญา
วันครบกําหนด รหัสงบประมาณ แหลง
ของเงิน หลักประกันสัญญา จํานวนเงิน
และประเภทคาใชจาย
- ตรวจสอบสําเนาสัญญาฯกับสําเนา
พด.02 วามีรายละเอียดรายการที่จัดซื้อ/
จาง/เชา รหัสโครงสราง งบประมาณใน
ระบบ GFMIS ถูกตองตรงกับเอกสาร SAP
R/3 ในระบบGFMIS
ตรวจสอบหลักฐานประกอบ
1. รายงานความตองการพัสดุเพื่อ
ดําเนินการจางกอสราง (พด.02)
- ผูปฏิบัติงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ลงลายมือชื่อสอบประเภทเงินใน (พด.02)

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

- แบบฟอรมรายการความ
ตองการพัสดุเพื่อดําเนินการ
ซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
- แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ
(พด.40)
- แบบฟอรมรายงานการ
ตรวจรับพัสดุ (พด.38)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(พด.36)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-3)
- แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
(ชป.308)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-4)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.37)
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สมบูรณของหนังสือค้ําประกันการ
รับเงินคาจางลวงหนา
9. หนังสือยืนยันการออกหนังสือ
ค้ําประกันจากสถาบันการเงินตาม
ระเบียบฯ
10. บันทึกขอความ อนุมัติการ
เบิกเงินคาจางลวงหนา 15%
หลังจากไดรับหนังสือยืนยันหลักค้ํา
ประกันเงินคาจางลวงหนา 15%
11. ใบแจงหนี้ การเบิกเงินคาจาง
ลวงหนา 15% ของผูรับจาง
12. ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภท
การสงมอบไมแนนอน บส.04
(SAP R/3)
13. สําเนาการเคลื่อนไหวบัญชี
เงินฝากของผูรับจาง
14. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
15. สงเอกสารการขอเบิกจายเงิน
จางลวงหนา 15%

- ตรวจทานรายการงบประมาณและ
รหัสโครงสรางงบประมาณในระบบ
GFMIS ใหถูกตองตรงกับที่ไดรับใบจัดสรร
ไดแก แผนงาน ผลผลิต/โครงการ งบ
รายจาย รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก
กิจกรรมยอย และรหัสบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป (GL) พรอมลงลายมือชื่อกําความ
ถูกตองในตราคุมงบประมาณ
- บันทึกขอมูกผูกพัน พด.01/พด.02
ในระบบบริหารงบประมาณและการเงิน
(BIS)
2. ตรวจทานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจการ
จาง ผูควบคุมงาน และตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
3. ตรวจสอบรายงานการขอจางและ
จัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคา
(ถามี) วาไดผา นการอนุมัติและไดมีการลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองไวเรียบรอย
แลว
4. ตรวจสอบขอมูลหลักผูขาย SAP R/3
ใหตรวจสอบชื่อบริษัท/หาง/ราน และ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.39)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด
(ทั้งสัญญา) (พด.40)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานเฉพาะงวด
(พด.41)

๓๘

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

สถานะของบัญชีวา ยังมีการใชงานไดปกติ
5. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารประกอบการขอเบิก เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือตามที่
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ดังนี้
- หนังสือขอเบิกเงินคาจางลวงหนา
15% พรอมแผนการใชเงินของผูรับจาง
- สําเนาหนังสือค้ําประกันจาก
ธนาคาร (หลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนา)
- หนังสือขอใหตรวจสอบความ
สมบูรณของหนังสือค้ําประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนา
- หนังสือยืนยันการออกหนังสือค้ํา
ประกันจากธนาคาร
- บันทึกขอความอนุมัติการเบิก
จายเงินคาจางลวงหนา 15%
6. ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้
กับพด.02 หรือสัญญาใหถูกตองตรงกัน
7. ตรวจสอบชื่อบริษัท/หาง/ราน รหัส
ผูขาย งบประมาณ ศูนยตนทุน แหลงของ
เงิน กิจกรรมหลัก และรหัสบัญชีแยก
ประเภทในใบสั่งซอ/จาง/เชา ใหถูกตอง
๓๙

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

หนวยงานการเงิน

เงื่อนไขตามสัญญา

ตรงกับใบจัดสรรที่ไดรับ
8. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
9. สงเอกสารการขอเบิกจายใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการเบิกจาย
6.7.2 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินคางานจางเหมา
กอสราง (รายงวด)
1. ใบสงมอบงาน
2. ใบแจงหนี้ การเบิกเงินคางวด
เวลา
3. รายงานผลทดสอบคาวัสดุ
กอสราง พรอมใบเสร็จรับเงิน
(ถามี)
4. ตารางแสดงปริมาณงานที่
ดําเนินการกอสราง
5. ใบแจงคณะกรรมการตรวจการ
จาง (พด.37)
6. ใบรายงานการตรวจการจาง
(พด.39)
7. ใบรับรองการปฏิบัติงานเฉพาะ
งวด (พด.41)

ตรวจสอบสัญญาจางเหมากอสราง
1. เมื่อไดรับสําเนาสัญญาฯ พรอม SAP
R/3 ใหทําการบันทึกเปลี่ยน พด.01/พด.
02 เปนสัญญาในระบบ BIS
2. ลงทะเบียนคุมสัญญาแยกตามโครงการ
ตางๆ โดยบันทึกรายละเอียด ไดแก ชื่อ
บริษัท/หาง/ราน เลขที่สัญญา วันครบ
กําหนด รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน
หลักประกันสัญญา จํานวนเงิน และ
ประเภทคาใชจาย
3. ตรวจสอบสําเนาสัญญาฯกับสําเนา
พด.02 วามีรายละเอียดรายการที่จัดซื้อ/
จาง/เชา รหัสโครงสราง งบประมาณใน
ระบบ GFMIS ถูกตองตรงกับเอกสาร SAP
R/3 ในระบบ GFMIS

- แบบฟอรมรายการความ
ตองการพัสดุเพื่อดําเนินการ
ซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
- แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ
(พด.40)
- แบบฟอรมรายงานการ
ตรวจรับพัสดุ (พด.38)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(พด.36)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-3)
- แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
(ชป.308)
๔๐

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8. หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิ์
เรียกรองจากสถาบันการเงิน (กรณี
ผูจางเหมาโอนสิทธิ์การรับเงิน)
9. ใบสั่งซือ้ /จาง/เชา ประเภทการ
สงมอบไมแนนอน บส.04
(SAP R/3)
10. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
11. สงเอกสารการขอเบิกจายเงิน
จางเหมากอสราง

6.7.3 การตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงินคาประกันหลัก10%
1. ตรวจสอบความถูกตองของ
ใบสําคัญการเบิก
2. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหลักฐานประกอบการ
ขอเบิก

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

หนวยการเงิน

เงื่อนไขตามสัญญา

- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-4)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.37)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.39)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด
(ทั้งสัญญา) (พด.40)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานเฉพาะงวด
(พด.41)

1. ตรวจสอบ หนังสือขอเบิกเงินประกัน
ผลงาน 10% ตองมีที่ตั้งของบริษัท
ที่ชัดเจน และผูมีอํานาจลงนามกํากับ
พรอมประทับตราบริษัทเรียบรอยแลว
2. ตรวจสอบ ใบแจงหนี้ของบริษัทโดย
ตรวจสอบจํานวนเงินประกันผลงาน 10%

- แบบฟอรมรายการความ
ตองการพัสดุเพื่อดําเนินการ
ซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
- แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ
(พด.40)
- แบบฟอรมรายงานการ
๔๑

รายละเอียดงาน
3. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
4. สงเบิกจายเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตองตรงกับรายงานการขอเบิกเงินประกัน
ผลงาน (60K3)
3. ตรวจสอบ หนังสือขอคืนเงินประกัน
ผลงานและหนังสือค้ําประกัน เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา โดย
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร เชน
ธนาคาร เลขที่เอกสาร วันที่ และจํานวน
เงินใหตรงกับหนังสือค้ําประกันเงินประกัน
ผลงานที่จะจายคืนใหกับบริษัทผูขาย และ
คณะกรรมการตรวจการจางลงนามอนุมัติ
ใหจายคืนเงินประกันผลงานได
4. ตรวจสอบ หนังสืออนุมัติจายเงิน
ประกันผลงานโดยตรวจสอบจากหนังสือที่
แจงกรมบัญชีกลาง เพื่อใหกรมบัญชีกลาง
ทําการจายคืนเงินประกันผลงานใหกับ
บริษัทผูขาย
5. ตรวจสอบ รายงานการขอเบิกเงิน
ประกันผลงาน (60K3) ตรวจดูเลขที่
เอกสาร จํานวนเงินในเอกสาร 60K3ให
ตรงกับใบแจงหนี้และหนังสืออนุมัติจาย
คืนเงินประกันผลงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
ตรวจรับพัสดุ (พด.38)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(พด.36)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-3)
- แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
(ชป.308)
- แบบฟอรมรายงานผลการ
ทดสอบ (ตว.พก.14-4)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.37)
- แบบฟอรมใบแจง
คณะกรรมการตรวจการจาง
(พด.39)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด
(ทั้งสัญญา) (พด.40)
- แบบฟอรมใบรับรองผล
การปฏิบัติงานเฉพาะงวด
(พด.41)
๔๒

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

6. ตรวจสอบ เงื่อนไขการหักเงินประกัน
ผลงานที่ระบุไวตามสัญญา กอนจายคืน
เงินประกันผลงาน
7. ตรวจสอบ บันทึกขอความ แนวทาง
ปฏิบัติในการคืนเงินประกันผลงาน ตอง
ไดรับการเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
8. ตรวจสอบ หนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) ให
ตรวจดูรายละเอียดหนังสือค้ําประกันเงิน
ประกันผลงานใหตรงกับเรื่องของคืนเงิน
ประกันผลงานของบริษัท
9. ตรวจสอบ หนังสือสงมอบงานทั้ง
สัญญาจากบริษัท ใหตรวจสอบ
รายละเอียดและผูมีอํานาจอนุมัติลงนาม
10. ตรวจสอบ ตารางแสดงรายละเอียด
การสงมอบงานงวดทั้งสัญญา
11. ตรวจสอบ บันทึกขอความ รายงาน
การตรวจสอบการจางทั้งสัญญา
12. ตรวจสอบ ใบแจงคณะกรรมการ
ตรวจการจาง (พด.37) ใหตรวจวันที่
ทราบและวันที่ที่คณะกรรมการตรวจการ
จาง เพื่อทราบและขอนัดทําการตรวจรับ
งามงวดทั้งสัญญา ใหเรียบรอย
๔๓

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

13. ตรวจสอบ รายงานการตรวจการจาง
(พด.39) ดูรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน
14. ตรวจสอบ ใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด (ทั้งสัญญา) (พด.40)
15. ตรวจสอบ ใบสงมอบงาน(งวดสุดทาย)
16. ตรวจสอบ รายละเอียดการสงงาน
17. ตรวจสอบ บันทึกขอความ รายงาน
ตรวจการจาง (งวดสุดทาย)
18. ตรวจสอบ บันทึกขอความ ผูรับจาง
ขอสงมอบงาน (งวดสุดทาย)
19. ตรวจสอบ ใบแจงคณะกรรมการ
ตรวจการจาง (พด.37)
20. ตรวจสอบ รายงานการตรวจการจาง
(พด.39)
21. ตรวจสอบ ใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะงวด (พด.41)
22. ตรวจสอบ รายงานแสดงรายละเอียด
สถานะเบิกจายเงิน โดยตรวจดูเลขที่
เอกสารของเบิก วันที่ จํานวนเงินที่โอน
เลขที่บัญชีธนาคารใหตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 60K3
23. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท
ตรวจดูยอดเงินรวม ใหถูกตอง
๔๔

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

24. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคาร (กรณีการโอนสิทธิ์รับเงิน) ให
ตรวจดูยอดเงินจากธนาคารใหถูกตองกอน
การจายเช็คใหบริษัท
25. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
26. สงเอกสารการขอเบิกจายให
หนวยงานที่รบั ผิดชอบการเบิกจาย

๔๕

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัตงิ าน

7. ระบบติดตามประเมินผล
ผูติดตาม/

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. ตรวจสอบการมีสิทธิเบิก
2. ตรวจสอบความถูกตองของ
ใบสําคัญการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
3. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของหลักฐานประกอบการขอเบิก
4. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ/
ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
5. สงเบิกจายเงิน

การเบิกจายคาใชจา ยในการเดินทางไป
ราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตามกฎ ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิก
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ

-

-

-

-

-

-

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาจางลูกจางชั่วคราว
1. ตรวจสอบสิทธิคาํ สั่งจาง (ลูกจาง
การเบิกจายเงินคาจางลูกจางชั่วคราว
ชั่วคราว)
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
เบิกคาจางลูกจางชัว่ คราว
- ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของ
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
สวนราชการ พ.ศ. 2526
4. สงเบิกจายเงิน
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
๔๖

ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
1. ตรวจสอบสิทธิการขออนุมัติการ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานนอกเวลา (ชป.305)
นอกเวลาราชการ เปนไปตามหลักเกณฑที่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
กําหนดตามกฎ ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
เบิกจายเงินคาตอบแทนการ
- ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สวนราชการ พ.ศ. 2526
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
- คําสั่ง ข 774 ลว. 14 ก.ค. 2558
4. สงเบิกจายเงิน
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
1. ตรวจสอบสิทธิของผูขอเบิก
2. ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินคารักษาพยาบาล
4. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
5. สงเบิกจายเงิน

การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล เปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ ระเบียบคําสั่ง
ที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
๔๗

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

กระบวนการ
ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร
1. ตรวจสอบสิทธิบุตรของผูขอเบิก
2. ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับคาเลาเรียนบุตร
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินคาเลาเรียนบุตร
3. ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
4. สงเบิกจายเงิน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

การเบิกจายเงินคาเลาเรียนบุตร เปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ ระเบียบคําสั่ง
ที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจาย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว
390 ลว 30 ต.ค. 2552 เรื่องประเภท และ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ

-

๔๘

ผูติดตาม/
ประเมินผล

-

ขอเสนอแนะ

-

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาวัสดุกอสราง
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
การเบิกจายเงินคาวัสดุกอ สราง เปนไปตาม
เบิกจายคาวัสดุกอสราง
หลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ ระเบียบคําสั่งที่
2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
เกี่ยวของ ไดแก
3. สงเบิกจายเงิน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
จางลวงหนา 15%
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
การเบิกจายเงินคาวัสดุกอ สราง เปนไปตาม
เบิกจายคาจางลวงหนา 15%
หลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ ระเบียบคําสั่งที่
2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
เกี่ยวของ ไดแก
3. สงเบิกจายเงิน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
๔๙

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
จางเหมากอสราง (รายงวด)
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจางเหมา
การเบิกจายเงินจางเหมากอสราง (รายงวด)
กอสราง (รายงวด)
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ
2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
3. สงเบิกจายเงิน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาประกันผลงาน 10% งวดเดียว
เมือ่ จบงานจางเหมากอสรางทั้ง
สัญญา
1. ตรวจสอบหนังสือขอเบิกเงิน
การเบิกจายเงินคาประกันผลงาน 10%
ประกันผลงาน 10%
งวดเดียว เมื่อจบงานจางเหมากอสรางทั้ง
๕๐

-

-

-

-

-

-

กระบวนการ
2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
3. สงเบิกจายเงิน

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงิน
คาประกันผลงาน 10% กรณีผูรับ
จางมีสิทธิเบิกเงินคืนคาประกัน
ผลงาน 10% เมื่อเงินคาประกัน
ผลงานไดถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6
เดือน
1. ตรวจสอบหนังสือขอเบิกเงิน
ประกันผลงาน 10% (กรณีเบิกเงิน
คืนคาประกันผลงานที่ไดถูกหักไวแลว
ไมต่ํากวา 6 เดือน)
2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณ
3. สงเบิกจายเงิน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

สัญญา เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ
ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ

การเบิกจายเงินคาประกันผลงาน 10%
งวดเดียว เมื่อจบงานจางเหมากอสรางทั้ง
สัญญา เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎ
ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
๕๑

-

-

-

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือคําสั่งที่เกี่ยวของ

๕๒

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 คําสั่ง ข 774 ลว 14 ก.ค. 2558 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการดานการเงิน
แทนอธิบดี

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบฟอรมขออนุญาตไปราชการ (ชป.318)
9.2 แบบฟอรมขออนุญาตไปราชการ (ชป.318)
9.3 แบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ชป.367)
9.4 แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
9.5 แบบฟอรมใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111)
9.6 แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาจาง (บก.-กจ.3)
9.7 แบบฟอรมขออนุมัติทํางานนอกเวลาราชการ (ชป.305)
9.8 แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (บก.-กจ.8)
9.9 แบบฟอรมใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
9.10 แบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
9.11 แบบฟอรมรายการความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการซื้อ/จาง/เชา (พด.01)
9.12 แบบฟอรมรายการความตองการพัสดุเพื่อดําเนินการจางกอสราง (พด.02)
9.13 แบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พด.36)
9.14 แบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.37)
9.15 แบบฟอรมรายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.38)
9.16 แบบฟอรมรายงานการตรวจการจาง (พด.39)
9.17 แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ (พด.40)
9.18 แบบฟอรมใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด (พด.41)
9.19 แบบฟอรมใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด (ทั้งสัญญา) (พด.42)
9.20 แบบฟอรมรายงานผลการทดสอบ (ตว.พก.14-3)
9.21 แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน (ชป.308)
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ภาคผนวก
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ชป.318

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แบบขออนุญาตไปราชการ
ที่
เรื่อง
เรียน

/

ขออนุญาตไปราชการ
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว

ตําแหนง
ขออนุญาตไปราชการที่
เพื่อ
โดยจะออกเดินทางในวันที่
รวมเวลาไปราชการในครั้งนี้
ลําดับที่

กอง / สํานัก / โครงการ
จังหวัด
ตามคําสั่งของ
และจะกลับประมาณวันที่
วัน ในการไปราชการครั้งนี้ ขาพเจาขอใหมีผูรวมเดินทางไปดวย รวม
รายชื่อ

คน ดังนี้

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ในระหวางที่ขาพเจาไปราชการนี้ ขออนุมัติให นาย / นาง / นางสาว
ตําแหนง
รักษาราชการแทน และขออนุมัติใช
เปนพาหนะเดินทาง เมื่อกลับจากราชการแลว ขาพเจาจะไดทํารายงานเสนอตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุญาต

(ลงชื่อ)
วันที่

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
วันที่
พัฒนาระบบโดย ศูนยสารสนเทศ กรมชลประทาน

สัญญาเงินยืมเลขที่

สวนที่ 1

วันที่

ชื่อผูยืม

จํานวนเงิน

แบบ 8708

บาท

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทําการ
วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรียน
ตามคําสั่ง/บันทึก ที่

ลงวันที่

ขาพเจา

ไดอนุมัติให

ตําแหนง

สังกัด

พรอมดวย

เดินทางไปปฏิบัติราชการ
โดยออกเดินทางจาก
บานพัก
และกลับถึง

สํานักงาน
บานพัก

ประเทศไทย
สํานักงาน

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้

ตั้งแตวันที่

ประเทศไทย
วัน

เดือน

วันที่

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

เวลา

น.

เวลา

น.

ชั่วโมง

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ

ขาพเจา

คณะเดินทาง

ดังนี้

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท

จํานวน

วัน รวม

บาท

คาเชาที่พักประเภท

จํานวน

วัน รวม

บาท

รวม

บาท

รวม

บาท

รวมทั้งสิ้น

บาท

คาพาหนะ

ตามแบบ บก.111

คาใชจายอื่น
จํานวนเงิน ( ตัวอักษร )

ฉบับ

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย จํานวน
รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ

ผูขอรับเงิน
(

)

ตําแหนง
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

แบบ บก. 111

ใบรับรองแทนใบเสร็จ
สวนราชการ
วัน เดือน ป

รายละเอียดรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น ( ตัวอักษร )
ขาพเจา
ตําแหนง
ขอรับรองวา รายจายขางตนนี้
กอง/สํานัก
ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท.
( ลงชื่อ )
วันที่
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

บก.-กจ.3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หลักฐานการจายเงินคาจาง
ลูกจางประจํา

รายวัน
รายชั่วโมง

ลูกจางชั่วคราว

ชื่อสวนราชการ ………................................………...
หมายเลข
ถือจาย

ชื่อ

ตําแหนง

จังหวัด .............................. ประจําเดือน ……...........……... พ.ศ. ................

อัตราวันละ
รวม
วันที่ปฏิบัติงาน
หรือ
จํานวน จํานวนเงิน
(ผูใดมาปฏิบัติงานวันใดทําเครื่องหมาย X และถาผูไมมาวันใดใหทําเครื่องหมาย - ในชองวันที่นั้น ๆ )
ชั่วโมงละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 วัน/ชม.

รวมเงินจายทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(ศูนยบาทถวน)

รวม

รายวัน
รายชั่วโมง

-

หักภาษี
เงินได

-

วัน ลายมือชื่อ
คงรับสุทธิ เดือน ผูรับเงิน หมายเหตุ
ป

-

ขอรับรองวาผูที่รับเงินคาจางไดปฏิบัติงานจริง
(ลงชื่อ)
ตําแหนง

หัวหนาผูควบคุม
(........................................................)

(ลงชื่อ)

ผูจายเงิน

ชป. 305

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบขออนุมัติทํางานนอกเวลาราชการ
เรื�อง

ขออนุมัติทํางานนอกเวลาราชการ

เรียน
มีงาน

งาน / โครงการ

มีเจ้าหน้าที�ทํางานปกติ

สํานัก / กอง / กลุ่ม

คน ไม่เพียงพอจะทํางานตามปกติให้เสร็จได้ เพราะ

ถ้าไม่ทํางานนอกเวลาราชการ จะทําให้งานนี�เกิดการเสียหาย คือ

จึงขออนุมัติให้เจ้าหน้าที� จํานวน
วันหยุดราชการ ระหว่างวันที�
เดือน
โดยทํางานนอกเวลาราชการไม่เกินวันละ
ทํางานในวันหยุดราชการไม่เกินกว่าวันละ
ในเดือนหนึ�งให้คนหนึ�งทํางานรวมกันไม่เกิน
ใช้เงินจากรหัสงบประมาณ
แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก
เป็นเงินประมาณ
บาท (
โดยมี นาย / นาง / นางสาว
เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน

คน ดังบัญชีรายนามที�แนบ ทํางานนอกเวลาราชการและทํางาน
ถึงวันที�
พ.ศ.
เดือน
พ.ศ.
ช.ม. ตั�งแต่เวลา
น. ถึงเวลา
น. หรือ
ช.ม. ตั�งแต่เวลา
น. ถึงเวลา
น.
วัน หรือ
ช.ม. (คิดวันละ 7 ช.ม.ไม่รวม ช.ม.ที�คิดเพิ�มให้)
งบรายจ่าย
)
ตําแหน่ง

(
ตําแหน่ง

)

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

บก.-กจ. 8

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ชื�อส่วนราชการ

จังหวัด

เบิกตามคําขอเบิกเลขที�
ลําดับที�

xx

ชื�อ

อัตรา
เงินตอบแทน

ประจําเดือน

ลงวันที�

เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.

วันที�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมเวลาปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.
วันที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลา วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

วัน วันหยุด วันหยุด
ปกติ (ชัว� โมง (วัน)

จํานวน
เงิน

วัน เดือน ปี ลายมือชื�อ
ที�รับเงิน
ผู้รับเงิน

รวม
รวมเงินจ่ายทั�งสิ�น (ตัวอักษร)
ขอรับรองว่า ผู้มีรายชื�อข้างต้นปฏิบัติงานนอกเวลาจริง
ลงชื�อ

ผู้รับรองการปฏิบัติงาน

ลงชื�อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ

แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่ อง พร้ อมทั้งกรอกข้ อความเท่ าทีจ่ าํ เป็ น
1. ข้ าพเจ้ า........................... ...................................................................ตําแหน่ ง.....................................................................................
สังกัด.....................
.................................................. ..............................................................................................................................
2.

ขอเบิกเงินค่ ารักษาของ

 ตนเอง
 คู่สมรส ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
 บิดา ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
 มารดา ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
 บุตร ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
เกิดเมือ่ .................................................................เป็ นบุตรลําดับที.่ ....................
 ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ  เป็ นบุตรไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
ป่ วยเป็ นโรค......................................................................................................................................................................................................
และได้ เข้ ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ชื่อสถานพยาบาล)...........................................................................................................................
ซึ่งเป็ นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตั้งแต่ วนั ที.่ .................................................................................................ถึงวันที่
.....................................................................เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น.................................................................................................................บาท
(............................................................................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินทีแ่ นบ จํานวน..............ฉบับ
3. ข้ าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับเงินค่ ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
 ตามสิทธิ

 เฉพาะส่ วนทีข่ าดอยู่จากสิทธิทไี่ ด้ รับจากหน่ วยงานอืน่
 เฉพาะส่ วนทีข่ าดอยู่จากสัญญาประกันภัย

เป็ นเงิน..........................................................บาท (..................................................................................................................................)และ
(1) ข้ าพเจ้ า

(2) ..........ข้ าพเจ้ า






ไม่ มสี ิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่
มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ แต่ เลือกใช้ สิทธิจากทางราชการ
มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็ นผู้ใช้ สิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่ เพียงฝ่ ายเดียว

 ไม่ มสี ิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่
 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ แต่ ค่ารักษาพยาบาลทีไ่ ด้ รับตํา่ กว่ า
สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ
 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ ในฐานะเป็ นผู้อาศัยสิทธิของผู้อนื่

4.

เสนอ...........................................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ าพเจ้ ามีสิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ตามจํานวนทีข่ อเบิก ซึ่งกําหนดไว้ ในกฎหมาย และข้ อความข้ างต้ นเป็ นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
(...............................................................)
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ............

5. คําอนุมตั ิ
อนุมตั ใิ ห้ เบิกได้
(ลงชื่อ)..............................

......................................
(.................................................................)

ตําแหน่ ง.................................................................

6. ใบรับเงิน
ได้ รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล จํานวน........................................................................บาท
(......................................................

.................................................................) ไว้ ถูกต้ องแล้ ว

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รับเงิน
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................

ผู้จ่ายเงิน

(...............................................................)
วันที.่ ..........เดือน.....................................พ.ศ.............
(ลงชื่อต่ อเมือ่ ได้ รับเงินแล้ วเท่ านั้น)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

โปรดทําเครื่องหมาย

แบบ 7223

 ลงในชอง  พรอมทั้งกรอกขอความที่จําเปน

1. ขาพเจา....................................................................ตําแหนง...........................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
2. คูสมรสของขาพเจาชื่อ....................................................................................................................................
ไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางประจํา
เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา ตําแหนง.....................................สังกัด.............................................
 เปนพนักงานหรือลูกจางใน รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น
 กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ องคกรมหาชน หรือหนวยงานอื่นใด
ตําแหนง................................................................สังกัด........................................................................
3. ขาพเจาเปนผูมีสิทธิและขอใชสิทธิเนื่องจาก
 เปนบิดาขอบดวยกฎหมาย
 เปนมารดา
4. ขาพเจาไดจายเงินสําหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้
(1) เงินบํารุงการศึกษา
(2) เงินคาเลาเรียน
1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2) 
จํานวน..............................บาท
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2)  จํานวน..............................บาท
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2) 
จํานวน..............................บาท
5. ขาพเจาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามสิทธิ

เฉพาะสวนที่ยังขาดจากสิทธิ เปนเงิน...........................................บาท
(....................................................................................) (ก)ก

6.

เสนอ........................................................................... ข
 ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและ
ขอความ ที่ระบุขางตนเปนความจริง
 บุตรของขาพเจาอยูในขายไดรับการชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 เปนผูใชสิทธิเบิกเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แตเพียงฝายเดียว
 คูสมรสของขาพเจาไดรับการชวยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของทางราชการ ราชการทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใด ต่ํากวาจํานวนที่ไดรับจากทางราชการ
จํานวน..........................................................บาท
ขาพเจาขอรับรองวามีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย ตามจํานวนที่ขอเบิก
(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับสวัสดิการ
(.................................................................)
วันที.่ ...........เดือน.....................................พ.ศ...............

7. คําอนุมัติ

8. ใบรับเงิน

อนุมัติใหเบิกได

(ลงชื่อ).................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง................................................................

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จํานวน.......................................................บาท
(.....................................................................................................) ไวถูกตองแลว
(ลงชื่อ)..................................................................ผูรับเงิน
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ผูจายเงิน
(................................................................)
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ...........

คําชี้แจง
ก
ข

ใหระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน

รายงานความต้องการพัสดุเพื�อดําเนินการซื�อ/จ้าง/เช่า
ศูนย์ต้นทุน

0703

หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยจัดซื�อ

กอง/สํานัก
งาน/โครงการ
เรื�อง
เรียน

พด.01

ที�
วันที�

รายงานความต้องการพัสดุเพื�อดําเนินการซื�อ/จ้าง/เช่า
ผ่าน
มีความต้องการพัสดุสําหรับใช้งาน

ด้วยงาน/โครงการ
จํานวน

รายการ

วงเงินประมาณ

บาท

เหตุผลและความจําเป็นที�ต้องซื�อ/จ้าง/เช่า
ใช้ประมาณการที�

สําหรับงาน

รหัสแหล่งของเงิน
กําหนดเวลาที�ต้องการ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสงบประมาณ
วัน

สถานที�ส่งมอบพัสดุ

ซึ�งเป็นพัสดุตามแผนการจัดซื�อจัดจ้างที�ได้รับความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
รายการ
ที�

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จํานวน

หน่วย

ราคารวม
บาท
สต

ใบสั�ง/
สัญญา

ผู้จําหน่าย

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนาม
(
ผ่าน / เห็นสมควรดําเนินการซื�อ/จ้าง/เช่า โดยวิธี
ลงนาม
(

ผู้รายงานความต้องการพัสดุ
)
ผ่าน / สอบประเภทเงินแล้ว

เจ้าพนักงานกํากับ ลงนาม
)
(

ผู้สอบประเภทเงิน
)

อนุมัติ
(

)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน

รายงานความต้องการพัสดุเพื�อดําเนินการจ้างก่อสร้าง
ศูนย์ต้นทุน

0703

หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยจัดซื�อ

กอง/สํานัก
งาน/โครงการ
เรื�อง
เรียน

พด.02
ที�
วันที�

รายงานความต้องการพัสดุเพื�อดําเนินการจ้างก่อสร้าง
ผ่าน
ด้วยงาน/โครงการ

มีความประสงค์จะจ้าง
ในเขตอําเภอ

จังหวัด

เหตุผลและความจําเป็นที�ต้องจ้าง
วงเงินค่าจ้างประมาณ

บาท

บาท ราคากลาง

งาน
รหัสแหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

ระยะเวลาที�ต้องการให้ส่งมอบงาน

วัน

รหัส GPSC

รหัสกิจกรรมหลัก

ซึ�งเป็นงานตามแผนการจัดซื�อจัดจ้างที�ได้รับความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

รายละเอียดลักษณะของงานจ้างก่อสร้าง
(ชื�องาน / โครงการ)

ราคาค่าจ้าง

ใบสั�ง / สัญญา

ผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนาม
(
ผ่าน / เห็นสมควรดําเนินการจ้าง โดยวิธี
ลงนาม
(

ผู้รายงานความต้องการพัสดุ
)
ผ่าน / สอบประเภทเงินแล้ว

เจ้าพนักงานกํากับ ลงนาม
)
(

ผู้สอบประเภทเงิน
)

อนุมัติ
(

)

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.36
ใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ ……………………

วันที่………………………………………………

เรียน ประธานกรรมการฯ (…………………………..…………………………………)
ตามที่ ……………………………………………………………….ไดอนุมัติแตงตั้งทานเปนประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา /ใบสั่งที่ ………………………………………………….….ที่แนบมานี้ รวม…………………ฉบับ
พรอมดวย ………………………………………………………..และ............. …………………………..………………………………...
เปนกรรมการรวม เมื่อวันที่……………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตรวจรับและสงคืนคลังพัสดุโดยดวน พรอมนี้ ไดแนบใบรายงาน
กรรมการตรวจรับมาดวยแลว
(ลงชื่อ) …………………………………………..
(.................................................)
ตําแหนง…………………………………………

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.37
ใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง

ที่ ……………………

วันที่……………………………………………

เรียน ประธานกรรมการฯ (…………………………..…………………………………) ผาน ผูควบคุมงาน
ตามที่……………………………………….……….ไดอนุมัติแตงตั้งทานเปนประธานกรรมการตรวจการจาง
ตามสัญญา /ใบสั่งที่ ……………………………………………………………………….….ที่แนบมานี้รวม …………………ฉบับ
พรอมดวย………………………………………………………………………..และ.............………………………………………………...
เปนกรรมการรวม เมื่อวันที่…………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตรวจการจางและสงคืนคลังพัสดุโดยดวน
พรอม ไดแนบใบ
รายงานกรรมการตรวจการจางมาดวยแลว
(ลงชื่อ) …………………………………………..
(.................................................)
ตําแหนง…………………………………………

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.38
รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ
เรียน ……………………………………
ตามที่กรมฯ แตงตั้งใหขาพเจา ……………….……………………………………….เปนประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพรอมดวย …………………………………..…………………และ ……………………..…………..………………….…
เปนกรรมการรวมเมื่อวันที่ ………………………………………....ตามใบสั่ง /สัญญาที่ …………….……………………………..
ลงวันที่ ………………………………………………………..ซึ่งผูขายไดนําสิ่งของตามใบสั่ง /สัญญาดังกลาวมาสงไวแลว
ที่คลังพัสดุ………………………….…..……………เมื่อวันที่………………..เดือน……………………………พ.ศ……………
คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจรับพัสดุ ณ คลังพัสดุ หรือที่ ……………………………..………………….
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่………………………………………..…..รวมเวลาการตรวจรับ……..วัน นับจากวันที่ผูขาย
นําของมาสง เหตุที่ทําใหคณะกรรมการตรวจรับลาชาไมเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว ซึ่งจะตองทําการตรวจ
รับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด เพราะ
1) ตองทําการทดลอง
2) ไมตรงตามตัวอยาง
3) ชนิด ขนาด ยี่หอ ฯลฯ ไมตรงตามใบสั่ง/สัญญา
4) ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และไดลงนามกํากับไวในใบนําสงสิ่งของแลว
(ลงชื่อ)……………………………………..….……ประธานกรรมการ
วันที่……………………..…………..
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ
วันที่……………………..…………..
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ
วันที่……………………..…………..
หมายเหตุ

(1) ถาจะชี้แจงเพิ่มเติมใหใชดานหลัง
(2) เหตุที่ตรวจรับลาชาขอหนึ่งขอใดใหใชเครื่องหมาย  หนาขอความนั้น

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.39
รายงานการตรวจการจาง

เรื่อง รายงานการตรวจการจาง
เรียน ……………………………………
ตามที่ กรม ฯ แตงตั้งใหขาพเจา ……………….………………………………………………..เปนประธานกรรมการ
ตรวจการจาง …………………….………..………………………………พรอมดวย …………………………….……….…………..…………
และ ………………………………………………………………………….……...…เปนกรรมการรวม เมื่อวันที่ ……………………...…..
ตามใบสั่ง /สัญญาที่ ……………………….ลงวันที่ …………………………….………..ซึ่งผูรับจางสงมอบงาน งวดที่ ………….………
ครั้งที่ ………………..ตามใบสั่ง /สัญญาดังกลาวแลว เมื่อวันที่ …………………………….………..ดังมีรายละเอียดดังนี้ .………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
ตามกําหนด
การสงมอบงานงวดนี้เปนการสงมอบ
ในใบสั่งสัญญา ซึ่งกําหนดใหสงมอบ
ลาชากวากําหนด
ภายในวันที่ ……………………..……....สําหรับในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดใบสั่ง /สัญญา อันเปนเหตุให
ผูรับจางตองถูกปรับตามเงื่อนไขในใบสั่ง /สัญญา คณะกรรมการฯ ไดใหผูรับจางทําหนังสือยินยอม ที่จะใหกรม ฯ
ปรับตามใบสั่ง/สัญญา แนบมาดวยแลว
คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจการจาง ณ ………………………….……………………………………………………
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ………………………..…...รวมใชเวลาในการตรวจ ……………วัน นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน เมื่อวันที่…….…………………………………..เหตุที่คณะกรรมการฯ ตรวจการจางลาชา
เกิน 3 วันทําการ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
งานที่สงมอบตามใบสั่ง /สัญญาในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจถูกตองเรียบรอย ตาม
เงื่อนไขในใบสั่ง/สัญญา และไดลงนามการตรวจไวในใบสงมอบงานเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)……………………………………..….……ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ
หมายเหตุ

ใหใชเครื่องหมาย  ลงในชอง

ที่ตองการ ขอความที่ไมใชโปรดขีดฆาออก

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.40
ใบตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดทําการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา/ใบสั่ง/สนองรับราคา ที่
..................................................... ซึ่ง บริษัท/หาง/ราน.......................................................................................
ไดนํามาสงไวแลวเมื่อวันที่....................................... เปนที่เรียบรอยแลวแลว เมื่อวันที่.....................................
(ลงชื่อ)……………………………………..….……ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการ

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.41

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด
ดวย บริษัท /หาง ………………………….…………………………………………………..ผูรับจางตามสัญญา
เลขที่ …………………………..…………ลงวันที่ …………………………..ไดสงมอบงาน ครั้งที่ ………….งวดที่ ………..…….
วงเงินคาจางจํานวน ………………………………………..บาท เมื่อวันที่ …………..……..………………....และผูควบคุมงาน
ไดตรวจสอบงานที่สงมอบแลวเสร็จเมื่อวันที่ ……………….………………..ผลงานที่สงมอบถูกตองตามรายการ
ละเอียดและแบบ
คณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจผลงานเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ……………..……..
ปรากฏวาผูรับจางสงมอบงานเกินกําหนดอายุสัญญา ………..…..วัน กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ทําการปรับตาม
เงื่อนไขสัญญา ตามจํานวนวันที่สงมอบงานเกินอายุสัญญา
จึงทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน อนึ่งการตรวจสอบผลงานนี้ มิไดทําใหผูรับจาง
หมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของสิ่งกอสรางที่ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว
(ลงชื่อ)……………………………………..….……ประธานกรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)

.กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พด.42

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งสัญญา
ดวย บริษัท /หาง ………………………….…………………………………………………..ผูรับจางตามสัญญา
เลขที่ …………………………..…………ลงวันที่ …………………………..ไดสงมอบงาน ทั้งสัญญา วงเงินคาจาง
จํานวน………………………บาท (...............................................................) เมื่อวันที่ …………..……..………………....
และผูควบคุมงานไดตรวจสอบงาน ที่ไดรับมอบตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายแลว ปรากฏวาเรียบรอย ครบถวน
ถูกตองตามรายการละเอียดและแบบที่กําหนดตามสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจผลงาน ทั้งหมดตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายเปนที่
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่……………..………….... ปรากฏวาผูรับจางสงมอบงานเกินกําหนดอายุสัญญา ………..…..วัน
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ทําการปรับตามเงื่อนไขสัญญา ตามจํานวนวันที่สงมอบงานเกินอายุสัญญา
จึงทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)……………………………………..….……ประธานกรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)
(ลงชื่อ)……………………………………..….……กรรมการตรวจการจาง
(.....................................................)

