
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เร่ือง "การจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี"

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ค าน า

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป็นการประเมิน

เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่

 (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  โดยใน EB ๒๕ ก าหนดให้หน่วยงาน

มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตามคู่มือ 

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย จึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองการจ่างเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส าน างานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย และหน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย



สารบัญ

ค าน า

สารบัญ

การจัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๑

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๒

การเบิกเงินตามรายงานจัดซ้ือจัดจ้าง ๓

การจ่ายเงิน ๔

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ๕

ภาคผนวก

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย

แบบบันทึกอุบัติการณ์
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วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนการควบคุม การเบิกเงินและการจ่ายเงินถูกต้องเป็นไปตามระเบียบด้านการเงินการคลัง

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

 

กรณีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

นายกมล ใจถา  1. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณปีท่ี ๑ ชม.

     ผ่านมาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนการ    

     ใช้จ่ายงบประมาณปีปัจจุบัน

นายกมล ใจถา  2. ประมาณการงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่า  -ข้อมูลการใช้จ่ายปีท่ีผ่านมา ๑ ชม.

     ตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ(งบด าเนินงาน)

     ปีงบประมาณปัจจุบันเป็นรายเดือน

 

นายกมล ใจถา  3. จัดท าโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน

     ในวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร แล้ว ๑ ชม.

     จัดส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     

รวม ๓ ชม.

การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
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ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

 

กรณีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายกมล ใจถา   ๑. เม่ือได้รับใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  - บัญชีคุมแสตมป์ ๑ ชม.

     และค่าอินเตอร์เน็ต  เม่ือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ี

      คุมบัญชีใช้เงินทดรองราชการจ่ายแล้วรวบรวม

      ใบเสร็จรับเงินไว้

นายกมล ใจถา ๒. จัดท าใบเบิกเงินค่าสาธารณูปโภครวมทุกรายการ  - ใบเสร็จรับเงินทุกรายการ ๔๕ นาที

   สองชุด ชุดแรกแนบใบเสร็จฯซ่ึงป๊ัมตรายางจ่ายเงิน  - ใบเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค

   แล้ว ผู้ทดรองจ่ายลงช่ือก ากับ พร้อมระบุช่ือ นามสกุล

    จริงท้ังชุดส าเนาคู่ฉบับแนบส าเนาใบเสร็จฯท้ังหมด

นายกมล ใจถา ๓.จัดท าใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐)พร้อมหน้างบ จ านวน

   ๓ ชุด สองชุดแรกแนบใบเบิกค่าสาธารณูปโภคชุดตัว ๑๐ นาที

   จริง ชุดท่ีสามแนบใบเบิกเงินฯชุดส าเนาคู่ฉบับ 

นายกมล ใจถา ๔.ออกเลขท่ีใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ในสมุดเบิกเงิน

   ราชการ(แบบ ๓๐๑) เรียงตามล าดับของปีงบประ ๕ นาที

   มาณ แล้วจัดส่งแบบ ๓๐๑ และแบบ ๓๕๐ ชุดตัวจริง

   ให้หน่วยเบิก(สสจ.มส.) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย

ส่วนชุดส าเนาเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐานคู่ฉบับ

รวม ๒ ชม.
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ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

 

กรณีเบิกเงินตามรายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนการเบิกเงินตามรายงานจัดซ้ือ/จัดจ้างถูกต้องรัดกุม

นายกมล ใจถา   ๑. จนท.การเงินตรวจสอบรายงานการจัดซ้ือจัด  - รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ๑  ชม.

      จ้างซ่ึงเสร็จสมบูรณ์แล้ว (กรรมการหรือคณะ

      กรรมการตรวจรับแล้ว)  จากเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

นายกมล ใจถา ๒.จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยแยกหมวด ๑๐ นาที

   ค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุออกจากกัน และแยกกรณี

   ท่ีทดรองจ่ายแล้ว(มีใบเสร็จ , ใบส าคัญรับเงิน) กับ

   กรณีท่ีมีใบแจ้งหน้ีหรือใบส่งของ ออกจากกัน

นายกมล ใจถา ๓.จัดท าใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐)พร้อมหน้างบ จ านวน

   สามชุด สองชุดแรกแนบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑๐ นาที

   ชุดจริง ชุดท่ีสามแนบบันทึกขออนุมัติฯชุดส าเนาคู่ฉบับ 

นายกมล ใจถา ๔.ออกเลขท่ีใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ในสมุดเบิกเงิน

   ราชการ(แบบ ๓๐๑) เรียงตามล าดับของปีงบประ ๕ นาที

   มาณ แล้วจัดส่งแบบ ๓๐๑ และแบบ ๓๕๐ ชุดแรก

  ให้หน่วยเบิก(สสจ.มส.) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป

 

รวม ๑ ชม. ๒๕ นาที
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ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

 

กรณีการจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง

นายกมล ใจถา ๑.ตรวจสอบส าเนาใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐)ท่ี สสจ.ส่ง  - บัญชีคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ๒๐ นาที

   คืน มีการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว

   ให้บันทึกบัญชีคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายกมล ใจถา ๒.จนท.การเงิน(ผู้เขียนเช็ค) เขียนเช็คส่ังจ่ายเจ้าหน้ี/  - เช็ค ๔๐ นาที

   ผู้มีสิทธิรับเงิน บันทึกทะเบียนคุมเช็ค แล้วเสนอ  - ทะเบียนคุมเช็ค

   เช็ค,ทะเบียนคุมเช็คท่ีเขียนแล้วกับส าเนาแบบ๓๕๐

   ให้ผู้มีอ านาจลงนาม

นายกมล ใจถา ๓.จนท.การเงิน(ผู้จ่ายเช็ค) แจ้งเจ้าหน้ี/ผู้มีสิทธิรับเงิน  - ใบเสร็จรับเงิน ๕๐ นาที

   มารับเช็ค ณ สสอ.มร. และเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

   เจ้าหน้ี    มอบใบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้เจ้าหน้ี(ถ้ามี)

   แล้วรวบรวมใบเสร็จรับเงิน ส่ง สสจ.

นายกมล ใจถา ๔.จนท.การเงิน(ผู้จ่ายเช็ค) ป๊ัมจ่ายเงินแล้ว ลงนาม

   ระบุช่ือ สกุลจริงในส าเนาแบบ ๓๕๐ ส่งเอกสาร ๑๐ นาที

   คืนเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามล าดับ

   ปีงบประมาณ

รวม ๒ ชม.



 ๖

๑ สสจ.แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ(งบด าเนินงาน)ประจ าปีให้ สสอ.

กรณีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

๒ สสอ.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยจัดท าแผนใช้จ่ายเป็นรายเดือน

ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณปีท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลการท าแผนปีปัจจุบัน

 -ประมาณการงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และแสตมป์

 -ประมาณการงบประมาณค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าซ่อมแซม

  ทรัพย์สินของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าประกันภัยรถราชการ 

 -ประมาณการงบประมาณค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  วัสดุงานบ้านงาน

  ครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุการไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง

 -จัดท าโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร จัดส่งให้ สสจ.

  ๒ ชุด(ชุดจริงและชุดส าเนาคู่ฉบับ) เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว สสจ.จะส่งชุดส าเนาฯคืน สสอ.

3 สสอ.ด าเนินการเบิกงบประมาณตามโครงการ และลงบัญชีคุมงบประมาณทุกคร้ังท่ีเบิก

     กรณีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

 - เม่ือได้รับใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ใช้เงินทดรองราชการจ่ายแล้วรวบรวมใบเสร็จรับเงินไว้

 - เม่ือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีคุมบัญชีแสตมป์ใกล้หมดแล้ว ใช้เงินทดรองราชการจ่ายแล้วรวบรวมใบเสร็จฯไว้

 - จัดท าใบเบิกเงินค่าสาธารณูปโภครวมทุกรายการ ๒ ชุด ชุดจริงแนบใบเสร็จฯซ่ึงป๊ัมตรายางจ่ายเงินแล้วและ

   เจ้าหน้าท่ีการเงินลงช่ือก ากับ พร้อมระบุช่ือ นามสกุลจริง ชุดส าเนาคู่ฉบับแนบส าเนาใบเสร็จฯท้ังหมด

 - จัดท าใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) พร้อมหน้างบ จ านวน ๓ ชุด สองชุดแรกแนบใบเบิกค่าสาธารณูปโภคชุดจริง 

   ชุดท่ี ๓ แนบใบเบิกค่าสาธารณูปโภคชุดส าเนาคู่ฉบับ

 - ออกเลขท่ีใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ในสมุดเบิกเงินราชการ(แบบ ๓๐๑) เรียงตามล าดับของปีงบประมาณ แล้ว

   จัดส่งแบบ ๓๐๑ และแบบ ๓๕๐ สองชุดแรกให้หน่วยเบิก(สสจ.มส.) เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป

     กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ

 - การเบิกเงินค่าประกันภัยรถราชการ ให้ด าเนินการเหมือนการเบิกค่าสาธารณูปโภค  แต่เป็นการเบิกลักษณะ

   ค่าใช้สอย และใช้ส าเนาใบเสร็จฯแนบเร่ืองการเบิกจ่าย เน่ืองจากใบเสร็จฉบับจริง ต้องเก็บไว้ท่ีรถราชการ

 - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าใช้สอย)

     1. เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจเช็คดังน้ี

          ๑.๑ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฉบับจริง หากมีการแก้ไขต้องให้ผู้อนุมัติลงนามก ากับทุกจุด

          ๑.๒ ต้องมีส าเนาหนังสือเร่ืองการเดินทางไปราชการคร้ังท่ีเบิกน้ี

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ



 ๗

          ๑.๓ รายงานการเดินทาง ส่วนท่ี ๑ วัน เวลา ต้องระบุให้ชัดเจน เม่ือถูกต้องแล้วให้ลงลายมือช่ือผู้ตรวจ

                สอบ ด้านหลังรายงานการเดินทางของส่วนท่ี ๑

          ๑.๔ รายงานการเดินทาง ส่วนท่ี ๒ (แผ่นขวาง) ใช้เฉพาะการเดินทางเป็นหมู่คณะ(๒ คนข้ึนไป) และผู้

                เดินทางทุกคนลงช่ือรับเงินไว้ให้เรียบร้อย

          ๑.๕ กรณีมีใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถราชการ ค่าเช่าท่ีพัก ผู้จ่ายเงินต้องป๊ัมตรายางจ่ายเงิน

                แล้ว และลงช่ือก ากับ พร้อมระบุช่ือ นามสกุลจริง

          ๑.๖ กรณีไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จค่าพาหนะ หรือได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้ใช้

                แบบ บก.๑๑๑ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

     ๒. เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดท าหนังสือส่งรายงานเดินทางและขออนุมัติเบิกจ่าย ๒ ฉบับ  โดยฉบับแรกแนบราย

        งานการเดินทางท่ีตรวจสอบแล้วถูกต้องแล้วท้ังหมด

     ๓. จัดท าใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) พร้อมหน้างบ จ านวน ๓ ชุด  สองชุดแรกแนบหนังสือส่งรายงานเดินทาง

        และขออนุมัติเบิกจ่าย ชุดท่ี ๓ แนบส าเนาหนังสือส่งรายงานเดินทางฯ

     ๔. ออกเลขท่ีใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ในสมุดเบิกเงินราชการ(แบบ ๓๐๑) เรียงตามล าดับของปีงบประมาณ

        แล้วจัดส่งแบบ ๓๐๑ และแบบ ๓๕๐ สองชุดแรกให้ สสจ.มส. เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

        ส่วนชุดท่ี ๓ แนบส าเนาคู่ฉบับ

 - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง

     ๑. จนท.การเงินตรวจสอบรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเสร็จสมบูรณ์แล้ว(ตรวจรับแล้ว) จากเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

     ๒. จนท.การเงินจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยแยกหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ ออกจากกันและ

        แยกแต่ละโครงการออกจากกันด้วย(ถ้ามี) แยกกรณีท่ีทดรองจ่ายแล้ว(มีใบเสร็จหรือใบส าคัญรับเงิน)กับ

        กรณีท่ีมีใบแจ้งหน้ีหรือใบส่งของ ออกจากกัน

     ๓. จัดท าใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) พร้อมหน้างบ จ านวน ๓ ชุด  ชุดแรกแนบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและ

        รายงานซ้ือจ้างท้ังหมด ชุดท่ี ๒ แนบส าเนาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ชุดท่ี ๓ ไม่มีอะไรแนบ 

     ๔. ออกเลขท่ีใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ในสมุดเบิกเงินราชการ(แบบ ๓๐๑) เรียงตามล าดับของปีงบประมาณ

        แล้วจัดส่งแบบ ๓๐๑ และแบบ ๓๕๐ ชุดแรกกับชุดท่ี ๓ ให้ สสจ.มส. เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป

     ๕. บันทึกบัญชีการควบคุมงบประมาณแต่ละแผนงานโครงการ

     กรณีการจ่ายเงิน

๔ สสอ.ด าเนินการจ่ายงบประมาณตามโครงการ และบันทึกบัญชีคุมงบประมาณทุกคร้ังท่ีจ่าย

     ๑. จนท.การเงินตรวจสอบส าเนาใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) ท่ี สสจ.ส่งคืน ว่ามีการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ หากถูก

         ต้องแล้วให้บันทึกบัญชีคุมการจ่ายงบประมาณ

     ๒. มอบเอกสารให้ จนท.การเงิน(ผู้เขียนเช็ค) เขียนเช็คส่ังจ่ายเจ้าหน้ี/ผู้มีสิทธิรับเงิน บันทึกทะเบียนคุมเช็ค

     ๓. จนท.การเงิน(ผู้เขียนเช็ค)เสนอเช็ค,ทะเบียนคุมเช็คท่ีเขียนแล้วกับส าเนาแบบ ๓๕๐ ให้ผู้มีอ านาจลงนาม



 ๖

     4. จนท.การเงิน(ผู้จ่ายเช็ค) แจ้งเจ้าหน้ี/ผู้มีสิทธิรับเงิน มารับเช็ค ณ สสอ.มร. และเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

         เจ้าหน้ี(กรณีใช้ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งมอบงาน เบิก) และมอบใบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้เจ้าหน้ี(ถ้ามี)

     ๕. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

     ๖. จนท.การเงิน(ผู้จ่ายเช็ค) ป๊ัมจ่ายเงินแล้ว ลงนาม ระบุช่ือ สกุลจริงในส าเนาแบบ ๓๕๐

     ๗. เก็บส าเนาแบบ ๓๕๐ เข้าแฟ้มเรียงตามล าดับ(ปีงบประมาณ)

   

1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

2 โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร

3 บัญชีคุมงบประมาณแยกแผนงานโครงการ

4 ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ใบแจ้งหน้ี ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน

5 ใบเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค

6 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ

7 ส าเนาหนังสือเร่ืองการเดินทางไปราชการคร้ังท่ีเบิก

8 รายงานการเดินทาง ส่วนท่ี ๑,๒  , แบบ บก.๑๑๑

9 หนังสือส่งรายงานเดินทางและขออนุมัติเบิกจ่าย

10 รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง

11 ใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

12 เช็ค

13 ทะเบียนคุมเช็ค

14 ใบเบิกเงิน(แบบ ๓๕๐) พร้อมหน้างบ

15 สมุดคู่มือเบิกเงินราชการ(แบบ ๓๐๑)

เอกสารประกอบเร่ืองการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน



ภาคผนวก












