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1. งานการเงิน 

1.1 ขอบเขตการดำเนินงาน 

การปฏิบัติงานให/เป1นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีขอบขDายการ

ดำเนินงาน ดังน้ี 

1. การเบิกเงิน 

2. การจDายเงิน 

3. การยืมเงิน 

4. การรับเงิน 

5. การเก็บรักษาเงิน 

6. การนำสDงเงินรายได/แผDนดิน 

7. การจัดทำรายงานเงินประจำเดือน  

8. การรายงานการใช/ใบเสร็จรับเงิน 

9. การรายงานคDาสาธารณูปโภค (ระบบ E-budget) 

10. การเบิกเงินงบประมาณ (สวัสดิการ) 

 - เงินสวัสดิการคDารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร 

 - เงินสวัสดิการคDาเชDาบ/าน 

 - การแจ/งคำขอเพ่ิม/ปรับปรุงข/อมูลในฐานข/อมูลบุคลากรภาครัฐ 

11. การจDายเงินภาษี ณ ท่ีจDาย (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสjกรมสรรพากร) 

12. การออกหนังสือรับรองเงินเดือน 

13. งานประกันสังคม (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสjสำนักงานประกันสังคม) 

 - แจ/งข้ึนทะเบียนผู/ประกันตน 

 - การแจ/งส้ินสุดการเป1นผู/ประกันตน 

1.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การเบิกเงิน 

 1) เจ/าหน/าท่ีรับหลักฐานขอเบิกเงินและบันทึกในบัญชีคุมหลักฐานการขอเบิก 

 2) เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได/รับจัดสรร 

 3) เจ/าหน/าท่ีจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 

 4) เจ/าหน/าท่ีเสนอผู/อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 

 5) เจ/าหน/าท่ีทำบันทึกรายการวางเบิกเงินเป1นงวด 

 

2. การจDายเงิน 



 การจDายเงินอาจจDายเป1นเช็ค การเบิกเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจDาย และการโอนเงินเข/าบัญชี

ผDานธนาคาร ปฏิบัติดังน้ี 

1) เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบการโอนเงินเข/าบัญชีธนาคาร 

2) เจ/าหน/าที่จัดทำรายละเอียดการจDาย เขียนใบถอนเงิน หรือเขียนเช็คสั่งจDายและบันทึกใน

ทะเบียนคุมเช็ค 

 3) เสนอผู/อำนวยการโรงเรียนและผู/มีอำนาจส่ังจDาย ลงนามส่ังจDายเช็ค หรือใบถอนเงิน 

 4) เจ/าหน/าท่ีจDายเช็ค/โอนเงินให/เจ/าหน้ี/ผู/มีสิทธ์ิรับเงิน 

 5)  แจ/งการโอนให/เจ/าหน้ี/ผู/มีสิทธ์ิรับเงิน รับทราบ 

 6)  เจ/าหน/าท่ีการเงินจัดสDงหลักฐานการจDายให/เจ/าหน/าท่ีบัญชี 

 

3. การยืมเงิน 

 1) เจ/าหน/าที่การเงินรับเอกสารการเบิกจDายเงินยืมจากผู/ขอยืม (ให/ผู/ขอยืมสDงเอกสารการยืม

เงินกDอนกำหนดวันใช/เงิน อยDางน/อย 7 วันทำการ จำนวน 2 ชุด) 

 2) เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยืม 

 3) เสนอขออนุมัติตDอผู/อำนวยการโรงเรียน 

 4) ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 

 5) บันทึกรายการขอเบิก 

 6) จDายเงินให/กับผู/ยืมเงินตามสัญญา 

 7) รวบรวมเอกสารสDงเจ/าหน/าท่ีบัญชี 

 8) เม่ือลูกหน้ีสDงหลักฐาน/เงินสดเหลือจDาย (ถ/ามี) เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ 

 9) เจ/าหน/าท่ีการเงินบันทึกการรับเงินคืนพร/อมท้ังออกใบรับใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน 

 10) รวบรวมหลักฐานสDงเจ/าหน/าท่ีบัญชี 

 

4. การรับเงิน 

 1) เจ/าหน/าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได/รับเงินสด หรือได/รับการแจ/งการโอนเงินเข/า

บัญชีธนาคาร 

 2) เจ/าหน/าที่สรุปการรับเงินโดยสลักหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท/ายเมื่อสิ้นเวลารับเงิน

ในวันน้ันๆ  

 3) เจ/าหน/าที่จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และมอบเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงินให/

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 4) เจ/าหน/าท่ีบันทึกเสนอผู/อำนวยการโรงเรียน รับทราบการรับเงิน 

 5) เจ/าหน/าที่การเงินมอบสำเนาใบเสร็จรับเงินให/เจ/าหน/าที่บัญชีเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี 

และทะเบียนท่ีเก่ียวข/อง 



 

5. การเก็บรักษาเงิน 

 1) เจ/าหน/าท่ีการเงินเสนอแตDงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน 

 2) ผู/อำนวยการโรงเรียนลงนามแตDงต้ัง 

 3) เจ/าหน/าท่ีการเงินมอบกุญแจให/คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 4) เจ/าหน/าที่การเงินนำเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สDงมอบคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินตรวจสอบ 

 5) เจ/าหน/าที่การเงินนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู/นิรภัย และคณะกรรมการ

เก็บรักษาเงินลงช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

 6) เจ/าหน/าท่ีการเงินเสนอผู/อำนวยการโรงเรียนเพ่ือทราบ 

 7) วันทำการถัดไปกรรมการเก็บรักษาเงินสDงมอบเงินให/เจ/าหน/าที่การเงินรับไปจDายและลง

ลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

 

6. การนำเงินสDงคลัง 

   เชDน เงินค้ำประกันสัญญา เงินรายได/แผDนดิน เป1นต/น ปฏิบัติดังน้ี 

 1) เจ/าหน/าท่ีการเงินรับหลักฐานและจำนวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 2) เจ/าหน/าท่ีการเงินตรวจสอบความถูกต/องของประเภทและจำนวนเงินท่ีนำสDง 

 3) เจ/าหน/าที่การเงินทำหนังสือนำสDงเงินถึงผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร/อม

เงินท่ีนำสDง 

 4) เจ/าหน/าที่การเงินนำใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสDงให/เจ/าหน/าที่บัญชี

บันทึกในทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวข/อง 

 

7. การจัดทำรายงานเงินประจำเดือน 

 1) เจ/าหน/าที ่การเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน และงบเทียบยอด เสนอ

ผู/อำนวยการโรงเรียน 

 2) เจ/าหน/าที ่ทำหนังสือนำสDงรายงานเงินคงเหลือประจำเดือน และงบเทียบยอด ถึง

ผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไมDเกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

 

8. การรายงานการใช/ใบเสร็จรับเงิน 

 1) เมื่อสิ้นปpงบประมาณ เจ/าหน/าที่การเงินตรวจสอบใบเสร็จรับเงินวDามีเลDมใดที่ใช/ไมDหมดให/

ทำการเจาะปรุสDวนท่ีไมDได/ใช/ให/เรียบร/อย 



2) เจ/าหน/าที่การเงินรายงานการใช/ใบเสร็จรับเงินถึงผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ให/ทราบ

วDามีใบเสร็จรับเงินอยูDในความรับผิดชอบเลDมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได/ใช/ใบเสร็จรับเงินไปแล/วเลDมใด เลขท่ี

ใดถึงเลขท่ีใด อยDางช/าไมDเกินวันท่ี 31 ตุลาคมของปpงบประมาณถัดไป 

3) หากมีใบเสร็จเลDมใดที่ยังไมDได/ใช/งานให/ทำเรื่องขออนุญาตถึงผู/อำนวยการเขตพื้นที่เพ่ือ

นำมาใช/ในปpงบประมาณถัดไป 

4) กรณีใบเสร็จรับเงินไมDเพียงพอสำหรับการใช/ในปpงบประมาณ ให/ทำเรื่องจองใบเสร็จรับเงิน

ผDานระบบเบิกใบเสร็จรับเงินสำนักการคลังและทรัพยjสิน (http://financial.obec.go.th/A1obec/user_school/) 

เม่ือตรวจสอบวDาได/รับอนุมัติแล/วจึงไปรับท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

9. การรายงานคDาสาธารณูปโภค (ระบบ E-budget) 

 1) เจ/าหน/าที่การเงินบันทึกข/อมูลการใช/จDายคDาสาธารณูปโภคผDานระบบ E-budget ทุกส้ิน

เดือน 

 

10. การเบิกเงินงบประมาณ (สวัสดิการ) 

 - เงินสวัสดิการคDารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร 

 - เงินสวัสดิการคDาเชDาบ/าน 

 - การแจ/งคำขอเพ่ิม/ปรับปรุงข/อมูลในฐานข/อมูลบุคลากรภาครัฐ 

มีข้ันตอนปฏิบัติดังน้ี 

 1) ผู/ประสงคjขอเบิกเงินสวัสดิการ หรือแจ/งคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข/อมูลในฐานข/อมูลบุคลากร

ภาครัฐ สDงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข/องให/เจ/าหน/าที่การเงินภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ประสงคjขอเบิก 

พร/อมลงรายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

 2) เจ/าหน/าที ่การเงินเสนอเอกสารตDอผู /อำนวยการโรงเรียน และทำหนังสือนำสDงถึง

ผู/อำนวยการเขตพ้ืนท่ี ไมDเกินวันท่ี 8 ของเดือนท่ีขอเบิก 

 3) ผู/ประสงคjขอเบิกจะได/รับเงินตามรอบเดือนน้ันๆ 

 

11. การจDายเงินภาษี ณ ท่ีจDาย (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสjกรมสรรพากร) 

 1) เจ/าหน/าที่การเงินรายงานการรับเงินหักภาษี ณ ที่จDาย ผDานระบบบริการอิเล็กทรอนิกสj

กรมสรรพากร ของแตDละเดือนท่ีมีการจDาย ภายในวันท่ี 1-7 ของเดือนถัดไป 

 2) เจ/าหน/าที่ปรินทjเอกสารการนำสDงเงิน (e-payment) เพื่อนำไปยื่นชำระเงินภาษี ณ ที่จDาย 

ท่ีธนาคาร (กรุงไทย) 

 3) เจ/าหน/าที่การเงินปรินทjใบเสร็จรับเงินจากระบบสDงให/เจ/าหน/าที่บัญชี เพื่อบันทึกรายการ

ทางบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวข/อง 

 



12. การออกหนังสือรับรองเงินเดือน 

 1) ผู/ประสงคjขอหนังสือรับรองเงินเดือนกรอกข/อมูลในแบบฟอรjมบันทึกข/อความ “ขอหนังสือ

รับรองเงินเดือน” ให/เจ/าหน/าท่ีการเงิน กDอนวันท่ีจะต/องใช/งาน อยDางน/อย 7 วันทำการ 

 2) เจ/าหน/าท่ีเสนอบันทึกข/อความให/ผู/อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 

 3) เจ/าหน/าที่การเงินออกหนังสือรับรองเงินเดือน พร/อมลงทะเบียนคุมเลขที่หนังสือรับรอง

เงินเดือน 

 4) เจ/าหน/าท่ีการเงินเสนอหนังสือรับรองเงินเดือน ให/ผู/อำนวยการโรงเรียนรับรอง 

 5) เจ/าหน/าท่ีการเงินสDงมอบหนังสือรับรองเงินเดือนให/ผู/ท่ีทำเร่ืองขอ 

 

13. งานประกันสังคม (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสjสำนักงานประกันสังคม) 

     13.1 การแจ/งข้ึนทะเบียนผู/ประกันตน  

 1) เม่ือมีการจ/างบุคลากร เจ/าหน/าท่ีงานบุคคลต/องสDงสำเนาสัญญาจ/างการทำงานและเอกสาร

ของผู/รับจ/าง ให/เจ/าหน/าท่ีการเงินไมDเกิน 7 วัน นับแตDวันลงนามในสัญญาจ/าง 

 2) เจ/าหน/าที ่การเงินทำเรื ่องขึ ้นทะเบียนผู /ประกันตนผDานระบบบริการอิเล็กทรอนิกสj

สำนักงานประกันสังคม ไมDเกิน 15 วัน นับแตDวันลงนามในสัญญาจ/าง  

 

     13.2 การแจ/งส้ินสุดการเป1นผู/ประกันตน 

 1) เมื ่อมีการเลิกจ/างตามสัญญาจ/างหรือด/วยเหตุอื ่นใด เจ/าหน/าที่งานบุคคลต/องแจ/งให/

เจ/าหน/าท่ีการเงินทราบ ไมDเกิน 7 วัน นับแตDวันท่ีเลิกจ/าง 

 2) เจ/าหน/าที่การเงินทำเรื่องสิ้นสุดการเป1นผู/ประกันตนผDานระบบบริการอิเล็กทรอนิกสj

สำนักงานประกันสังคม ไมDเกิน 15 วัน นับแตDวันท่ีเลิกจ/าง 

 

2. งานบัญชี 

2.1 ขอบเขตการดำเนินงาน 

มีขอบขDายการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. การจัดทำบัญชีการเงิน 

2. การจัดทำทะเบียนจัดเก็บหลักฐานการเงิน 

3. การจัดทำรายงานเงินประจำปp  

 - รายงานการรับจDายเงินรายได/สถานศึกษา 

 - รายงานระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายไตรมาส (ระบบ E-budget) 

 - รายงานบัญชีอ่ืนๆ ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

4. การจัดทำรายงานเงินเดือนข/าราชการครูและสลิปเงินเดือน 



5. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

 

2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การจัดทำบัญชีการเงิน 

 1) บันทึกบัญชีประจำวัน ให/ครอบคลุมการรับ-จDายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเงิน

รายได/สถานศึกษา 

 2) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจDายเงินผDานไปบัญชีแยกประเภท

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 

 3) ตรวจสอบความถูกต/องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 

และงบพิสูจนjยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต/องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบ

ความถูกต/องของบัญชียDอยและทะเบียน 

 4) ทุกสิ้นเดือนเจ/าหน/าที่บัญชี เสนอบัญชี/ทะเบียนคุมเงินให/ผู/อำนวยการตรวจสอบความ

ถูกต/อง และลงนามรับรอง 

2. การจัดทำทะเบียนจัดเก็บหลักฐานการเงิน 

 1) เจ/าหน/าที่บัญชีลงทะเบียนคุมเลขที่หลักฐานการจDายเงินที่ได/รับจากเจ/าหน/าที่การเงิน ใน

สมุดคุมเอกสารหลักฐานการเงิน  

2) เจ/าหน/าท่ีประทับตราเพ่ือระบุเลขท่ีเอกสารและประเภทเงินท่ีจDายบนเอกสาร 

3) เจ/าหน/าที่จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินใสDแฟzมให/เป1นระบบ สามารเรียกตรวจสอบได/

งDาย และดูแลไมDให/เอกสารเกิดการสูญหาย 

 

3. การจัดทำรายงานเงินประจำปp  

 - รายงานการรับจDายเงินรายได/สถานศึกษา 

 - รายงานระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายไตรมาส (ระบบ E-budget) 

 - รายงานบัญชีอ่ืนๆ ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

มีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังน้ี 

 1) เมื่อสิ้นปpงบประมาณเจ/าหน/าที่บัญชีจัดทำรายงานการรับ-จDายเงินรายได/สถานศึกษา ให/

ผู/อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ 

 2) เจ/าหน/าที ่บัญชีรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รายไตรมาส ผDานระบบ  

E-budget ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

 

4. การจัดทำรายงานเงินเดือนข/าราชการครูและสลิปเงินเดือน 



 1) เมื่อถึงวันที่ข/าราชการได/รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เจ/าหน/าที่บัญชีจะปรินทjรายงาน

เงินเดือนครูจัดเก็บลงแฟzมข/อมูล “รายงานเงินเงินเดือนข/าราชการ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา” 

 2) เจ/าหน/าที่จัดทำสลิปเงินเดือน ให/แกDข/าราชการได/ตรวจสอบความถูกต/องของเงินที่ได/รับ

จากกรมบัญชีกลาง ไมDเกิน 3 วันนับจากวันท่ีเงินเข/าบัญชี 

 

5. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

   5.1 การตDออายุกรมธรรมjให/นักเรียนเกDาและสมัครกรมธรรมjให/นักเรียนใหมD 

 1) เมื่อโรงเรียนได/รับเอกสารแจ/งตDออายุกรมธรรมjประกันอุบัติเหตุของนักเรียนรายเกDา 

เจ/าหน/าที่ดำเนินการเสนอตDอผู/อำนวยการรับทราบ พร/อมสDงเอกสารที่เกี่ยวข/องให/เจ/าหน/าที่ของบริษัทประกัน

ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในเอกสารแจ/ง 

2) เมื่อมีการเป{ดภาคเรียนเจ/าหน/าที่ดำเนินการสDงรายชื่อนักเรียนที่มีการปรับปรุงแล/วจาก

งานวิชาการ ให/เจ/าหน/าท่ีบริษัทประกัน ไมDเกิน 7 วันนับแตDวันเป{ดภาคเรียน (มีรายชื่อนักเรียน เลขที่บัตร

ประชาชน และวันเดือนปpเกิด) 

3) เจ/าหน/าท่ีบัญชีสDงเอกสารใบแจ/งชำระคDาเบ้ียประกันท่ีได/รับจากบริษัทประกัน ให/เจ/าหน/าท่ี

การเงินดำเนินการเบิกจDาย  

4) ประสานงานกับเจ/าหน/าที่บริษัทในสDวนที่เกี่ยวข/องกับการตDออายุหรือสมัครกรมธรรมjให/

นักเรียน 

 

   5.2 การเรียกร/องคDาสินไหม 

 1) เจ/าหน/าท่ีแจ/งผลประโยชนjและความคุ/มครองกรณีได/รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

และแนวทางการปฏิบัติให/นักเรียนได/รับทราบ  

 2) เมื่อนักเรียนได/รับอุบัติเหตุ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ให/นักเรียน/ผู/ปกครอง สDงเอกสารในการ

เรียกร/องคDาสินไหมจากบริษัทประกันให/เจ/าหน/าท่ี ในระยะเวลาของอายุกรมธรรมj 

 3) เจ/าหน/าที่ลงบันทึกข/อมูลของนักเรียนในทะเบียนคุมการเบิกเงินสินไหม และดำเนินการสDง

เอกสารให/บริษัทประกันภายใน 7 วันนับแตDวันท่ีได/รับเอกสาร 

 4) เมื่อบริษัทสDงเช็คคDาสินไหมมาถึงโรงเรียน ต/องแจ/งให/นักเรียนมารับคDาสินไหมพร/อมลง

ลายมือช่ือรับคDาสินไหมเป1นหลักฐาน ในทะเบียนคุมการเบิกเงินสินไหม 


