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1. วัตถุประสงค์
คู่มือกระบวนการจัดทารายงานการเงิน เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาให้มีความเข้าใจในกระบวนการทางาน ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขต
-การรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ
-รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงิน
ทดรองราชการ
-การตรวจสอบความถูกต้องของหลั กฐาน จานวนเงินฝากธนาคารคงเหลื อในทะเบียนทดรองราชการ
การจัดทาเช็ค การรับเช็ค การชาระหนี้ด้วยเงินสดและใบสาคัญ การลงทะเบียนคุมเงินทดรอง การตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวเงิ นทดรองราชการในทะเบี ย นคุมเงินทดรองราชการ การจัดทารายงานการเงิน เพื่อนาส่งสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ประจาเดือน) และรายงานยอดเงินทดรองราชการเพื่อนาส่งกรมบัญชีกลาง และสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ วันสิ้นปี รวม 26 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน/1 ปี
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3.แผนภูมิการทางาน

ไม่ผ่าน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รับเอกสารจากหน่วยงาน

5 นาที

ตรวจสอบ
เอกสาร
การยืมเงินทดรอง

30 นาที

ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร, เขียนเช็คสั่งจ่าย

10 นาที

การลงนามในสัญญาเงินยืม
และเช็คสั่งจ่าย

30 นาที

ลงทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

5 นาที

ผู้ยืมลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน

3 นาที

จ่ายเช็คเงินยืม

3 นาที

ลงทะเบียนคุมเงินทดรอง

3 นาที

ตรวจสอบรายยืมที่ถึงกาหนดชาระหนี้

รับคืนเงินสดเหลือจ่าย
และลงทะเบียนคุมเงินทดรอง

10 นาที

รับใบสาคัญชาระหนี้เงินยืม
และลงทะเบียนคุมเงินทดรอง

10 นาที

กันเงินงบประมาณ

ไม่ผ่าน

10 นาที

ตรวจสอบ
เอกสาร
การเบิกจ่าย

15 นาที
15 นาที

ผ่าน

ขอเบิกในระบบ GFMIS

5 นาที

การอนุมัติจากคลัง

5 นาที

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเรือ่ งยืมเงินก่อนถึงกาหนด -ความถูกต้อง
ใช้เงิน 5 วันทาการ
-ความครบถ้วน
ของเอกสาร

- เจนจิรา
- นงนุข

-ตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญายืมเงิน และหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
-ตรวจสอบยอดเงินใน
ทะเบียนคุมเงินทดรอง
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการยืมเงินทดรอง
และเขียนเช็คสั่งจ่าย
ผอ.กองคลังลงนามเสนอ
อธิบดีกรมอนามัยเพื่ออนุมตั ิ
ในสัญญา

-ความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร
-เงินฝากธนาคาร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

- นงนุข

-ความถูกต้อง
-ความครบถ้วน
ของเอกสาร
-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- ศิริฤดี
- ศศิธร

ออกเลขที่สัญญาเงินยืมทดรอง
และรายละเอียดต่าง ๆ

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

- นงนุข

ลงลายมือชื่อรับเงิน

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- นงนุข
- ผู้ยืมเงิน

-ตรวจสอบความถูกต้องของ
จานวนเงินในเช็คสั่งจ่าย
-ลงลายมือชือ่ รับเงิน/จ่าย
-ลงทะเบียนคุมเงินทดรอง
(เงินฝากธนาคารลด, ลูกหนี้เพิ่ม)

ความถูกต้อง

- ศศิธร
- ผู้ยืมเงิน

บันทึกและตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ
เงินทดรองราชการ
-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- นงนุข

-ออกใบเสร็จรับเงินทดรอง
-ลงทะเบียนคุมเงินทดรอง
(เงินสดคงเหลือเพิม่ ,ลูกหนีล้ ด) และ
ผู้ตรวจสอบฯ ลงลายมือชื่อกากับ
-ออกใบสาคัญรับ
-ลงทะเบียนคุมเงินทดรอง
(ใบสาคัญเพิ่ม, ลูกหนี้ลด) และผู้ตรวจ
สอบฯ ลงลายมือชื่อกากับ

บันทึกและตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ
เงินทดรองราชการ
บันทึกและตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ
เงินทดรองราชการ

- นงนุข
- ศศิธร
- กรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจาวัน

-ตรวจสอบเอกสาร
-คุมเงินงบประมาณ ตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน

-ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร
-ความทันเวลา

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

วางขอเบิกในระบบ GFMIS

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

อนุมัติเงินจากคลังในระบบ
GFMIS ตามรอบการประมวลผล
จ่ายของกรมบัญชีกลาง

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(เกษร)

-ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
ผู้ยืมต้องชาระคืนเงินสดและส่ง
ใช้ใบสาคัญชาระหนี้ภายใน 15
หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี

- ผอ.กองคลัง
- อธิบดี

- กรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจาวัน

- นงนุข

- นงนุข
- กรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจาวัน
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ RPT503 ในระบบ GFMIS

ตรวจสอบ statement ธนาคารกรุงไทย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ตรวจสอบรายการขอเบิกตาม
วันที่สั่งโอนเงินในระบบ GFMIS
ด้วยคาสั่ง ZAP_RPT503

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- เฉลิมชัย

5 นาที

-ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเงิน
งบประมาณ ธ.กรุงไทย

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- สุเมธ

ตรวจสอบความถูกต้อง
จานวนเงินในเอกสารการ
เบิกจ่าย
ลงนามในเช็คสั่งจ่าย
-ผู้มีอานาจระดับกอง
-ผู้มีอานาจระดับกรม
นาเช็คสั่งจ่ายเงินทดรอง
ราชการฝากเข้าบัญชีเงิน
ทดรองราชการ
-ลงทะเบียนคุมเงินทดรอง

-ความถูกต้อง
-ความครบถ้วนของ
เอกสาร
ความถูกต้อง

- ศศิธร

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- สุเมธ

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา
ทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว

- นงนุข

ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรอง
-มีการตรวจสอบรายการใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเพื่อ
สรุปเป็นรายงานฐานะเงินทดรอง
ราชการ (วงเงินทดรองราชการรับ
จากคลัง, ลูกหนี้เงินทดรองราชการ,
หน่วยงานย่อย, ใบสาคัญเงินทด
รองราชการ, เงินฝากธนาคารและ
เงินสดคงเหลือ) ณ วันสิ้นเดือน

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- อรุณี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
-มีการตรวจสอบรายการใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
เปรียบเทียบกับรายการเคลื่อนไหว
ในสมุดบัญชีธนาคารเงินทดรอง
ราชการ ณ วันสิ้นเดือน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
-เรียกรายงานงบทดลองตามหน่วย
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ด้วย

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

- อรุณี

ความถูกต้อง

- ทรงวุฒิ

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา
ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป
-ความถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
แบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
-ความทันเวลา

- อรุณี

10 นาที

เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ

10 นาที

ผู้มีอานาจลงนามในเช็ค

30 นาที

นาเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองฝากธนาคาร

5 นาที

ลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

5 นาที

ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรอง

30 นาที

จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

10 นาที

เรียกข้อมูลรายงานงบทดลอง

5 นาที

(เงินฝากธนาคารเพิ่ม,ใบสาคัญลด)

-ตรวจสอบรายการฯ และลง
ลายมือชื่อกากับ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- ผอ.กองคลัง
- อธิบดี

- กรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจาวัน

คาสั่ง ZGL_MVT_MONTH
รายงานฐานะเงินทดรองราชการและ
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรอง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ต่อกรมบัญชีกลาง และ สตง.
ทุกสิ้นปี

10 นาที

20 นาที

จัดทารายงานเสนอ ผอ.กองคลัง
-รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
-รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ-งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
จัดส่งรายงานฐานะเงินทดรอง
ราชการระดับกรมต่อกรมบัญชีกลาง
และรายงานฐานะเงินทดรองระดับ
กองส่ง สตง.
-มีการตรวจสอบการได้รับจัดสรร
เงินทดรองราชการในสังกัดกรม
อนามัย
-สรุปฐานะเงินทดรองราชการที่
ได้รับจัดสรรและรายงานต่อ
กรมบัญชีกลาง และ สตง.

- อรุณี
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4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 กลุ่มอานวยการรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการจากหน่วยงาน โดยข้อตกลงให้หน่วยงานผู้มีความประสงค์
จะยืมเงินให้ดาเนินการส่งเรื่องยืมเงินทดรองก่อนถึงกาหนดใช้เงินประมาณ 5 วันทาการ
4.2 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงินทดรองราชการ และหลักฐานประกอบการยืมเงิน
รวมทั้งตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการกรมอนามัย
4.3 หัวหน้ากลุ่มการเงินตรวจสอบหลักฐานประกอบการยืมเงินทดรองราชการ พร้อมทั้งส่งเรื่องให้ห้องการเงิน
(ห้องเช็ค) ดาเนินการเขียนเช็คสั่งจ่าย
4.4 ผู้มีอานาจลงนามระดับกอง และระดับกรม ลงนามในสัญญาเงินยืมทดรองราชการและในเช็คสั่งจ่าย
4.5 เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทาใบปะหน้าเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ ออกเลขที่สัญญาเงินยืมทดรองราชการบันทึก
รายการในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองราชการ และประสานงานให้ผู้ยืมมารับเช็ค
4.6 ผู้ยืมติดต่อขอรับเงินยืมทดรองราชการ โดยมีการลงลายมือชื่อในใบปะหน้า และในสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ
โดยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
4.7 เจ้าหน้าที่การเงินรับเรื่องเงินยืมจากผู้ยืม ดาเนินการจัดหาเช็คส่งให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อพร้อ มวัน เดือน ปี
ที่รับเช็คที่ต้นขั้วเช็ค โดยเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อจ่ายเช็คกากับไว้ในใบปะหน้า
4.8 เจ้าหน้าที่บัญชีลงทะเบียนคุมเงินทดรอง โดยมีการบันทึกรายการด้านเงินฝากธนาคารลด และลูกหนี้เพิ่ม
เป็นประจาทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้นไป ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แล้วลงลายมือชื่อกากับในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการ
4.9 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายยืมที่ถึงกาหนดชาระหนี้ ซึ่งผู้ยืมต้องชาระคืนเงินสดหลังเสร็จสิ้นภารกิจโดยเร็ว
พร้อมทั้งส่งใบสาคัญชาระหนี้ภายใน 15 วันทาการหลังจากเดินทางมาถึง หรือภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับเงินนี้
แล้วแต่กรณี
4.10 เมื่อมีการรับคืนเงินสดเหลือจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับคืนเงินสดเงินทดรอง
ราชการ (มีการแยกใบเสร็จรับเงินจากใบเสร็จรับเงินปกติของหน่วยงาน) พร้อมนาเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
ของส่วนราชการ และระบุจานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ช่อง “หมายเหตุ” เจ้าหน้าที่บัญชีลงทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ โดยมีการบันทึกรายการด้านเงิ นสดคงเหลือเพิ่ม และลูกหนี้ลด เป็นประจาทุกวันที่มีรายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้นไป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แล้วลงลายมือชื่อกากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4.11 เมื่อมีการรับใบสาคัญเพื่อชาระหนี้เงินยืมทดรองราชการ เจ้าหน้าที่บัญชีดาเนินการออกใบสาคัญรับ และลง
รายการในทะเบียนคุมใบสาคัญ จากนั้นลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยมีการบันทึกรายการด้านใบสาคัญเพิ่ม
ลูกหนี้ลด เป็นประจาทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เป็ นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้น
ไป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แล้วลงลายมือชื่อกากับใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4.12 เจ้าหน้าที่งบประมาณกันเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย และหมวดค่าใช้จ่าย
4.13 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
4.14 เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการวางขอเบิกในระบบ GFMIS
4.15 เจ้าหน้าที่งบประมาณดาเนินการอนุมัติเงินจากคลังในระบบ GFMIS ตามรอบการประมวลผลจ่ายของ
กรมบัญชีกลาง
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4.16 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบการโอนสั่งจ่ายเงินให้แก่ธนาคารกรุงไทยจากกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS
(RPT 503)
4.17 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเงินงบประมาณจาก Statement ธนาคารกรุงไทย
4.18 เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายบัญชีเงินทดรองราชการ
4.19 ผู้มีอานาจลงนามระดับกอง และระดับกรมลงนามในเช็คสั่งจ่าย
4.20 เจ้าหน้าที่การเงินนาเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
4.21 เจ้าหน้าที่บัญชี ลงรายการในทะเบียนคุมใบสาคัญ และลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยมีการบันทึก
รายการด้านเงินฝากธนาคารเพิ่ม ใบสาคัญลด เป็นประจาทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่
เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้นไป ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและสมุดบัญชี
ธนาคาร แล้วลงลายมือชื่อกากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4.22 เจ้าหน้าที่บัญชีรายงานฐานะเงินทดรองราชการ โดยทาการตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการเพื่อสรุปเป็นรายงานฐานะเงินทดรองราชการ จากวงเงินทดรองราชการรับจากคลัง รายการลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการ รายการหน่วยงานย่อย รายการใบสาคัญเงินทดรองราชการ รายการเงินฝากธนาคาร และรายการเงินสด
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
4.23 เจ้ าหน้าที่จั ดทางบเทีย บยอดเงิน ฝากธนาคาร โดยทาการตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการเปรียบเทียบกับรายการเคลื่อนไหวในสมุดบัญชีธนาคารเงินทดรองราชการ ณ วันสิ้นเดือน
4.24 เจ้าหน้าที่บัญชีเรียกข้อมูลรายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
4.25 เจ้าหน้าที่บัญชีรายงานฐานะเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และรายงานงบทดลองตาม
หน่วยเบิกจ่ายต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
4.26 เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ก ารตรวจสอบการได้ รั บ จั ด สรรของหน่ ว ยงานกรมอนามั ย และรายงานยอดเงิ น
ทดรองราชการต่อกรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทุกสิ้นปี
5. นิยาม
5.1 เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังไว้สาหรับ
ทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายให้หมวดรายจ่ายต่อไปนี้
1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว สาหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
2) หมวดค่าตอบแทน
3) หมวดค่าใช้สอย
4) หมวดค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข
5) หมวดค่าวัสดุ
6) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือเงินสวัส ดิการเกี่ย วกับเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สาหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวด
แน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
5.2
ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS)
5.3 ZAP_RPT503 หมายถึง รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินในระบบ GFMIS
5.4 ZGL_MVT_MONTH หมายถึง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
5.5 Statement หมายถึง รายการเดินบัญชี หรือข้อมูลรายการฝาก-ถอน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
เงินทดรองราชการและความเคลื่อนไหวรายการบัญชีแยกเป็นเดือน ๆ
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6. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.1 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
6.2 แบบฟอร์มรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
6.3 แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
6.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547

