


การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ปีงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

                  รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

                  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
นายถวิล  พรหมพลู  1.แต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน 

2.ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
3.ค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

210  นาที 
หรือ ครึ่งวัน 

หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 

 1.พิจารณาความถูกต้อง 
2.ลงนามในค าสั่งให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

60 นาที หรือ 
1 ช่ัวโมง 

คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน 

 1.ก าหนดแผนการประชุม
คณะกรรมการ ฯ 
2.ก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ ฯ 
3.แจ้งคณะกรรมการ ฯ ทุกคนเข้า
ร่วมประชุม 
4.สรุปรายงานการประชุมและแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบตัิ 

210  นาที 
หรือ ครึ่งวัน 

บุคลากรทุกคน 
 
 
 

 1.จัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน 
2.จัดท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
ก าหนด 
 

420 นาทีต่อ
กระบวนงาน
หรือ 1 วันต่อ
กระบวนงาน 

คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน 

 
 
 
 
 
 

1.ประเมินและสรุปผลการประเมนิ
ให้ครบ 5 องค์ประกอบ 
2.แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 

840 นาที 
หรือ 2 วัน 

คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร

 
 

1.ประเมินการปฏิบตัิงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

2.พิจารณาลงนามใน

ค าสั่ง 

4. จัดท า Flowchart การปฏิบัติงาน 

ตามระบบการควบคุมภายใน 

5. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและสรปุเป็นแบบ ปค.4 สว่นงาน

งานย่อย 

6. จัดท าและประเมินผลแบบสอบถามการ

ควบคุมภายใน 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุม

ภายใน ในการจัดวางระบบและก าหนดแนว

ทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1.จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนนิงาน

การควบคุมภายใน 

 



ควบคมุภำยใน  
 
 
 

มาตรฐานที่ก าหนด 
2.เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิน้
ปีงบประมาณ 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
บุคลากรทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

 1.สรุปความเสีย่งท่ีมีอยู่ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
2.จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

2,100 นาที่ 
หรือ 5 วัน 

นายถวิล  พรหมพลู 
 

 
 
 
 

1.ด าเนินงานตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
2.จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 

2,100 นาที่ 
หรือ 5 วัน 

คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน 

 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินตามรูปแบบท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
2.จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

420 นาที หรือ 
1 วัน 

หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 1.พิจารณาความถูกต้อง 
2.ลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

210  นาที 
หรือ ครึ่งวัน 

นายถวิล  พรหมพลู 
 

 
 
 
 

1.ด าเนินการตามรปูแบบท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
2.จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อ

840 นาที 
หรือ 2 วัน 

7. น าความเสี่ยงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งได้รับ

การปรับปรุงแก้ไข จาก Flowchart การ

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายใน

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

8.น าความเสีย่งท่ีอยู่ในระดับสูงและสูงมาก

เข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

2 

10.พิจารณาลงนามใน

แบบ ปค. 1 แบบปค.4 

แบบ ปค.5 

11.รายงานผลการจัดวางระบบควบคุม

ภายใน 

9.จัดท าหนังสือรับรองการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน 
 
 
 

 1.ควบคุม ก ากับ ติดตามความเสี่ยง 
ตาม (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
2.สรุปผลการด าเนินงานควบคมุ
ภายใน 

 
 

210  นาที 
หรือ ครึ่งวัน 

 

 

 

 

 

-3- 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
คณะกรรมการ
ด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน 
 

 1.สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน 

210  นาที 
หรือ ครึ่งวัน 

  รวมระยะเวลา 9,930 นาที  
หรือ 23 วัน 

 

   10  กรกฎำคม  2562 

13.รายงานผลการด าเนินงานให้หวัหน้า

หน่วยงานทราบ 

12.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน เพื่อควบคมุ ก ากับ ติดตาม

ความเสีย่ง (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

3 



วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

                  รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

                  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

………………………………………. 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีข้ันตอนการด าเนินงาน    ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายใน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายงาน จะต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุม

ภายใน  ข้อ 5 ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ ให้มีความชัดเจน และค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน  

 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาลงนามในค าสั่ง 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ต้องเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุม

ภายในให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม 

 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายใน ในการจัดวางระบบและก าหนดแนว

ทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ต้องก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุม

ภายใน และวาระการประชุม   แจ้งให้คณะกรรมการ ฯ ทุกคนเข้าร่วมการประชุม เมื่อประชุมเสร็จแล้วให้

ด าเนินการสรุปผลการประชุมฯ ดังกล่าว แจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดท า Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

 ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคน ต้องจัดท า Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง

ประกอบด้วยชื่อ กระบวนงาน ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนงาน วัตถุประสงค์ของกระบวนงานนั้น ๆ ให้

ครบทุกกระบวนงาน  โดยFlowchart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ส าหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง และแจ้งให้บุคลากรทุกคน

ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด   Flowchart การปฏิบัติงานต้องเป็นปัจจุบัน 

 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค.4 ส่วนงานงานย่อย 

 ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคน ต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ครบทั้ง 5 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2)การประเมินความเสี่ยง 3)กิจกรรมการควบคุม  4) 

สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล  โดยประเมินให้ครอบคลุม เพื่อจะได้ทราบถึงจุดแข็ง

จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้การปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” จด



บันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้น ๆ และท าการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบให้

ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ขัน้ตอนที่ 6 จัดท าและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

 ในขั้นตอนนี้ให้จัดท าและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) โดย

คณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในต้องประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนด 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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 ขั้นตอนที่ 7 น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จาก Flowchart การประเมนิ

องค์องค์ประกอบของการควบคุมภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flowchart และประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาด าเนินการวิเคราะห์

ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับปรุง

การควบคุมต่อไป และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ 8 น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

 ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก เข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) ด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จัดท าให้แล้วเสร็จ

ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ 9 จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 

 ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายใน จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.1) โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 70 

วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ 10  พิจารณาลงนามในเอกสาร แบบ ปค. 1 แบบ ปค.4  แบบ ปค.5 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้รับผิดชอบงานรวบรวมรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

 1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 

 2.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

 3.แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

 4.แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม 

 ขั้นตอนที่ 11 รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน 



 ในขั้นตอนนี้ ผู้รับผิดชอบงานรวบรวมเอกสารในขั้นตอนที่ 9 ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 

60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 

 ขั้นตอนที่ 12 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายใน เพื่อควบคุม ก ากับ ติดตามความ

เสี่ยง (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

 ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายใน ประชุมเพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตามความ

เสี่ยง (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) และสรุปผลการด าเนินงานควบคุมภายใน 

 ขั้นตอนที่ 13 รายงานผลการด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 

 ในขั้นตอนที่คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายใน น าสรุปผลการด าเนินงานควบคุมภายใน 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

 แบบฟอร์มการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                                 นายถวิล  พรหมพูล 

                                                                                                               10   กรกฎาคม  2562 



 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
(Flow Chart)   งานเคหะบริการ 
วัตถุประสงค์     1.เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ 
  ๒.เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงาน 
สัญลักษณ ์          เริ่มต้น/สิ้นสดุ           ด าเนินการ              พิจารณา        จุดเช่ือมโยง             แสดงผลข้อมูล          ขึ้นหน้าใหม่ 

1.แนวทางการด าเนินงานการใช้อาคารและบ้านพัก อย่างถูกต้อง 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
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ผู้รับผิดชอบงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
อาคารสถานท่ีและบ้านพัก 
 

 
 

- ติดประกาศ แนวทางการด าเนินงาน 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน 
 
 
 
 
-                    
 
 
 
 
 
 
-รายงานให้บริหารทราบ 
 

 
180  นาที 

 
 
 
 
 
 

30 นาท ี
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30 นาท ี

แนวทางการด าเนินงาน 
การใช้อาคารและบ้านพัก 

ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ตรวจสอบของความ

ปลอดภยัของอาคารบ้านพกั 

รายงานผลการตรวจสอบ 
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๒.งานดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 
สัมพันธ์  ศิริพงษ์ 
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สัมพันธ์  ศิริพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

 

 
จัดท าแผนการด าเนินงานเคหะบรกิาร 
 

 
 

 

ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้

 
 
 
 
ควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบความ
เรียบร้อย ทุกวัน 
 
 

 

รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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ตามแผน 
 
 
 
 

 
ตามแผน 

 
 
 
 
 
 

30  นาที 

 
 

 

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานเคหะบริการ 

จัดท าค าสั่ง มอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินงานตาม
แผน 

ควบคุมก ากับดูแล 

รายงานผล 



ระเบียบวิธีปฎิฺบัติ 
งานเคหะบริการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

1. แนวทางการด าเนินงานการใช้อาคารและบ้านพัก อย่างถูกต้อง  มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบจัดท างานแนวทางการด าเนินงานการใช้อาคารและบ้านพัก  
 ขั้นตอนที่ 2  เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  -มีการปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  สสอ.ตากใบ 
  -มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบของความปลอดภัยของอาคารบ้านพัก มีการจัดท าแผนการตรวจสอบความ
                 ปลอดภัยของอาคารโดยผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ตรวจสอบทุกวัน 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
๒. งานดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
 -จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 

 ขั้นตอนที่ 2  จัดท าแผน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เช่น 
 -จัดท าขออนุมัตจิ้างลูกจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดและงานบริการอ่ืนๆที่ได้รับ
หมอบหมาย 
 -จัดท าแผน Big cleaning day ของหน่วยงาน 

 ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินงานตามแผน จัดท ากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4  ก ากับดูแล โดยผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อย
               ทุกวัน 
 ขั้นตอนที่ 5  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  

เอกสารประกอบเรื่องการเคหะบริการ 
1. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. แผนการด าเนินงาน 

 
 
  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายถวลิ พรหมพลู รับค าส่ัง แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี30 นาที

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ทราบ

นายถวลิ พรหมพลู จัดท าแผนการออกตรวจสอบพสัดุ จัดท าแผนการออกตรวจสอบพสัดุ 30 นาที

แจ้งสถานบริการทราบ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพสัดุประจ าป ีทกุสถานบริการ ด าเนินการตรวจสอบตามแผน   5 วนั

นายถวลิ พรหมพลู

เจ้าหน้าที่พสัดุ รพ.สต.

คณะกรรมการฯ รายงานสาธารณสุขอ าเภอ รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 60  นาที

เร่ือง การตรวจสอบพสัดุประจ าปี

นายถวลิ พรหมพลู รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 60  นาที

ให ้สสจ. ทราบ พร้อมขออนุมัติจ าหน่าย ขออนุมัติจ าหน่ายพสัดุเส่ือมสภาพประจ าปี

ครุภณัฑ์เส่ือมสภาพ

นายถวลิ พรหมพลู อนุมัติใหจ้ าหน่าย จัดท าค าส่ังคณะกรรมการตรวจสอบ 30  นาที

ข้อเทจ็จริง

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 60  นาที

นายถวลิ พรหมพลู ตรวจสอบข้อเทจ็จริงพสัดุเส่ือมสภาพ

นายถวลิ พรหมพลู รายงานผู้วา่ราชการจังหวดันราธวิาส รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 90  นาที

เร่ือง ผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง จัดท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนดราคา

จัดท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนด กลาง

ราคากลาง

งานตรวจสอบพัสดปุระจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ

ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิม่ทุกฉบับ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ ด าเนินการก าหนดราคากลาง 60  นาที

นายถวลิ พรหมพลู รายงานผู้วา่ราชการจังหวดันราธวิาส รายงานผลการก าหนดราคากลาง 30  นาที

เร่ือง รายงานผลการก าหนดราคากลาง จัดท าค าส่ังคณะกรรมการขายพสัดุ

จัดท าค าส่ังคณะกรรมการขายพสัดุและ จัดท าประกาศการขายทอดตลาดพสัดุ

จัดท าประกาศการขายทอดตลาดพสัดุ

เส่ือมสภาพ

นายถวลิ พรหมพลู ประชาสัมพนัธก์ารขายทอดตลาดพสัดุ ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 5 วนั

เส่ือมสภาพ

คณะกรรมการฯ ด าเนินการขายทอดตลาดพสัดุ ด าเนินการขายทอดตลาด 3 วนั

นายถวลิ พรหมพลู เส่ือมสภาพ

นายถวลิ พรหมพลู รายงานผู้วา่ราชการจังหวดันราธวิาส รายงานผลการขายทอดตลาดพสัดุช ารุด 45  นาที

เร่ือง ผลการขายทอดตลาดพสัดุช ารุด

นายถวลิ พรหมพลู รายงาน ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินภมูิภาค รายงานผลการจ าหน่ายพสัดุช ารุดเส่ือม 45  นาที

ที่ 15 เร่ือง รายงานผลการจ าหน่ายพสัดุ สภาพ

ช ารุดเส่ือมสภาพ



ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
งานตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 

…………………….. 
1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดท าค าสั่งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปี ในภาพรวม 

แล้วจัดส่งให้แต่อ าเภอ เมื่อได้หนังสือส่งค าสั่งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปี ด าเนินการระเบียบของงานสาร
บรรณ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปี ทราบ 

2.จัดท าแผนการการออกตรวจสอบพัสดุประจ าปี และแจ้งให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทราบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับตรวจสอบพัสดุ 

3.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ด าเนินการตรวจพัสดุตามแผนที่วางไว้ ให้แล้วเสร็จ โดย
ด าเนินการระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ข้อ 155 
แล้วรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 

4.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้สาธารณสุขอ าเภอ
ทราบ  

5.ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประเภทที่คงเหลือแยกรายสถานบริการบริการสาธารณสุข และ
ด าเนินการสรุปพัสดุที่ต้องการจ าหน่ายของแต่สถานบริการสาธารณสุข จัดท าหนังสือภายนอก 2 ฉบับ 

 ฉบับที่ 1 เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 ฉบับที่ 2 เรื่อง  ขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ  เสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคืน หนังสือฉบับที่ 2 ให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
7.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุ ช ารุด เสื่อมสภาพ ที่

ต้องการจ าหน่าย  โดยยึดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
ส่วนที่ 3 การจ าหน่าย ข้อ 157 

8.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ พร้อมทั้งจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง 

9.คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ด าเนินการก าหนดราคากลางพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบแล้ว  

10.จัดท ารายงานผลการก าหนดราคาพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ  รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ
และด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการขายพัสดุ และประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนาม 

11.ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ให้ผู้ที่สนใจทราบ  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคา 
ให้น าบัตรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด ไปยื่นที่งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ตามวันที่ และเวลาตามประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ 

12.คณะกรรมการขายพัสดุ ด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ตามวันที่ก าหนดในประกาศ
การขายทอดตลาด ด าเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด ให้แล้วเสร็จ น าเงินที่ได้จาก
การขายทอด ให้ฝ่ายการเงินด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และน าเงินส่งคลังจังหวัดต่อไป 
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13.จัดท ารายงานผลการขายพัสดุ ช ารุด เสื่อมสภาพ เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ พร้อม

จัดท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินดินภูมิภาคที่ 15  เรื่องรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ ช ารุดเสื่อสภาพ 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามหนังสือ ดังกล่าว  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ข้อ 160 

 
เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
 1.แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์ 
 2.แบบฟอร์มจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
 3.แบบฟอร์มรายงานรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 
 4.แบบฟอร์มจ าหน่ายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 
 5.แบบฟอร์มรายการจ าหน่ายครุภัณฑ์ แยกประเภท 
 6.แบบฟอร์มรายการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 7.แบบฟอร์มรายการก าก าหนดราคากลาง 
 8.แบบฟอร์มรายการแนบท้ายประกาศการขายทอดตลาด 
 9.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 
 
 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายถวลิ พรหมพลู แต่งต้ังคณะกรรมการเบกิ-จ่ายเงินและ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 60 นาที

เก็บรักษาเงิน แจ้งใหค้ณะกรรมการทราบ

นายถวลิ พรหมพลู รับเอกสารขออนุมัติเบกิจ่ายเงินจากงานพสัดุ รับเอกสารจากงานพสัดุ 120 นาที

วางฎกีาพร้อมเงินเดือนประจ าเดือน จัดท าฎกีา

ลงทะเบยีนในคู่มือเบกิเงินเพื่อจ่ายใน

ราชการ

นายถวลิ พรหมพลู รับเงินโอน จาก สสจ.นธ ตรวจสอบยอดเงินโอน 60 นาที

ตรวจสอบยอดเงินโอน เขียนเช็คส่ังจ่าย เขียนเช็คส่ังจ่าย

ตรวจสอบคู่มือเบกิเงินเพื่อจ่ายในราชการ 120 นาที

นายถวลิ พรหมพลู รวบรวมเอกสารส่งใช้ฎกีาที่ได้รับเงินโอน ที่ได้รับเงินโอน ส่งใช้ตามที่ได้รับเงินโอน

นายถวลิ พรหมพลู จัดท างบพสูิจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จัดท างบพสูิจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 60 นาที

งานบัญชแีละการเงิน
วัตถุประสงค์   เพือ่ให้การด าเนินงานการบัญชีและการเงิน ถูกต้องตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง



ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
งานบัญชีและการเงิน 

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการเบิก – จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน  และแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ ทุกคนรับทราบ 
 2.รับเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จากงานพัสดุ พร้อมจัดท าฎีกาปะหน้าบันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน และจัดท าฎีกาเงินเดือนประจ าเดือน  ลงทะเบียนในสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ(Pass Book) วาง
เบิกเงินจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 3.รับเงินโอนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนจากสมุด
คู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ และยอดเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เขียนเช็คสั่ง
จ่ายเจ้าหนี้ 
  4.รวบรวมเอกสาร หลักฐานการจ่าย ส่งใช้ตามท่ีได้รับเงินโอน และลงทะเบียนในสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือ
จ่ายในราชการ(Pass Book) ส่งคืนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 5.จัดท างบพิสูนจ์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement) ทุกครั้งที่ได้รับใบ 
Statement จากธนาคาร เพื่อตรวจสอบยอดเงิน 
 
  
 
เอกสารประกอบงานบัญชีและการเงิน 
       1.สมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 
       2. แบบ 350 
 3. เช็คธนาคาร 
 4.สมุดคุมการจ่ายเช็ค 
  
 



                    สบายใจในการท างาน ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในการท างานต่อไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายถวลิ พรหมพลู คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 30 นาที

สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับ การประชาสัมพนัธ์

อ าเภอประชาสัมพนัธ ์และรับสมัคร การรับสมัคร

นายถวลิ พรหมพลู สรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สรุปรายงาน 30 นาที

ส่ง สสจ.นธ.

คณะกรรมการฯ สนับสนุนองค์ความรู้แก่หน่วยงาน สนับสนุนองค์ความรู้ 1 เดือน

ที่เข้าร่วมโครงการ

นายถวลิ พรหมพลู แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเมิน แจ้งหน่วยงานประเมินตนเอง 2 เดือน

ตนเอง หากประเมินแล้วไม่ผ่านใหจ้ัดท าแผน จัดท าแผน

ปรับปรุงพฒันาใหใ้หผ่้านเกณฑ์พร้อมขอรับ ขอรับการประเมิน

การประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 5 วนั

ระดับอ าเภอ ตรวจรับรองมาตรฐานระดับ ระดับอ าเภอออกตรวจรับรอง

อ าเภอ และคัดเลือกระดับดีเด่นระดับอ าเภอ คัดเลือกหน่วยงานระดับดีเด่นส่งประกวด

ส่งประกวดระดับจังหวดั

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 1 วนั

ระดับจังหวดัออกตรวจประกวดสถานบริการ ระดับจังหวดั ออกตรวจประเมิน

สาธารณสุขและหน่วยงานนอกสังกัดที่เข้า

โครงการ 

นายถวลิ พรหมพลู สรุปผลการด าเนินงาน มอบรางวลั สรุปผลรายงาน 60 นาที

งานสถานทีท่ างานน่าอยู่น่าท างาน
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม มีความสุขกาย



ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
งานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ 
 2.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานงานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ ประชาสัมพันธ์
โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  และรับสมัครสถานที่ราชการนอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่เข้าร่วม
โครงการ ฯ(สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต่อเนื่องทุกปี) 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
 4.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานงานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ สนับสนุนองค์
ความรู้ในการด าเนินงาน แก่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  
 5.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 ตามแบบประเมิน สท.1 
(แบบประเมินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ที่มีผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 คน) ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมิน สท.2 (แบบประเมินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ที่มีผู้ปฏิบัติงาน 10 คน ขึ้นไป) หากผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ท าแผนการพัฒนา 
ปรับปรุง ในส่วนที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน 
 6.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 กรณีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ให้ขอรับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน ระดับอ าเภอ 
 7.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ  จัดท าแผนออก
ประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และออกประเมินหน่วยงานข้างต้น  ออกใบรับรองสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน ดีเด่นระดับอ าเภอ  และคัดเลือกสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ดีเด่นระดับอ าเภอ ที่ได้ล าดับที่ 1 ส่ง
ประกวดระดับจังหวัด 
 8.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับจังหวัด แจ้งแผนการออก
ตรวจประเมิน  คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับอ าเภอ แจ้งให้สถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ดีเด่นระดับอ าเภอที่ส่งเข้าประกวดทราบ เตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมิน 
 9.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับจังหวัด แจ้งผลการตรวจ
ประเมิน 
 10.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
เอกสารประกอบงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

1. แบบสท.1 (แบบประเมินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ที่มีผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 คน) 
2. แบบ สท.2(แบบประเมินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ที่มีผู้ปฏิบัติงาน 10 คน ขึ้นไป) 
3. โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน กรมอนามัย กระทรวงสธารณสุข 

 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายถวลิ พรหมพลู คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 30 นาที

สู่มาตรฐาน HAS  ระดับอ าเภอ การประชาสัมพนัธ์

ประชาสัมพนัธ ์และรับสมัคร การรับสมัคร

นายถวลิ พรหมพลู สรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 30 นาที

ส่ง สสจ.นธ.

คณะกรรมการฯ สนับสนุนองค์ความรู้แก่หน่วยงาน สนับสนุนองค์ความรู้ 1 เดือน

ที่เข้าร่วมโครงการ

นายถวลิ พรหมพลู แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเมิน แจ้งหน่วยงานประเมินตนเอง 2 เดือน

ตนเอง หากประเมินแล้วไม่ผ่านใหจ้ัดท าแผน จัดท าแผน

ปรับปรุงพฒันาใหใ้หผ่้านเกณฑ์พร้อมขอรับ ขอรับการประเมิน

การประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจรับรองส้วม คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 5 วนั

สาธารณะระดับอ าเภอและคัดเลือกหน่วย ระดับอ าเภอออกตรวจรับรอง

งานที่ผ่านการประเมินชนะระดับอ าเภอ คัดเลือกหน่วยงานระดับดีเด่นส่งประกวด

ส่งประกวดระดับจังหวดั

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจรับรองส้วม คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 1 วนั

ระดับจังหวดัออกตรวจประกวดสถานบริการ ระดับจังหวดั ออกตรวจประเมิน

สาธารณสุขและหน่วยงานนอกสังกัดที่เข้า

โครงการ 

นายถวลิ พรหมพลู สรุปผลการด าเนินงาน มอบรางวลั สรุปผลรายงาน 60 นาที

งานส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน HAS
วัตถุประสงค์ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส้วมสาธารณะทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด 

เพียงพอ ปลอดภัย (HAS)



ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
งานส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน HAS 

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ 
 2.คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ ประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาส้วมสาธารณะสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) จังหวัดนราธิวาส และรับสมัครสถานที่ราชการ
นอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต่อเนื่อง
ทุกปี) 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
 4.คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ สนับสนุนองค์ความรู้ในการ
ด าเนินงาน แก่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  
 5.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 แบบประเมินเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หากประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้จักท าแผนปรับปรุง แก้ไข ให้ผ่านเกณฑ์
เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ขอรับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจ
รับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ 
 6.คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอจัดท าแผนออกประเมิน
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ถ้าหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์  ออกใบรับรองส้วมสาธารณะสู่
มาตรฐาน  HAS ให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ ถ้าหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง แก้ไข และคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ ที่ได้ล าดับที่ 1 
ส่งประกวดระดับจังหวัด 
 7.คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับจังหวัด แจ้งแผนการออกตรวจ
ประเมินโครงการ ฯ   คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับอ าเภอ แจ้งให้หน่วยงานที่
ส่งประกวดทราบ เตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมิน 
 8.คณะกรรมการตรวจรับรองส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS ระดับจังหวัด แจ้งผลการตรวจประเมิน 
 9.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
เอกสารประกอบงานส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน  HAS 
      1.แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ  
      2.โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) จังหวัดนราธิวาส  
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิติังาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

นายถวลิ พรหมพลู คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 30 นาที

ประชาสัมพนัธ ์ การประชาสัมพนัธ์

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานร้านอาหาร/แผงลอย ส ารวจข้อมูลพื้นฐานร้านอาหาร/แผงลอย

นายถวลิ พรหมพลู จัดท าแผนการออกตรวจประเมิน จัดท าแผน 30 นาที

ร้านอาหารและแผงลอย

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร ออกตรวจประเมินตามแผน คร้ังที่ 1 1 เดือน

ออกตรวจประเมินตามแผน คร้ังที่ 1

พร้อมใหค้ าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

นายถวลิ พรหมพลู คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร ออกตรวจประเมินตามแผน คร้ังที่ 2 2 เดือน

ออกตรวจประเมินตามแผน คร้ังที่ 2

พร้อมใหค้ าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร คัดเลือกร้านอาหาร/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ 5 วนั

คัดเลือกร้านอาหาร/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์

ระดับอ าเภอส่งประกวดระดับจังหวดั

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร คณะกรรมการพฒันางานสุขาภบิาลอาหาร1 วนั

ระดับจังหวดัออกตรวจประเมิน ระดับจังหวดั ออกตรวจประเมิน

นายถวลิ พรหมพลู สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลรายงาน 60 นาที

งานอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

และเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล



ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
งานอาหารปลอดภัย 

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร  ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste) พร้อมส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานร้านอาหาร และแผงลอย 
 2.จัดท าแผนการออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย 
 3. คณะกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย ครั้งที่ 1 
  4.1ร้านอาหารใช้แบบฟอร์มการตรวจร้านอาหาร ข้อก ำหนดผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ จ านวน 15 
ข้อ ถ้าร้านอาหารผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 15 ข้อ ด าเนินการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคที่เรียใน
อาหาร  10 ตัวอย่าง / 1 ร้าน  โดยใช้ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรีย (SI-2)   
  4.2แผงลอยใช้แบบฟอร์มการตรวจแผงลอย ข้อก าหนดผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 12 ข้อ )ถ้าร้าน
แผงลอยผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 15 ข้อ ด าเนินการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรียในอาหาร  10 
ตัวอย่าง / 1 แผงลอย  โดยใช้ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรีย (SI-2) 
  สรุปผลการออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย ครั้งที่ 1 
 4.คณะกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย ครั้งที่ 2 
  4.1ร้านอาหารใช้แบบฟอร์มการตรวจร้านอาหาร ข้อก ำหนดผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ จ านวน 15 
ข้อ ถ้าร้านอาหารผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 15 ข้อ ด าเนินการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคที่เรียใน
อาหาร  10 ตัวอย่าง / 1 ร้าน  โดยใช้ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรีย (SI-2)   
  4.2แผงลอยใช้แบบฟอร์มการตรวจแผงลอย ข้อก าหนดผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 12 ข้อ )ถ้าร้าน
แผงลอยผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ 15 ข้อ ด าเนินการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรียในอาหาร  10 
ตัวอย่าง / 1 แผงลอย  โดยใช้ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคท่ีเรีย (SI-2) 
  สรุปผลการออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย ครั้งที่ 2 
 5.คณะกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร คัดเลือกร้านอาหาร/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ระดับอ าเภอเพ่ือ
ส่งประกวดระดับจังหวัด 
 6.คณะกรรมการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย 
ประกาศผล 
 7.จัดท าปาาย Clean Food Good Taste  ให้กับร้านอาหาร/แผงลอย ที่ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพและทาง
เคมี ทุกราย 
 8.สรุปผลการด าเนินงาน  
เอกสารประกอบงานอาหารปลอดภัย 
      1.แบบฟอร์มตรวจร้านอาหาร และแบบฟอร์มตรวจร้านแผงลอย 
      2.ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคที่เรีย (SI-2) 
 
 



                                                      งานนิเทศงาน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือควบคุมก ากับการด าเนินงานของ รพสต.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง ครบถ้วน  สอดคล้องกับ  

                  แนวนโยบายของกระทรวงฯและหน่วยบังคับบัญชา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
จุดควบคุมความเสี่ยง 

 
ระยะเวลา 

 
นายไพรัช กล้าหาญ 

 
 
 
 

 
-การแต่งตั้งคณะท างาน 
-การรับทราบค าสั่งแต่งตั้งฯ 

5 วัน 

    

คณะท างานนิเทศงานฯ 

 
-การก าหนดประเด็นนิเทศงาน 
-ความครอบคลุมภารกิจงานฯ 
-การก าหนดแผนนิเทศ 

 
2 วัน 

 
 
 

    

นายไพรัช  กล้าหาญ 
 
 
 

-แจ้ง รพสต.รับทราบประเด็น
การนิเทศ/วันนิเทศงาน 

2 วัน 

    

คณะท างานนิเทศงานฯ 
 

 
 
 

-คณะท างานฯออกปฏิบตัิงาน 
 

2 สัปดาห ์
 

    

คณะท างานนิเทศงานฯ 
 

 
 
 

-คณะท างานฯสรุปผลการ
นิเทศงาน 

3 วัน 

    

นายไพรัช  กล้าหาญ 
 
 
 

-รวบรวมและสรุปผลการ
นิเทศงาน 

2 วัน 

    
 
นายไพรัช  กล้าหาญ 
 
 
 

 
 
 

-แจ้งผลนิเทศให้ สสจ. 
และ รพสต. 
 

2 วัน 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างานนิเทศงานฯ 

แจ้งแผนให้ รพสต./ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

คณะท างานฯออกนิเทศงานตามแผนฯ 

แจ้งผลนิเทศให้ สสจ./รพสต.ทราบ 

ก าหนดประเด็นการนิเทศงานและจัดท า

แผนการนิเทศงาน 

ผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศ ส่งผูร้ับผดิชอบ 

รวบรวมและสรุปผลการนิเทศ 



 

 

 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ 

งานนิเทศงาน 

         1. แต่งตั้งคณะท างานนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปี 2559  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน/

ผู้รับผิดชอบ    

            งานใน สสอ.ตากใบ  และหัวหน้าฝ่าย/ผู้แทน ที่เก่ียวข้องของโรงพยาบาลตากใบ 

  2. ผู้รับผิดชอบงานประสานคณะท างานฯเพ่ือก าหนดประเด็น/หัวข้อการนิเทศงาน  และก าหนดวันนิเทศงาน รพ

สต. 

  3. ผู้รับผิดชอบงานแจ้งแผนนิเทศงานให้ รพสต./ผู้เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือเตรียมความพร้อม 

  4. คณะท างานฯ ปฏิบัติงานตามแผนนิเทศงาน  พร้อมให้ค าแนะน าในประเด็นที่ยังไม่เรียบร้อยหรือต้องปรับปรุง

แก้ไข/พัฒนา 

  5. คณะท างานซึ่งเป็นผู้นิเทศงาน  สรุปผลการนิเทศงาน แยกเป็นประเด็นตามหัวข้อที่ก าหนด  ส่งมอบให้

ผู้รับผิดชอบงาน 

  6. ผู้รับผิดชอบงานรวบรวมผลการนิเทศงาน  และสรุปผลการนิเทศเป็นเอกสาร 

  7. ผู้รับผิดชอบงานท าหนังสือแจ้งผลการนิเทศให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับทราบ  และแจ้งผล

การนิเทศให้ รพสต.ในสังกัดฯ ทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ตามค าแนะน าของผู้นิเทศ 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



คํานํา 

การจัดท าเอกสารคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เรื่อง “กระบวนการจัดท าโครงการ” ของรพ.สต.บ้านโคกยางฉบับ
นี้ เป็นการรวบรวมความรู้จากเอกสาร ต ารา แนวปฏิบัติที่ดี โดยน าความรู้เหล่านั้นมาประมวลเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ ของรพ.สต.บ้านโคกยาง ส าหรับให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ 
ศึกษาแนวทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่ งขึ้น โดยแสดงแผนผัง Flow chart 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินงานโครงการ ได้อย่าง
ถูกต้อง  ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารแบบฟอร์มและตัวอย่างไว้ในคู่มือฉบับนี้แล้ว           
     ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขั้นตอนรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงาน ของรพ.สต.บ้านโคกยาง ฉบับนี้  จะ
เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้บ้างไม่มากก็น้อย  และหากมีข้อเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
งานนี้  รพ.สต.บ้านโคกยาง ยินดีรับไว้พิจารณา  จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

                                                                                                  รพ.สต.บ้านโคกยาง  
                                                                                                      สสอ.ตากใบ  
                                                                                                5  พฤศจิกายน 2561 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมา 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจัดท าโครงการ มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบ

ของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง ที่ส าคัญขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
หลายขั้นตอน และในแต่ละ หน่วยงาน อาจมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และมีแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมแนวทางให้เป็นไปตามระบบของการตรวจสอบภายใน โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้  
คือ  1. กระบวนการโครงการ  2.กระบวนการยืมเงิน 3.กระบวนการส่งใช้เงินยืม 4.กระบวนประชุม /อบรม  

จากความเป็นมาและความส าคัญเบื้องต้น ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือเรื่อง “ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดท า
โครงการ” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง และเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ถูกต้องตาม กระบวนการขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

การเขียนคู่มือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ส าหรับวิธีปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าโครงการ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ในกระบวนการจัดท าโครงการให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องและเป็น 
   มาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาท าความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิก 
   จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

 4. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการก ากับ ติดตาม ดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การเขียนคู่มือครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้  
1. ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดท าโครงการได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
2. ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกระบวนการส าหรับวิธีปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
4. เจ้าหน้าที่แต่ละคนรู้งานซึ่งกันและกัน 
5. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได ้
6. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน 
7. ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน 
8. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
9. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างาน 

 



-2- 
นิยามศัพท์หรือคําจํากัดความ 

โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการ
เป็นไปตามล าดับ และการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น งานบริการ โดยจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด การด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการ
บริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

อบต. หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หมายถึง คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด มีพ้ืนที่เท่ากับต าบลแต่ละต าบล จัดตั้งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมี
จ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน 
ต าบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของ อบต. เอง” ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหรือค่า
เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการ หรือเงินนอก
งบประมาณ 

เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่หน่วยงานมีเพ่ือทดรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การด าเนินงานตาม
โครงการ ที่จ่ายจากเงินงบประมาณประเภทต่างๆตามจ านวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

ใบสําคัญ หมายถึง  เป็นเอกสารที่มีความส าคัญในการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานใน
การลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้  การจัดท าใบส าคัญ
บัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก  

ใบรับใบสําคัญ หมายถึง เอกสาร หลักฐานที่ส าคัญในการส่งใช้เงินยืม จดัท าเพ่ือส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการ
ยืม ตามเลขทีส่ัญญาที่เท่าไร ส่งใช้วันไหน รวมเป็นกีฉ่บับ  จ านวนเงินกี่บาท ถูกต้องตามสัญญาแล้วหรือไม่ 

เช็คสั่งจ่าย หมายถึง เอกสารในรูปแบบของตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้สั่งจ่าย" สัง่ "ธนาคาร" ให้ใช้
เงินจ านวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ผู้รับเงิน" 

เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการควบคุมและการเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุง
ของหน่วยงาน 

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย หมายถึง ใช้บันทึกเพ่ือควบคุมการยืมเงิน-การคืนเงินไม่ให้มีการยืมเงิน
ซ้ าซ้อน และทราบว่าลูกหนี้คนใดยังไม่คืนเงิน 

หลักฐานการจ่าย หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ ตามข้อผูกพันแล้ว 
ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือเอกสารอ่ืนใดที่
กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ หมายถึง  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ เพ่ือการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิต 

Flow Chart หมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพ่ือให้
มองเห็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ 
(general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยท าให้เข้าใจการท างาน ท าให้การ
เขียนโปรแกรมง่ายข้ึน เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะท างานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้ก าหนดให้ ผัง
งานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน 
โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ 
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีปฏิบัติกระบวนการโครงการ 
1.ขั้นตอนการจัดทําโครงการ 

ผู้รับผิดชอบงานจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจ 
โดยง่าย ส าหรับผู้น าโครงการไปใช้หรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท า
สิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดท าขึ้นนั้นท าเพ่ืออะไร ชื่อโครงการโดยทั่วไปควรจะต้องแสดงลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะ ของโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการ เช่น โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการวางแผนเขียนโครงการ เป็นต้น   

  1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ต้องระบุชื่อผู้ที่ท าโครงการหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการ 
      เสนอ และด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพ่ือสะดวกแก่การประสานงานและการตรวจสอบ 
  1.3 หลักการและเหตุผล เป็นการแสดงถึง  

 - ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
 - ปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการ  
 - ปัญหาอุปสรรคท่ีคาดกว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินโครงการ 

  1.4 วัตถุประสงค์ แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ต้อง 
    เขียนให้ตรงกับปัญหาว่าระบุไว้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้นๆ และต้อง 
      ก าหนดวัตถุประสงค์ ในสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้ 
  1.5 เป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการ  
      ปฏิบัติงานที่ระบุ ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

1.6 วิธีด าเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องท าให้การด าเนินงานตามโครงการและระยะเวลาใน
การปฏิบัติแต่ละข้ันตอน เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ 
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและ 
ติดตามผลของโครงการ  ทั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินโครงการในระหว่างเดือนตุลาคมถึง     
เดือน สิงหาคม ของปีงบประมาณ 

  1.8 สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานที่ท่ีจะท าโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและติดตามผล 
      ของโครงการ 
  1.9 งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมดท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ แหล่งที่มาและ 
      แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,  
      ค่าอาหารกลางวัน,   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ  

1.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความส าเร็จเมื่อสิ้นสุด 
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โครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลง       
ในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องโครงการกับแผนงาน/กิจกรรม   
ผู้รับผิดชอบโครงการฯตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ ดังนี้ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของการเขียนโครงการแต่ขั้นตอน 
 2.2 กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานและงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน 

     โครงการ หรือไม่   
 2.3 ตรวจสอบโครงการ ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลก าหนด 

3.ขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในโครงการ   
 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น  
โดยยึดถือระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หากรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
เจ้าหน้าที่การเงินจะส่งโครงการกลับไปยังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อไป  

4.ขั้นตอนการเห็นชอบโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ เสนอโครงการให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู้
เห็นชอบโครงการ โดยพิจารณา ดังนี้ 

 - โครงการ ถูกต้องครบถ้วน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ลงนามเห็นชอบโครงการ 
 - หากโครงการไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งคืนปรับปรุง/แก้ไข 

 
5.ขั้นตอนการเสนอ อบต. เพื่ออนุมัติโครงการ   
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล น าโครงการเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบลทุกครั้ง เพ่ือพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการโดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 
ประเภท ส าหรับรูปแบบการน าเสนอโครงการ อาจให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วย
ตนเองหรือน าเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่กองทุนมอบหมาย    
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แสดงกระบวนการพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บันทึกแผนงานโครงการใน
ระบบรายงานออนไลน ์

ท าบันทึก
ข้อตกลง 

อนมุตัิโดยใช้ 
งบจากกองทนุ 

น ากลบัไปปรับปรุง/

แก้ไข/ยกเลกิ 

ประเภทที่ 1 
กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ 
หรือสถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ประเภทที่ 2 
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น 

ประเภทที่ 3 
กิจกรรมการสนับสนุนการดูแล 
เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ประเภทที่ 4 
กิจกรรมการบรหิารจดัการ
กองทุน/พัฒนาศักยภาพ
กรรมการ/และพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 
 

ประเภทที่ 5 
กิจกรรมกรณเีกิดโรคระบาดหรือ 
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
 

เห็นชอบโดย 
ใช้งบจาก
แหล่งอื่น 

น าเข้าสู่
กระบวนการ

พิจารณา
งบประมาณของ

แหล่งทุนอื่น 

อนุกรรมการ/
คณะท างาน (ถ้ามี) 

คณะกรรมการ
กองทุนพิจารณา 

 

 

 

ผลการพิจารณา ไม่อนุมัต ิ
 

 

 

รายงานผล  
ด าเนินผา่นระบบ 

ออนไลน ์

การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน 
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6.ขั้นตอนการจัดทําบันทึกเสนอ สสอ.ขออนุมัติแผนงาน/กิจกรรม  
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการ รวบรวมแผนงาน/กิจกรรม ในโครงการ ฯ และจัดท าหนังสือบันทึกข้อความเสนอ
สาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/กิจกรรม ตามโครงการ ฯ 

7.ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ   

ผู้รับผิดชอบงานโครงการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม ในโครงการ ตามก าหนดการจัด
กิจกรรม ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

กรณีการอบรม/ประชุม 
 1.จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 2.ส าเนาหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน/กิจกรรม 
 3.ส าเนาโครงการ 
 4.ตารางการฝึกอบรม/ประชุม 
กรณีการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 
 ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560 ต้องก่อหนี้ผูกพันก่อนการจัดการอบรม/ประชุม 
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Flow Chart กระบวนการโครงการ 

 
 
 
 
 

-ต่อ- 
 

1.กระบวนการโครงการฝากครรภค์ุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
นางวิภาวรรณ   
ศรีสังข ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การแก้ไขปญัหางาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 
 
 
เพื่อตรวจสอบกจิกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ มคีวาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
โครงการ  
 
 
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจดังานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2555 
 
ผู้เห็นชอบโครงการพิจารณา
ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ของโครงการ 
 

 
1  วัน 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

จดัท าโครงการฝากครรภค์ุณภาพ ลูกเกิดรอด 
แม่ปลอดภัย ปี 2561 

 

ตรวจสอบความสอดคล้อง
โครงการกับแผนงาน/ 

กิจกรรม 

ตรวจสอบคา่ใช้จา่ย 

เห็นชอบโครงการ 

2 

โครงการไมผ่่าน
ความเห็นชอบ/

อนุมัต ิ



 -9- 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
ประธานกองทุน 
 
 
 
 
 
 
นางยามีล๊ะ มะดู
สาล ี
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
โดยใช้เงินงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

 

 

รวบรวมแผนงาน กิจกรรม ใน
โครงการและจดัท าหนังสือบันทึก
ข้อความเสนอ สสอ.เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

 

ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
 

 

 

 

 

เสนอ อบต. เพื่ออนุมัติ
โครงการ 

1 

จัดท าบันทึกเสนอ สสอ.ขอ
อนุมัติแผนงาน/กิจกรรม 

ด าเนินงานตามโครงการ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีปฏิบัติกระบวนการยืมเงินบํารุง 
1.ขั้นตอนการจัดทําคําขออนุมัติการยืมเงิน   
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ตรวจสอบงบประมาณของโครงการ ตามหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ   การยืมเงินทดรองราชการเฉพาะค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ก าหนดการยืมเงินล่วงหน้า 15 
วัน ก่อนการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบงานต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 1.จัดท าหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอยืมเงินบ ารุง (มุมดา้นล่างของหนังสือต้องมีการตัด 
     ยอดเงินโครงการฯ) 

 2.จัดท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ และ 
      ต้องไม่ค้างช าระหนี้สัญญาเดิม 

 3. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 4.ส าเนาโครงการ ฯ 
 5. ตารางการฝึกอบรม 

2.ขั้นตอนการเสนอใบสําคัญการยืมเงินพร้อมหนังสือขออนุมัติ   
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดส่งหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอยืมเงินบ ารุง  พร้อมเอกสาร ถึง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ด าเนินการลงรับหนังสือ ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

3.ขั้นตอนการตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐาน  
  เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินทดรองราชการ  
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน  ของเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ  และตรวจสอบผู้ยืมเป็นผู้ค้างช าระเงินยืม
หรือไม่ หากค้างช าระเงินยืม  ให้ด าเนินส่งใช้เงินยืมให้เรียบร้อยก่อน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  

4.ตรวจสอบยอดเงินทดรองว่า มี – ไม่มี  
 เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบตรวจสอบยอดเงินของโครงการฯจากหนังสือบันทึก
ข้อความ ขอยืมเงินบ ารุง ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะต้องลงรายละเอียดยอดเงินของโครงการ ฯ  ไว้ใน
หนังสือ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบตรวจสอบก่อนการเสนอ
พิจารณาอนุมัติ หากเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ส่งคืน
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารการยืมเงินทดรองราชการให้ถูกต้อง แล้วส่งกลับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอตากใบ เพื่อด าเนินเสนอสาธารณสุขอ าเภอตากใบต่อไป 
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5.ขั้นตอนการเสนอ สสอ. อนุมัติการยืมเงิน   
 เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ น าหนังสือบันทึกข้อความขอยืมเงินพร้อมหลักฐาน
การยืมเงิน เสนอสาธารณสุขอ าเภอตากใบเพื่อพิจารณาอนุมัติ สาธารณสุขอ าเภอตากใบตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. ถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วน สาธารณสุขอ าเภอตากใบลงนามอนุมัติให้ด าเนินการต่อไป 
 2. หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน สาธารณสุขอ าเภอตากใบส่งคืนปรับปรุงแก้ไข 

 
6.ขั้นตอนการเขียนเช็คสั่งจ่ายผู้ยืมแจ้งการโอนเงิน   
 เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ คืนเอกสารการยืมเงินที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ลงทะเบียนคุมสัญญายืมเงินและบันทึกวันครบก าหนดการส่งใช้เงินยืม  
              1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ก าหนดส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 
              1.2 เดินทางไปราชการ ก าหนดส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
 2. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม และจ านวนเงินที่ยืม  
 3. เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้ยืมเงินตามสัญญายืมเงิน ต้องเขียนเช็คขีดคร่อมทั่วไป  
  เช็คขีดคร่อมทั่วไป หมายถึง เช็คขีดคร่อมที่สามารถน าฝากเข้าบัญชีของธนาคารใดก็ได้ 
  รูปแบบการเขียนเช็คขีดคร่อมทั่วไป มี 4  รูปแบบ ดังนี้ 

 
                      รูปแบบที่ 1 

             
                       ขีดเส้นสองเส้นในแนวขนานไว้เฉย ๆ โดยไม่เขียนอะไร 
                                                  เช็คฉบับนี้จะนามาขอเบิกเงินสดไม่ได้  
                                                  ต้องน าฝากเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น  
                                        ไม่ว่าจะเป็นเช็ค “จ่ายผู้ถือ” หรือเช็ค “จ่ายตามค าสั่ง” 



-12- 
                รูปแบบที่ 2 

          
                                                       “& CO” 
                     ต้องน าฝากเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้น  
                                     ถ้าจะน าฝากเข้าบัญชีคนอ่ืน  ต้องมีการลงลายมือชื่อสลักหลัง 
 
 
                      รูปแบบที่ 3 

          
 

                                                      “ห้ามเปลี่ยนมือ” หรือ“Not Negotiable” 
                                                     เช็คฉบับนี้ไม่อาจโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลัง 

                                     ต้องน าฝากเข้าบัญชีของผู้มีชื่อระบุไว้ที่ด้านหน้าเช็คเท่านั้น 
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   รูปแบบที่ 4 

          
 
                          “เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น” หรือ“A/C Payee Only” 
                                           เช็คฉบับนี้ไม่อาจโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลัง 
                                   ต้องน าฝากเข้าบัญชีของผู้ที่มีชื่อระบุไว้ที่ด้านหน้าเช็คเท่านั้น 
 

4. เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็คตามค าสั่ง คณะกรรมการเบิก-จ่าย เก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่
การเงิน 

 5. จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงินในสัญญา 
 6. ตรวจสอบการลงชื่อรับเงินยืม 
 7. คืนสัญญาการยืมเงินให้ผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ 

7. ขั้นตอนการลงบัญชีคุมเงินทดรองราชการ   
 เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

(รายละเอียดตามแบบฟอร์มภาคผนวก) 
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Flow Chart กระบวนการยืมเงินบํารุง 

2.กระบวนการยมืเงิน โครงการฝากครรภค์ุณภาพ ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
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จัดท าบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมโครงการ 

 

เสนอใบส าคญัการยืมเงินก่อนถึงก าหนดใช้
เงิน 15 วันท าการ  

 

ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงิน
หลักฐานประกอบการยมื และตรวจสอบผู้
ยืมมีหนี้ค้างช าระหรือไม่ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 

ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของเงิน
โอนตามเอกสารขอเบิก  

 

 

 

หลักฐานการยืมเงิน เสนอ สสอ. พิจารณา
อนุมัต ิ

ความถูกต้องของช่ือผู้ยืม จ านวนเงินท่ียืม
ในเช็ค และแจ้งการโอนเงิน ปฏิบตัิตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 

รายละเอียดของข้อมลูในทะเบียนคุมตรง
ตามสญัญายืมเงิน / เอกสารขอเบกิ ความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารขอจ่าย   

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 

จัดท าค าขออนุมัติการยืมเงิน 

 

เสนอ สสอ. อนุมัติการ
ยืมเงิน 

ตรวจสอบใบส าคัญและ
หลักฐาน 

ตรวจสอบยอดเงินทด
รองว่า มี – ไม่ม ี

เสนอใบส าคญัการยืมเงินพร้อมหนังสือขอ
อนุมัต ิ

เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้ยมื 

แจ้งการโอนเงิน 

ไม่ผา่นการ
อนุมัต ิ

ลงบัญชีคุมเงินทดรองราชการ 
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บทที่ 4 

ระเบียบวิธีปฏิบัติกระบวนการส่งใช้เงินยืม 
1.ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืมราชการ   
 ผู้ยืมเงินทดรองราชการต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารที่ด าเนินการในโครงการ ฯ แล้วเสร็จ และจัดท า
หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งใช้เงินยืม โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  1. หนังสือหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอยืมเงินบ ารุง 
  2. สัญญาการยืมเงิน  
  3. ใบส่งใบส าคัญ 
  4. ส าเนาโครงการ  
  5. ตารางการฝึกอบรม/ประชุม 
  6. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
  7. ค่าอาหารกลางวัน 
  8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  9. . ใบส่งใบส าคัญ 
  10. ภาพถ่ายกิจกรรม การด าเนินงานโครงการ ฯ  

(หากเอกสารใดที่ถ่ายเอกสาร ให้รับรองส าเนา) 

2.ขั้นตอนการเสนอ สสอ.ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมราชการ  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งบันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืมพร้อมหลักฐาน ถึงส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ด าเนินการลงรับหนังสือ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
ด าเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และเสนอสาธารณสุขอ าเภอตากใบ เพ่ือให้ความเห็นชอบให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินการส่งใช้เงินยืม  และส่งคืนเอกสารให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ด าเนินส่งใช้เงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   หาก
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่การเงินส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ส่งคืนให้ปรับปรุง แก้ไข  

3.ขั้นตอน รพ.สต. รับใบสําคัญพร้อมเงินสด   
 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รับเอกสารการส่งใช้ยืมและเงินสด(ถ้ามี)จัดท าใบรับ
ใบส าคัญ จ านวน 2 ฉบับ โดยระบุรายละเอียดในใบรับใบส าคัญ(รายละเอียดในภาคผนวก)คืนให้ผู้ยืมเงิน        
จ านวน 1 ฉบับ 

4.ขั้นตอนการตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานให้ถูกต้อง 
 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐาน  ดังนี้ 
  1.ตรวจสอบวันครบก าหนดส่งใช้ ในสัญญาการยืมเงิน 
  2.ผู้ยืมเงินเป็นผู้จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน 
  3.ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน และเอกสารการส่งใช้เงินยืม 



-16- 
5.ขั้นตอนการออกใบรับใบสําคัญ ถ้ามีเงินออกใบเสร็จรับเงิน  
 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง และมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงิน
สด  ให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ยืม พร้อมทั้งบันทึกรายงานส่ง
ใช้เงินยืมในสัญญาการยืมเงิน และคืนส าเนาสัญญาการยืมให้ผู้ยืม 

6.ขั้นตอนการลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการโอนลูกหนี้เป็นใบสําคัญ  
เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการโอน

ลูกหนี้เป็นใบส าคัญ   
ตัวอย่างทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................. 
ปีงบประมาณ.............................. 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ เงินรับ 
เงินจ่าย หมาย

เหต ุฝากธนาคาร หน่วยงานย่อย ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสดคงเหลือ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          
          
          

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ใช้ส าหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทดรองราชการ ของหน่วยงาน เพ่ือจะ
ได้ทราบความเคลื่อนไหวและคอยติดตามการควบคุมการทวงถามลูกหนี้เงินทดรองราชการและชดใช้ใบส าคัญคู่จ่าย
จากเงินทดรองราชการของหน่วยงาน ทะเบียนนี้ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ รวม 10 ช่อง การบันทึกในช่องต่าง ๆ ให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ช่องที่ 1  หมายถึง ส าหรับบันทึก วัน เดือน ปี  ที่รับจ่ายเงิน 
  ช่องที่ 2  หมายถึง ส าหรับบันทึกเลขที่เอกสารของรายการ เช่น เลขที่ขอเบิก เลขที่สัญญา  
                      เงินยืม เลขท่ีแบบรับใบส าคัญ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่เช็ค 
  ช่องที่ 3  หมายถึง ส าหรับบันทึกค าอธิบายการรับ หรือจ่ายเงิน 
  ช่องที่ 4  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินที่รับจากคลัง รวมทั้งการส่งคืน 
  ช่องที่ 5  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินที่น ามาฝากหรือถอนจากธนาคาร 
  ช่องที่ 6  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินที่ได้จ่ายให้หน่วยงานย่อย 
  ช่องที่ 7  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินที่จ่ายให้ข้าราชการหรือลูกจ้างยืม รวมทั้งการ 
                      ชดใช้เงินยืมรวมทั้งการชดใช้เงินยืม 
  ช่องที่ 8  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินที่ได้จ่ายตามใบส าคัญ รวมทั้งการ รับชดใช้จาก 
                      เงินงบประมาณหรือเงินอื่น 
  ช่องที่ 9  หมายถึง ส าหรับบันทึกจ านวนเงินสดคงเหลือ 
  ช่องที่ 10  หมายถึง ส าหรับบันทึกข้อความอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อช่วยความทรงจ า 
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7.ขั้นตอนการลงทะเบียนสมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนเงินสด ฯลฯ  
 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บันทึกรายการส่งใช้ลงในสมุดรายงานเงินคงเหลือประวัน 
และทะเบียนเงินสด ให้ครบถ้วน 

8.ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลงลายมือชื่อ 
 เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล น าสมุดรายงานเงินคงเหลือประวัน เสนอคณะกรรมการ 

ฯ ลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
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Flow Chartกระบวนการส่งใช้เงินยืม 

3.กระบวนการส่งใช้ยืมเงิน โครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 
 
นางสาวชลิตา   
สุขเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงิน
ยืมทดรองราชการให้ครบถ้วน 

 

จัดท าบันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืมเสนอ 
สสอ. เพื่ออนุมัติใหด้ าเนินการส่งใช้เงินยืม 

 
 
 

รับเอกสารการส่งใช้ยืม และเงินสด(ถ้ามี)  

 

 

ตรวจสอบใบส าคัญใช้จ่ายเงินยืมพร้อม
เอกสารที่แนบให้ถูกต้องตามระเบยีบและ
ตรวจวันครบก าหนดส่งใช้  
 

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง คืนส าเนาสัญญา
การยืมเงินใหผู้้ยืม กรณีคืนเงินสด ออก
ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ยมื 
 
บันทึกรายละเอียดใบส าคัญช าระหนี้ใน
ทะเบียน 

 

บันทึกรายการส่งใช้ลงในทะเบียนรายงาน 
ให้ครบถ้วน 
 
 
เสนอคณะกรรมการ ฯ ลายมือช่ือในสมุด
เงินคงเหลือประจ าวัน 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 

ตรวจสอบใบส าคัญและ
หลักฐานให้ถูกต้อง 

ออกใบรับใบส าคัญ ถ้ามเีงินออกใบเสรจ็รับเงิน 

ลงทะเบียนคมุเงินทดรองราชการโอนลูกหนี้เป็น
ใบส าคัญ 

ลงทะเบียนสมุดรายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน 

ทะเบียนเงินสด ฯลฯ 

รวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืมราชการ 

รพ.สต. รับใบส าคญัพร้อมเงินสด(ถ้ามี) 

 

เสนอ สสอ.ขออนุมัติส่งใช้
เงินยืมราชการ 

ไม่อนุมัต ิ

เสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลงลายมือช่ือ 
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บทที่ 5 

ระเบียบวิธีปฏิบัติกระบวนประชุม /อบรม 
1.ขั้นตอนการบันทึกเสนอ สสอ. เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม/อบรมตามกิจกรรมของโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม ในโครงการ ตามก าหนดการจัดกิจกรรม ให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

 2. ส าเนาหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน/กิจกรรม 
 3. ส าเนาโครงการ 
 4. ตารางการฝึกอบรม/ประชุม 

2.ขั้นตอนการอนุมัติ   
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งบันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมพร้อมเอกสารและหลักฐานถึง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือ และส่งให้ผู้รับผิดชอบงาน ด าเนินการตรวจสอบ 
เสนอสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดการประชุม/อบรม 

3.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการเตรียมความพร้อมหลักฐาน/เอกสารในการประชุม/อบรม ดังนี้ 
  1. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
  2. ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน 
  3. ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  4. เอกสาร สื่อ การสอน 
  5.วัสดุ อุปกรณ์ 

4.ขั้นตอนการจัดทําหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม/วิทยากร  
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการ จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พร้อมแนบก าหนดการจัดประชุม 
เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ลงนาม และจัดส่งหนังสือถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ข้างต้น  โดย
ในการท าหนังสือเชิญ ให้ท าเชิญผ่านผู้ใหญ่บ้านหรือประธาน อสม.เพ่ือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เรา
ต้องการ หรืออาจจะท าหนังสือเชิญถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมให้มากท่ีสุด 

5.ขั้นตอนการดําเนินการประชุม/อบรม ตามโครงการ    
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดประชุม/อบรม ตามตารางการประชุม/อบรม ใน
โครงการ ฯ 
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6.ขั้นตอนการสรุปรวบรวมหลักฐาน   
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ ฯ  ด าเนินการตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

1. กรณียืมเงิน ด าเนินการรวบรวมหลักฐานส่งใช้เงินยืม 
2. กรณีไม่ยืมเงิน ด าเนินการรวบรวมหลักฐานวางเบิกเงิน 

7.ขั้นตอนการสรุปผลการดําเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการ  สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
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4.กระบวนการประชุม , อบรม   โครงการฝากครรภ์คณุภาพ ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั ปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ Flow Chart จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
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สสอ. 
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สุขเพชร 
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จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/อบรม
ตามกิจกรรมของโครงการ 
 
 
 
 
สสอ.พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 
 
 
 
เตรียมเอกสารใบลงทะเบียน เตรียม
เอกสารการสอน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   
 
 
 
 
ท าหนังสือเชิญกลุม่เป้าหมาย พร้อมแนบ
ก าหนดการจดัประชุม     
 
 
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายตามตารางการประชุม/
อบรมตามกิจกรรม ในโครงการ ฯ 
 
รวบรวมหลักฐานการด าเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการ ฯ  ด าเนินการตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 

 
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
1 วัน 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 

 

บันทึกเสนอ สสอ. เรื่อง ขออนุมัตจิัดประชุม/
อบรมตามกิจกรรมของโครงการ 

อนุมัต ิ

จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเปา้หมายเขา้ร่วมกิจกรรม/

วิทยากร 

เตรียมความพร้อม วัสดุอุปกรณ์  แบบฟอร์ม
รายงาน เงินค่าตอบแทน อาหารวา่งและ

เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ฯลฯ 

ด าเนินการประชุม/อบรม ตามโครงการ 

สรุปรวบรวมหลักฐาน 

1.กรณียืมเงิน ด าเนินการรวบรวมหลักฐานส่ง
ใช้เงินยืม 

2.กรณไีม่ยืมเงิน ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน
วางเบิกเงิน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน บันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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ภาคผนวก 

เอกสารประกอบเรื่องการประเมินความเสี่ยงโครงการ 

1. แบบฟอร์มโครงการเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. แผนงานโครงการ 
3. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
4. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน 
5. ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง

ประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
6. เงินยืมและแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 
7. ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 
8. แบบสรุป 3 ผลการการด าเนินงานกองทุน 
9. ขั้นตอนการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
10. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
11. รายงานการเงิน 
12. รายงานคงเหลือประจ าวัน 
13. สมุดบัญชีธนาคาร 
14. หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 
15. หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม 
16. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย(หญิงตั้งครรภ์/สามีหรือญาติ) 
17. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
18. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 
19. แบบฟอร์มใบรับใบส าคัญ 

 
 
 

 
 

 
                
            
 
 
 



แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา 
 

รหัสโครงการ 61 – L3367 - ……. - …….. 
ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ล าดับโครงการในหมวด 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ชื่อกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
    สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถาน

บริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] 
  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของ
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] 
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คน
พิการ [ข้อ 7(3)] 
 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] 
 

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ   หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
  หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุข
ของเทศบาล 
  หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรยีน 
กองการศึกษาฯ 
 กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่  5 คน 
 

ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) ชื่อองค์กร
..........................................................................................  
กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 
1…………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………….. 

วันอนุมัติ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่......เดือน.................................พ.ศ.................  

ถึง      วันที่......เดือน.................................พ.ศ................. 
 
งบประมาณ 

 
จ านวน...................................................................บาท 

หลักการและเหตุผล (ระบุท่ีมาของการท าโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วิธีด าเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 1…………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

ข้อที่ 2…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

ข้อที่ 3…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง) 
ชนิดกิจกรรม งบประมาณ  ระบวัุน/ช่วงเวลา 

1 
………………………………………………………............................... 
.............................................................................................  

  

1.1 กิจกรรมย่อย
............................................................... ..…………
…………………………………………….……………………… 
.................................................................………… 

ค่าตอบแทน…......บ.x…คน =      บ. 
ค่าวิทยากร.............บ.x…คน =     บ. 
ค่าอาหารกลางวัน.....บ.x...คน =   บ. 
ค่าอาหารว่าง........บ.x…คน =      บ. 
ค่าวัสดุ..............บ.x…คน =         บ. 
ค่า…………............. =               บ. 
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1.2 กิจกรรมย่อย
................................................................ ............... 
….................................................................……… 

  

1.3 กิจกรรมย่อย
............................................................................... 
….................................................................……… 

  

2. 
…………………………………………………….................................. 
.............................................................................................  

  

2.1 กิจกรรมย่อย
.................................................................…………
…………………………………………….………………………. 

  

2.2 กิจกรรมย่อย
.................................................................…………
…………………………………………….……………………… 

  

2.3 กิจกรรมย่อย
.................................................................…………
…………………………………………….………………………. 

  

  
รวม................................. บาท 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 
7) 

 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ....................................................................................................  
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
   7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
   7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
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7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 
7(2)] 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 
   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   จ านวน............................. 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน............................. 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  จ านวน............................. 
   7.3.4 กลุ่มวัยท างาน จ านวน............................. 
   7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน............................. 
   7.3.5.2 กลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน............................. 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จ านวน............................. 
   7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน............................. 
   7.3.8 ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................  
   7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.4.2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.2.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................. 
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   7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  
   7.4.4  กลุ่มวัยท างาน 
   7.4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  
   7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
   7.4.5.1.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.1.4 การรณรงค/์ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
   7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
   7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................................................................................  
   7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
   7.4.5.2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.2.4 การรณรงค/์ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
   7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
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   7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
   7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
   7.4.5.2.9 อ่ืนๆ (ระบุ) 
.................................................................................................................  
 
   7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
   7.4.6.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
   7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
   7.4.6.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  
   7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 
 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  
   7.4.8  ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.4.8.1 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

           ( ....................................... ) 
ต าแหน่ง  .............................................. 

วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................. 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

      (  ..........................................  ) 
ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต. 

วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................. 
 



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 
 
 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วน.......................... 
ครั้งที ่ 1 / ..........  เมื่อวันที่  ......................     ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   อนุมัติ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน .................................. บาท 

 เพราะ  .................................................................................................. 
  ไม่อนุมัติ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ 
.............................................................................................................................. ................................. 

          .............................................................................................................................. ................................. 
 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)                             
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ....................................................................................
................................................................................................................................... ......... 

 
   ให้รายงานผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายใน  
               วันที่ ………………………………………........ 

 

ลงชื่อ .................................................................... 

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

ต าแหน่ง ประธานกรรมการกองทุน ฯ 

วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน)  

  
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
......................................................................................................................................   
1. ผลการด าเนินงาน 
 ............................................................................................................................. ....................................  
.............................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................... ..............................................  

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ 
...................................................................... ...........................................  
......................................................................................... ....................................................................................  
2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................. คน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ       ................................ บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ................................ บาท   คดิเป็นร้อยละ ..................................  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ............................... บาท   คิดเป็นร้อยละ .................................  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ไม่มี  
  มี  
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)   
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................. ...............................................  
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ)   
............................................................................................................................. ................................................  
.................................................................................. ..................................................................... ......................  

  
ลงชื่อ ......................................................................... ผูร้ายงาน 
       (.........................................................................) 
ต าแหน่ง ..................................................................... 
วันที่-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 

 
 
 

 
 
 



 
องค์ประกอบของโครงการ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครั้ง
จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 

2. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจน
ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการที่จะด าเนินการตามนโยบาย 
หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือแผนอ่ืน ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย ทั้งนี้
ผู้เขียนโครงการ บางท่านอาจจะเพ่ิมเติมข้อความว่าถ้าไม่ท าโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรง  หรือผลเสียหายใน
ระยะยาวจะเปน็อย่างไร เพ่ือให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง ๆ นี้
นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือเขียนให้เป็นรูปธรรม
มากกว่าเขียนเป็นนามธรรม  การท าโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้  แต่ทั้งนี้การเขียน
วัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน  และอาจจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้  ดังนั้น  
จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได-้วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ 

4. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจ านวนที่ 
จะท าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วน ามา
จัดล าดับว่าควรจะท าสิ่งใดก่อน-หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามล าดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ท าให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

6. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ  คือ  การระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ
ปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจ านวน ความยาวของโครงการ เช่น 1 วัน  โดยไม่ระบุ
เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด  เป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ 

7. สถานที่ด าเนินการ คือ สถานที่ท่ีใช้ในการจัดประชุม อบรม ท ากิจกรรม ตามโครงการนั้นๆ 
8. งบประมาณ  เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ  
- เงินบ ารุง 
- เงินจากงบกองทุนสุขภาพต าบล 
- เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ  
การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้หัวข้อนี้สามารถระบุ 

ทรัพยากรอ่ืนที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างกับใครเป็นอย่างไร 
10.สรุปโครงการ  
11.ผู้เสนอโครงการ เป็นการระบุให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวหลักในการด าเนินงานตาม

โครงการ 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ 

โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 
10.ผู้อนุมัติ/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินการ

โครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 



ประเภทท่ี............... 
แผนงานโครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล.......  ปีงบประมาณ  .................... 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................ผู้เสนอโครงการ (1)   (ลงช่ือ)...............................ผู้เสนอโครงการ (2)     (ลงช่ือ)ส.ต.ท..............................ผู้เหน็ชอบโครงการ     (ลงช่ือ)................................... ..ผู้อนุมัตโิครงการ 
(...............................................)                    (...............................................)                                   (.........................................)                                (.....................................) 
ต าแหน่ง..................................                    ต าแหน่ง..................................                         ต าแหน่ง กรรมการ/เลขานุการกองทนุฯ                    ต าแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนฯ 
 

 



ประเภทท่ี............... 
แผนงานโครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน...........  ปีงบประมาณ  ................... 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑       รพ.สต. 

บ้านโคกยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..............................ผู้เสนอโครงการ (1)   (ลงช่ือ)...............................ผู้เสนอโครงการ (2)     (ลงช่ือ).....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     (ลงช่ือ)................................... ..ผู้อนุมัตโิครงการ 
(...............................................)                    (...............................................)                                   (.........................................)                                (.........................................) 
ต าแหน่ง..................................                    ต าแหน่ง..................................                         ต าแหน่ง กรรมการ/เลขานุการกองทนุฯ                    ต าแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนฯ 
 

 



การเขียนแผนงาน/โครงการ 
 

ขัน้ตอนในการเขียนโครงการ 
1. ช่ือแผนงาน 
2. ช่ือโครงการ 
3. หลกัการและเหตผุล 
4. วตัถปุระสงค์ 
5. เป้าหมาย 
6. วิธีด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
8. งบประมาณ 
9. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
10. หนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุ 
11. การประเมินผล 
12. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 
การวางแผนและการเขียนโครงการ 

ความหมายของการวางแผน 
มีผู้ ให้ค าจ ากดัความของการวางแผนไว้หลายลกัษณะ เช่น  การวางแผน คือ การมองอนาคต 

การเล็งเห็นจดุดหมายท่ีต้องการ การคาดปัญหาเหล่านัน้ไว้ล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหา
ทางแก้ไขปัญหาตา่งๆ เหลา่นัน้ 

การวางแผน เป็นการใช้ความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการตา่งๆ เพ่ือคดัเลือกทางท่ีดี
ท่ีสุดทางหนึ่ง ก าหนดเป้าหมายและวางหมายก าหนดการกระท านัน้ เพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
จดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

การวางแผน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวกบัการก าหนดสิ่งท่ีจะกระท าในอนาคต การ
ประเมินผลของสิ่งท่ีก าหนดว่าจะกระท าและก าหนดวิธีการท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบตัิ  ถ้าจะกล่าวโดย
สรุป การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร  ท าไม  ท าท่ีไหน  เม่ือไร  
อยา่งไร และใครท า  

การวางแผนจงึเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
            - อนาคต  



            - การตดัสินใจ 
            - การปฏิบตัิ 
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ความส าคัญของการวางแผน 
ถ้าจะเปรียบเทียบระบบการศกึษากบัคน การวางแผนก็เปรียบเสมือนสมองของคน ซึ่งถ้ามองใน

ลกัษณะนีแ้ล้ว การวางแผนก็มีความส าคญัไม่น้อยทีเดียว เพราะถ้าสมองไม่ท างานส่วนอ่ืนๆของร่างกาย 
เชน่ แขน ขา ก็จะท าอะไรไมไ่ด้ หรือถ้าคนท างานไม่ใช้สมอง คือท างานแบบไม่มีหวัคิด ก็ลองนึกภาพดู
ก็แล้วกนัวา่จะเป็นอยา่งไร คนทกุคนต้องใช้สมองจงึจะท างานได้ ระบบการศกึษาหรือการจดัการศกึษาก่็
เช่นเดียวกนั ต้องมีการวางแผน คือ อย่างน้อยต้องมีความคิด การเตรียมการว่าจะจดัการศกึษาเพ่ืออะไร 
เพ่ือใคร อยา่งไร 

 
การวางแผนมีประโยชน์ในหลายเร่ืองด้วยกัน  เช่น 

1. การวางแผนเป็นเคร่ืองช่วยให้มีการตดัสินใจอย่างมีหลกัเกณฑ์ เพราะได้มีการศกึษาสภาพ
เดมิในปัจจบุนัแล้ว ก าหนดสภาพใหมใ่นอนาคต ซึง่ได้แก่การตัง้วตัถปุระสงค์ หรือเป้าหมาย แล้วหาลู่ทาง
ท่ีจะท าให้ส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั นกัวางแผนมีหน้าท่ีจดัท ารายละเอียดของงานจดัล าดบัความส าคญัพร้อม
ทัง้ข้อเสนอแนะท่ีควรจะเป็นตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ีตดัสินใจพิจารณา 

2. การวางแผนเป็นศนูย์กลางประสานงานเช่น ในการจดัการศกึษาเราสามารถใช้การวางแผน
เพ่ือประสานงานการศกึษาทกุระดบัและทกุสาขาให้สอดคล้องกนัได้ 

3. การวางแผนท าให้การปฏิบตัิงานตา่งๆเป็นไปโดยประหยดัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะการวางแผนเป็นการคดิและคาดการณ์ไว้ลว่งหน้าและเสนอทางเลือกท่ีจะก่อให้เกิดผลท่ีดีท่ีสดุ 

4.การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานของฝ่ายตา่งๆให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีต้องการ 

 



ประเภทของแผน 
            เม่ือกล่าวมาถึงตอนนีน้่าจะพดูถึงประเภทของแผนเสียเล็กน้อยเพ่ือความเข้าใจ
ลกัษณะของแผนแตล่ะอย่าง ถ้าจะมองในแง่ของระยะเวลาอาจจะแบง่แผนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 
ดงันี ้คือ 

1. แผนพฒันาระยะยาว (10 - 20 ปี) ก าหนดเค้าโครงกว้างๆ ว่าประเทศชาติของเรา
จะมีทิศทางพฒันาไปอย่างไร ถ้าจะดงึเอารัฐธรรมนญู และ/หรือแผนการศกึษาแห่งชาติมาเป็นแผน
ประเภทนีก็้พอถไูถไปได้แตค่วามจริงแผนพฒันาระยะยาวของเราไมมี่ 

2. แผนพฒันาระยะกลาง (4 - 6 ปี) แบง่ชว่งของการพฒันาออกเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี 
หรือ 6 ปี โดยคาดคะเน วา่ในชว่ง 4 - 6 ปี นี ้จะท าอะไรกนับ้าง จะมีโครงการพฒันาอะไร จะ
งบประมาณใช้ทรัพยากรมากน้อยเทา่ไร 

3. แผนปฏิบตัิการประจ าปี (1 ปี)  ในการขอตัง้งบประมาณตามแผนพฒันาประจ าปีใน
ข้อ 3 ปกติมกัไม่ได้ตามท่ีกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ ขอไป  ส านกังบประมาณหรือ
คณะกรรมาธิการของรัฐสภามกัจะตดัยอดเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการต่างๆขอไปตามความเหมาะสม
และจ าเป็นและสภาวการณ์การเงินงบประมาณของประเทศท่ีจะพึงมีภายหลงัทีส่วนราชการต่างๆ ได้รับ
งบประมาณจริงๆแล้ว จ าเป็นท่ีจะต้อง 
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ปรับแผนพฒันาประจ าปีท่ีจดัท าขึน้เพ่ือขอเงินให้สอดคล้องกบัเงินท่ีได้รับอนมุตัิ ซึง่เรียกว่าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีขึน้ 

 
ความหมายของโครงการ  
         พจนานกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของค าโครงการว่า 
ห ม า ย ถึ ง 
"แผนหรือเค้าโครงการตามท่ีกะก าหนดไว้"โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพฒันาซึ่ง
ช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการท่ีสามารถติดตามและประเมินผลได้   



โครงการเกิดจากลกัษณะความพยายามท่ีจะจดักิจกรรม หรือด าเนินการให้บรรจุวตัถุประสงค์ เพ่ือ
บรรเทาหรือลดหรือขจัดปัญหา และความต้องการทัง้ในสภาวการณ์ปัจจุบนัและอนาคต โครงการ
โดยทัว่ไป สามารถแยกได้หลายประเภท  เช่น โครงการเพ่ือสนองความต้องการ  โครงการพฒันา
ทัว่ๆไป โครงการตามนโยบายเร่งดว่น เป็นต้น 
องค์ประกอบของโครงการ 
องค์ประกอบพืน้ฐานในโครงการแตล่ะโครงการนัน้ควรจะมีดงันี ้

1. ช่ือแผนงาน เป็นการก าหนดช่ือให้ครอบคลมุโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมีลกัษณะ
งานไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองวตัถปุระสงค์หลกัท่ีก าหนดไว้ 

2. ช่ือโครงการ ให้ระบช่ืุอโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชดัเจนและเรียก
เหมือนเดมิทกุครัง้จนกวา่โครงการจะแล้วเสร็จ 

3. หลักการและเหตุผล ใช้ชีแ้จงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ท่ีจะต้อง
แก้ไข ตลอดจนชีแ้จงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการท่ีจะ
ด าเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกบัแผนจงัหวดัหรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือ
แผนอ่ืน ๆ ก็ควรชีแ้จงด้วย ทัง้นีผู้้ เขียนโครงการ บางท่านอาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ท าโครงการ
ดงักล่าวผลเสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้อนมุตัิโครงการได้เห็น
ประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึน้ 

4. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนัน้มีความต้องการให้
อะไรเกิดขึน้วตัถปุระสงค์ท่ีควรจะระบไุว้ควรเป็นวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน ปฏิบตัิได้และวดัและประเมินผลได้ 
ในระยะหลงั ๆ นีน้กัเขียนโครงการท่ีมีผู้นิยมชมชอบมกัจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม คือเขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม  การท าโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมี

วตัถปุระสงค์มากกว่า 1 ข้อได้  แตท่ัง้นีก้ารเขียนวตัถปุระสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะท าให้ผู้ปฏิบตัิมองไม่
ชดัเจน  และอาจจะด าเนินการให้บรรลวุตัถุประสงค์ไม่ได้  ดงันัน้  จึงนิยมเขียนวตัถุประสงค์ท่ี
ชดัเจน-ปฏิบตัไิด้-วดัได้ เพียง 1-3 ข้อ 
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5. เป้าหมาย ให้ระบวุา่จะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตวัเลขหรือ
จ านวนท่ี 
จะท าได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด การระบเุป้าหมาย ระบเุป็นประเภทลกัษณะและปริมาณ ให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และความสามารถในการท างานของผู้ รับผิดชอบโครงการ 

6. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้อง
ปฏิบตัิในการด าเนินโครงการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรม
ทกุอยา่งไว้แล้วน ามาจดัล าดบัวา่ควรจะท าสิ่งใดก่อน-หลงั หรือพร้อม ๆ กนั แล้วเขียนไว้ตามล าดบั จนถึง
ขัน้ตอนสดุท้ายท่ีท าให้โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ  คือ  การระบรุะยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการจน
เสร็จสิน้โครงการปัจจุบนันิยมระบุ วนั-เดือน-ปี ท่ีเร่ิมต้นและเสร็จสิน้ การระบจุ านวน ความยาวของ

โครงการ เช่น 6 เดือน 2 ปี  โดยไม่ระบเุวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ  เป็นการก าหนดระยะเวลาท่ีไม่
สมบรูณ์ 

8.งบประมาณ  เป็นประมาณการคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการ

คา่ใช้จา่ยได้อยา่งชดัเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
- เงินงบประมาณแผน่ดนิ 
- เงินกู้และเงินชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ 
- เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เชน่ เงินเอกชนหรือองค์การเอกชน เป็นต้น 
การระบยุอดงบประมาณ ควรระบแุหล่งท่ีมาของงบประมาณด้วย นอกจากนีห้วัข้อนีส้ามารถ

ร ะ บ ุ
ทรัพยากรอ่ืนท่ีต้องการ เชน่ คน วสัด ุฯลฯ 

9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบเุพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น
เจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบเุป็นช่ือบคุคลผู้ รับผิดชอบเป็นราย
โครงการได้ 

10.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้ อนุมัติและผู้ ปฏิบตัิว่าในการ
ด าเนินการโครงการนัน้ ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

11. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไรในระยะเวลาใด
และใช้วิธีการอยา่งไรจงึจะเหมาะสม ซึง่ผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
เตรียมโครงการท่ีคล้ายคลงึหรือเก่ียวข้องในเวลาตอ่ไป 



12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เม่ือโครงการนัน้เสร็จสิน้แล้ว จะเกิดผลอยา่งไรบ้างใคร
เป็นผู้ได้รับเร่ืองนีส้ามารถเขียนทัง้ผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วย

ได้ 
 

ลักษณะโครงการที่ดี 
โครงการท่ีดีมีลกัษณะดงันี ้

1. เป็นโครงการท่ีสามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้ 
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2. มีรายละเอียด เนือ้หาสาระครบถ้วน ชดัเจน และจ าเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบค าถาม
ตอ่ไปนีไ้ด้คือ  

- โครงการอะไร = ช่ือโครงการ 
- ท าไมจงึต้องริเร่ิมโครงการ = หลกัการและเหตผุล 
- ท าเพ่ืออะไร = วตัถปุระสงค์ 
- ปริมาณท่ีจะท าเทา่ไร = เป้าหมาย 
- ท าอยา่งไร = วิธีด าเนินการ 
- จะท าเม่ือไร นานเทา่ใด = ระยะเวลาด าเนินการ 
- ใช้ทรัพยากรเทา่ไรและได้มาจากไหน = งบประมาณ แหลง่ท่ีมา 
- ใครท า = ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
- ต้องประสานงานกบัใคร = หนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุ 
- บรรลวุตัถปุระสงค์หรือไม ่= การประเมินผล 
 เม่ือเสร็จสิน้โครงการแล้วจะได้อะไร = ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 



3. รายละเอียดของโครงการดงักล่าว ต้องมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั เช่น วตัถปุระสงค์ต้อง
สอดคล้องกบัหลกัการและเหตผุล วิธีด าเนินการต้องเป็นทางท่ีท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้ ฯลฯ เป็นต้น 

4. โครงการท่ีริเร่ิมขึน้มาต้องมีผลอยา่งน้อยท่ีสดุอยา่งใดอย่างหนึง่ในหวัข้อตอ่ไปนี ้
- สนองตอบ สนบัสนนุตอ่นโยบายระดบัจงัหวดัหรือนโยบายส่วนรวมของประเภท 
- ก่อให้เกิดการพฒันาทัง้เฉพาะสว่นและการพฒันาโดยสว่นรวมของประเทศ 
- แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ตรงจดุตรงประเดน็ 

5. รายละเอียดในโครงการมีพอท่ีจะเป็นแนวทางให้ผู้ อ่ืนอา่นแล้วเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ 

6. เป็นโครงการท่ีปฏิบตัไิด้และสามารถติดตามและประเมินผลได้  
 

***************************แหล่งอ้างอิง 
 

ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศริิ  (ม.ป.ป.)  การจดัท าแผนและโครงการ. ม.ป.ท. 
 
 
 



ขันตอนการพิจารณาโครงการและการเบิกจ่ายเงิน 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ในการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  และสามารถ
สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ และสนับสนุนใน
เรื่องกิจกรรมอ่ืนๆตามประกาศดังกล่าว 
 ในการด าเนินการดังกล่าวจะมีขั้นตอนในการเสนอโครงการและเบิกจ่ายเงินไปด าเนินการโครงการ  
ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้อนุมัติแผนงานโครงการหรือกิจกรรม และ
ก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ   
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการในการเสนอโครงการและเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงแจ้งแนะน าแนวทางการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเสนอโครงการ 
1.1 ในการเสนอโครงการกองทุนแต่ละกองทุนอาจมีการก าหนดระยะเวลาที่เสนอโครงการแตกต่าง

กันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกองทุนแต่ละแห่ง 
1.2 เมื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ  ไปด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ให้จัดท าโครงการตามรูปแบบที่กองทุนก าหนดเสนอไปยังคณะกรรมการกองทุน 
โดยจัดท าหนังสือน าส่งถึงประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

1.3 ฝ่ายเลขานุการหรือคณะท างานที่รับผิดชอบงานธุรการกองทุน ลงรับหนังสือดังกล่าว เสนอ
ประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ เพ่ือรวบรวมเรื่องน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณา
อนุมัติโครงการ (ในกรณีบางกองทุนอาจมีคณะท างานกลั่นกรองโครงการก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุม) 

1.4 เมื่อมีการจัดประชุมพิจารณาโครงการ คณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาโครงการที่เสนอ 
โดยให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ 



1.5 ในการพิจารณาโครงการหากด าเนินการแล้วเสร็จให้แจ้ง “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ” ให้ทราบว่าโครงการที่เสนอได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือปรับลดงบประมาณ หรือให้แก้ไข
โครงการ และให้แจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพ่ือประสานงานใน
การเตรยีมเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเมื่อ “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” ขอเบิกจ่ายเงิน 
 

2.ขั้นตอนการเบิก/… 
2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

2.1 เมื่อ “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” จะด าเนินโครงการให้จัดท าหนังสือขอเบิกเงิน 
น าส่งถึงประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ฝ่ายเลขานุการหรือ
คณะท างานที่รับผิดชอบงานธุรการกองทุนลงรับหนังสือดังกล่าว เสนอประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
(ในกรณีบางกองทุนอาจมีคณะท างานด้านการเงินเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือด าเนินการใน เรื่องเอกสาร
ต่างๆที่เก่ียวข้อง) 

2.2 กรณีมีงบประมาณที่จะด าเนินการเบิกจ่ายได้แล้ว ให้กองทุนแจ้ง “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ” มาจัดท าบันทึกข้อตกลงตามแบบที่ก าหนด 

2.3 กองทุนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมจัดท าหนังสือน าส่งถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลงรับหนังสือและเสนอหนังสือส่งผ่านตามล าดับชั้น ตาม
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับทราบและพิจารณาสั่งการ  (เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะต้ องตรวจสอบ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ) 

2.5 เมื่อเอกสารต่างๆถูกต้องให้จัดท าฎีกาตามรูปแบบที่ก าหนด เสนอผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น ผ่านหัวหน้าส่วน/ผอ.กองคลัง  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง
ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติ 

2.6 เจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเช็คให้ผู้มีอ านาจถอนเบิกเงินเพ่ือน าจ่าย
ให้แก่ “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” และเม่ือจ่ายเงินแล้วให้ผู้รับเงินออกหลักฐานการจ่ายเงินเป็น
ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ตามแบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด หรือหลักฐานการรับ
เงินอย่างอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ก าหนด และด าเนินการในเรื่องการบันทึกบัญชี หรือการรายงานเรื่อง
ต่างๆที่เก่ียวข้องตามแนวทางตามที่ประกาศก าหนดต่อไป 

การเสนอเบิกเงินของ “หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ให้เสนอผ่านไปที่คณะกรรมการ
กองทุน เพราะมีความเห็นว่า คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ และเมื่อมีการขอเบิกเงิน    
ก็จะต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการกองทุน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมาขอเบิก
เงินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
“การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๗  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๒  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ข้อ  ๘  ถึงข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
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ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  การฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) คา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ถึง  (๙)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสม   

และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๐)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราใบละ  ๓๐๐  บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๑)  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แห่งละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม  (๑๒)  ถึง  (๑๕)  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม 
(๒) เจ้าหน้าที่ 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ผู้สังเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก

ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เม่ือส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
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ข้อ ๑๑ การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ที่มิได้เป็น
บุคลากรของรัฐ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  
ดังนี้ 

(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน  แล้วแต่กรณี 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว 
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง  สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และวิทยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 

(๔) นอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม  โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม  (๒)  เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การเทียบตําแหน่งของบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๔ )   ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ   
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้  ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ 
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิ 
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ปฏิบัติราชการ 
ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ  ๑๐  ให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่ จัด 
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด 

ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  

๑  คน 
 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน  ๕  คน  โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่
เช่นเดยีวกับวิทยากรด้วย 

 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มอภิปราย 
หรือสัมมนา  หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซ่ึงได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม   
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ  ๒  คน 
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 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  
ให้เฉล่ียจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

 (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม  โดยไม่ต้อง
หักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลา 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที  แต่ไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้านาที  ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมหรือ 

ไม่ก็ตาม  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๘๐๐  บาท  
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ  ๖๐๐  บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม  (ก)  ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท  ก  ไม่เกินชั่วโมงละ  ๑ ,๖๐๐  บาท  ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และ 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ  ๑,๒๐๐  บาท 

 (ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ 
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ 

 (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ถ้าวิทยากรได้รับ 
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม  เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๐   
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ  ๑๐  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  และตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข   
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้ 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้  ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น  ระดบัสูง  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  จะจัดให้ 
พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ติดตาม  
หรือวิทยากร  ให้พักห้องพกัคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้  และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ
ค่ายานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ  ๑๐  ให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม  หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจรงิ 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ  ให้จัดยานพาหนะตามระดับ 
ของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
โดยอนุโลม  ดังนี้ 

 (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ก  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ  แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยช้ันธุรกิจได้ให้เดินทางโดยช้ันหนึ่ง 

 (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 

 (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
(๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม  ส่วนราชการที่ จัด 

การฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ  ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้   
โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๘ การ จัดการ ฝึกอบรมที่ ส่ วนราชการที่ จั ดการ ฝึกอบรมไม่ จัดอาหาร   ที่ พั ก   
หรือยานพาหนะ  ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๐  แต่ถ้าบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๔)  หรือ  (๕)  เป็นบุคลากรของรัฐ  
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  ยกเว้น 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๑๖ 
(๒) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา 

ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณ ี โดยให้นับยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบส่ีชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมงหรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือ 
ในระหว่างการฝึกอบรม  ให้หักเบ้ียเล้ียงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตราม้ือละ  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบ้ียเล้ียง
เดินทางต่อวัน 

ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร  ที่พัก  
หรือยานพาหนะ  ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  และให้ส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหาร 
 (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้  ๒  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 

ได้ไม่เกินคนละ  ๘๐  บาท  ต่อวัน 
 (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้  ๑  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน

คนละ  ๑๖๐  บาท  ต่อวัน 
 (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง  ๓  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 

ได้ไม่เกินคนละ  ๒๔๐  บาท  ต่อวัน 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ  ๕๐๐  บาท  ต่อวัน 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง  ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

เอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้  เป็นหลักฐานการจ่าย 
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  ให้เบิกจ่ายได้

เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่  ตามบัญชีหมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ  ต่างประเทศ  หรือระหว่างประเทศ  ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบ
ในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๒ กรณี ส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้าง จัดฝึกอบรมในโครงการ 
หรอืหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้  และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ   
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย   
แต่ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง  หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง   
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่ จัด 
การฝึกอบรมภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันส้ินสุดการฝึกอบรม 

ส่วนที่  ๒ 
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น  และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด 
การฝึกอบรมเรียกเก็บ 

ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๕  ได้รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ไว้ทั้งหมด  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม 
ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๒๕  ไม่รวมค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  หรือรวมไว้บางส่วน  
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าพาหนะ  
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบให้บางส่วน  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด   
หรือเฉพาะส่วนที่ขาด  หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘ 

ขอ้ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ 
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด  ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ  แล้ว  แม้จะต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ 
ก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ  แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
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(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง  แต่เม่ือรวมกับค่าเช่าที่พัก 
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว  จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม  การเบิกค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘ 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ  ตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้  ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม  จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้นสังกัดภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ข้อ  ๒๘  ถึงข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ขอ้ ๒๙ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  
เหมาะสม  และประหยัด 

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะ  ให้แก่ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ  
ผู้ติดตาม  เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน  ให้นําความในข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับ   
แต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร  ที่พัก  หรือยานพาหนะ  ให้นําความในข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับ  
และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว  ให้นําความในข้อ  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๙  กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนนิการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ  ๓๑  ถึงข้อ  ๓๖  
โดยให้นําความในข้อ  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย” 
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ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานใดที่ได้ดําเนินการตามระเบียบ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 

(บาท : วัน : คน ) 
 

 การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ระดับการฝึกอบรม ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

 จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

 
๑. การฝึกอบรมข้าราชการ

ประเภท ก 
 
 

๒ การฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ข  และการฝกึอบรม
บุคคลภายนอก 

 
 
 

 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๕๐๐ 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๕๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๘๐๐ 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
 
 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



  
 บัญชีหมายเลข ๒ 

อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝกึอบรมในประเทศ 
(บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 
 

๑.   การฝึกอบรมขา้ราชการประเภท ก 
 
๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข 

และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 
 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 
 

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ค่าเชา่ห้องพกัคนเดียว หมายความวา่ คา่ใชจ้า่ยในการเชา่ห้องพักหน่ึงห้องท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บ 
กรณีท่ีผู้เชา่เขา้พักเพียงคนเดียว 
              ค่าเชา่ห้องพักคู่  หมายความวา่  คา่ใช้จา่ยในการเชา่ห้องพักท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เชา่เขา้พัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป



บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝกึอบรมในต่างประเทศ 

 (บาท : วัน : คน)  
 

ระดับการฝึกอบรม 
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ค่าเชา่ห้องพัก 
คนเดียว 

ค่าเช่าหอ้งพักคู่ 
ค่าเช่าห้องพัก 

คนเดียว 
ค่าเช่าหอ้งพักคู่ 

ค่าเช่าหอ้งพัก 
คนเดียว 

ค่าเช่าห้องพักคู่ 

 

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก 
 
๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข 
     และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ไม่เกิน ๘,๐๐๐ 
 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
 

ไม่เกิน ๔,๒๐๐ 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
 

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
 
 

 

ไม่เกิน ๓,๙๐๐ 
 

ไม่เกิน ๒,๘๐๐ 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๓,๖๐๐ 
 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ 
 
 
 

 

ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
 

ไม่เกิน ๑,๗๐๐ 
 
 
 

หมายเหตุ : (๑)  ค่าเชา่หอ้งพกัคนเดียว หมายความวา่  คา่ใช้จา่ยในการเชา่หอ้งพักหนึ่งห้องทีส่ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เชา่เขา้พักเพียงคนเดียว 
               (๒)  ค่าเชา่หอ้งพักคู่  หมายความว่า  คา่ใชจ้า่ยในการเชา่ห้องพักที่สถานทีพ่ักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เชา่เขา้พักรวมกันตัง้แต่สองคนขึ้นไป  
               (๓)  ประเภท  ก  ประเภท  ข  และ  ประเภท  ค  หมายถงึ  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ตามบัญชีแนบทา้ยบญัชนีี้   



บัญชีประเทศจาํแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓ 
 

ประเภท ก   ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
 
 ๑. ญ่ีปุ่ น  
 ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ๓. สหพนัธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพนัธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
  ๖. ราชอาณาจกัรเบลเย่ียม  
  ๗. ราชอาณาจกัรสเปน  
  ๘. สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  ๙. สหรัฐอเมริกา 
  ๑๐. สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนดเ์หนือ 
  ๑๑. สาธารณรัฐโปรตเุกส 
  ๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  ๑๓. แคนาดา 
  ๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๑๕. ไต้หวนั 
  ๑๖. เติร์กเมนิสถาน 
  ๑๗. นิวซีแลนด ์
  ๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
  ๑๙. ปาปัวนิวกีนี 
  ๒๐. มาเลเซีย 
  ๒๑. ราชรัฐโมนาโก 
  ๒๒. ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก 
  ๒๓. ราชรัฐอนัดอร์รา 
  ๒๔. ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
  ๒๕. ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก 
  ๒๖. ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 
  ๒๗. ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 
  ๒๘. ราชอาณาจกัรโมร็อกโก 
  ๒๙. ราชอาณาจกัรสวาซิแลนด ์

๓๐. ราชอาณาจกัรสวีเดน 



 ๓๑. รัฐสลุตา่นโอมาน 
 ๓๒. โรมาเนีย 
 ๓๓. สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 ๓๔. สหพนัธ์สาธารณรัฐยโูกสลาเวีย 
 ๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 
 ๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต้) 
 ๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๓๘. สาธารณรัฐชิลี 
 ๓๙. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๔๐. สาธารณรัฐตรุกี 
 ๔๑. สาธารณรัฐบลัแกเรีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
 ๔๕. สาธารณรัฐเปรู 
 ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด ์
 ๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด ์
 ๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส 
 ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๕๑. สาธารณรัฐโมซมับิก 
 ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๕๓. สาธารณรัฐลิทวัเนีย 
 ๕๔. สาธารณรัฐสโลวกั 
 ๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย 
 ๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 ๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
 ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
 ๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด ์

๖๔. สาธารณรัฐฮงัการี 
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
๖๖. ฮ่องกง 



 
 ประเภท ข   ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง ดังนี ้
 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอร์เจีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยเูครน 
 ๗. รัฐกาตาร์ 
 ๘. รัฐคเูวต 
 ๙. รัฐบาห์เรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจกัรตองกา 
 ๑๓. สาธารณรัฐเนปาล 
 ๑๔. ราชอาณาจกัรฮซัไมตจ์อร์แดน 
 ๑๕. สหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา่ 
 ๑๗. สหรัฐเมก็ซิโก 
 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร์  (ไอเวอร่ีโคส) 
 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๖. สาธารณรัฐคาซคัสถาน 
 ๒๗. สาธารณรัฐจิบตู ี
 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบบัเว 
 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกลั 



 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๕. สาธารณรัฐตนิูเซีย 
 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
 ๓๘. สาธารณรัฐบรุุนด ี
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 
 ๔๕. สาธารณรัฐยกูนัดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลตัเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙.  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์
 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
 ๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอซุเบกิสถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
 ประเภท ค   ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.               
และประเภท ข. 



บัญชีหมายเลข ๔ 
คา่เครือ่งแต่งตัวในการเดนิทางไปฝึกอบรม 

ในตา่งประเทศ 
__________________________ 

 

 ๑. รายชื่อประเทศท่ีไม่สามารถเบิกคา่เครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
(๑)   สหภาพพม่า 
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(๔) ราชอาณาจักรกัมพชูา 
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(๖) มาเลเซีย 
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร ์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธปิไตยศรีลงักา 
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(๑๑) สาธารณรัฐหมู่เกาะฟจิ ิ
(๑๒) ปาปวันิวกนีิ 
(๑๓) รัฐเอกราชซามวั 
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-์เลสเต 

๒. ค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดังน้ี 
๒.๑  คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก่  

(๑) ขา้ราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏบิัติงาน  
(๒) ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๒.๒  คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก่  
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ 
(๒) ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ                

ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๓) ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง 
(๔) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง 

 ๓. ผู้ ท่ี เคยได้รับค่าเคร่ืองแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้ว หรือเคยได้รับ                  
ค่าเครื่องแต่งตัวจากสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ท้ังในประเทศและ           
ต่างประเทศ ถ้าต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้อีกเม่ือการเดินทางครั้งใหม่มี
ระยะห่างจากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายท่ีได้รับค่าเคร่ืองแต่งตัวเกิน ๒ ปี นับแต่วันท่ีเดินทางออก         
จากประเทศไทย หรือมีระยะเวลาเกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผู้ท่ีรับราชการ      
ประจําในต่างประเทศ” 



บาท

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

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผู้จ่ายเงิน

รายการ จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (                                                                              )

ได้รับเงินจาก ..................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้

                 ข้าพเจ้า ..................................................................................................

ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ..........................................

เอกสารหมายเลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน

 สําหรับวิทยากร

                 ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ....................................................................................................................................

                 โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................

                                                                                      วันท่ี ........ เดือน ................................. พ.ศ. .........

อยู่บ้านเลขที่ ....................................



วันที่ ....... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... พ.ศ. .................

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ

(บาท) (บาท) (บาท) ที่รับเงิน ผู้รับเงิน

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

กระทรวง ...............................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่
รวมเป็นเงิน

(บาท)
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

เอกสารหมายเลข ๒

แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ..................................................................................................................โครงการ / หลักสูตร .....................................................................................................................
เดือน ............................. เดือน ............................. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ..................................................... คน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม ...............................................................................................................................



      ....................... / ....................... / ....................

เอกสารหมายเลข ๓

รวมเป็นเงิน ................................................. บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เดินทาง
        ( ................................................................. )

๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท

ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน
๔. ค่าเครื่องแต่งตัว
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ

ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท

รวมเป็นเงิน ................................................. บาท

ค่าใช้จ่ายท่ีขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................
๒. ค่าเช่าท่ีพัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน

๔. ................................................................................................................
๕. ................................................................................................................
๖. ................................................................................................................

ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท
ในวงเงิน .................................. บาท

๒. ค่าเช่าท่ีพัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน .................................. บาท
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน .................................. บาท

หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ ...........................................................................................................

ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ในวงเงิน .................................. บาท

ชื่อ ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ...............................................................ระดับ ............................กอง ...............................

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ

โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................ณ ประเทศ ..........................................................
ตั้งแต่วันท่ี ............................................................ ถึงวันท่ี .................................................................



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เงินยืม 
 



การยืมเงิน 
 

แนวทางการยืมเงิน 

การยืมเงิน มี  3  ประเภท  คือ 
1. เงินงบประมาณ  การให้ยืมเงินงบประมาณรายจ่ายจะท าได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในราชการโดยใช้งบประมาณ

ของปีปัจจุบัน 
2. เงินทดรองราชการ  เป็นเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้  ตามจ านวนที่เห็นสมควร  

เพ่ือทดรองจ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 
3. เงินนอกงบประมาณ  การให้ยืมเงินนอกงบประมาณจะท าได้เฉพาะเมื่อน าไปจ่ายด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น เท่านั้น 

สาระส าคัญ  
 1. ผู้มีสิทธิยืมจะต้องไม่มีหนี้ติดค้างเงินยืมรายเก่า 
 2. ขอยืมได้เพียงประเภทเดียว ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 
 3. เงินยืมที่จ าเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
     เดินทางไปราชการไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ส าหรบัปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ไม่เกิน 30        
     วัน  นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

ประเภทการยืมเงินราชการ 
  1. กรณียืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่ืนๆ  
 2. กรณียืมเพ่ือใช้ในการจัดการประชุม   ฝึกอบรม และการจัดงาน  
    - ให้ตรวจสอบงบประมาณว่าได้รับจัดสรร (อนุมัติเงินประจ างวด) แล้วหรือไม่ 
 
เงื่อนไขในการยืมเงิน 

1. การยืมเงินงบประมาณ  (โครงการ) 
     ให้ส่งสัญญาเงินยืมก่อนไม่น้อยกว่า  7  วัน  นับถึงวันใช้เงิน 
2. การยืมเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณ 
     ให้ส่งสัญญาเงินยืมก่อนไม่น้อยกว่า  3   วัน  นับถึงวันใช้เงิน 
3. วัสดุในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ให้ท าสัญญายืมเงินตามกิจกรรมในโครงการ  ไม่เกินกิจกรรมละ 100,000.00  บาท 

 
การส่งใช้ใบส าคัญ  (หักล้างเงินยืม)   และเงินเหลือจ่าย   (ถ้ามี) 
 1. การเดินทางไปราชการให้ส่งใช้ภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง 
 2. การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอื่นๆ (ประชุม,อบรม,สัมมนา) ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
     (กรณีส่งใบส าคัญหักล้างเงินยืมแล้ว  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แจ้งข้อทักท้วง ให้ปฏิบัติตาม     
ข้อทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบข้อทักท้วง หากพ้นก าหนด ส่วนการคลังจะด าเนินการข้อ     
เงื่อนไขในใบยืม โดยถือว่าผู้ยืมเงินยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วง) 
 
 



 
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ กรณีต่างๆดังนี้ 

 กรณียืมเงินไปราชการ (ผู้เดินทางเป็นผู้ยืมเท่านั้น)  
 1. การเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ)  
    1.1   บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  
    1.2   สัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผู้ยืม และผู้รับเงินให้ครบถ้วน  
     1.3   ส าเนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ 
    1.4   ประมาณเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงความจริง ไม่ใช่สรุปเป็นจ านวนรวม 
            เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
    1.5   ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ได้รับจัดสรร  
    1.6   ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
 2. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา  
    ผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยืมเงิน 
    2.1   บันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ  
    2.2   สัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ  ลงลายมือชื่อผู้ยืม และผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
    2.3   ประมาณการยืมเงินค่าใช้จ่ายทุกรายการ ไม่ใช่สรุปเป็นจ านวนรวม 
             2.4   โครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
    2.5   หนังสือเชิญวิทยากร  
    2.6   ก าหนดการฝึกอบรมในแต่ละวันที่จัดฝึกอบรม (เพ่ือค านวณค่าวิทยากร 50 นาทีขึ้นไปคิด 
                     เป็นหนึ่งชัว่โมง และ  25 นาทีขึ้นไปคิดเป็นครึ่งชั่วโมง)  
    2.7   ใบอนุมัติเงินประจ างวดที่ได้รับจัดสรร 
    2.8   ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ไม่ต้องท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากทางพัสดุเพราะ 
            ได้รับยกเว้นจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 395 ลงวันที่  10  
                      ตุลาคม 2560 

2.9   ก าหนดส่งใบส าคัญช าระหนี้  ภายใน 30  วัน  นับจากวันที่รับเงินยืม  พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                แบบ  8500 
 

สัญญาการยืมเงิน 
 
 

ยื่นต่อ ......................................................................... ............................ 

 
  เลขท่ี ........................... 
  วันครบก าหนด...................................... 

 
ข้าพเจ้า...................................................................................  ต าแหน่ง.................................................................. 
สังกัด....................................................................................... จังหวัด.......................... .......................................... 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก............................................................... ............................................................... 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ.............................................................. ............................      ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
      (ตัวอักษร.. ……………………………………………….. ) รวมเงนิ (บาท) 

 
 
 
   ............................................... 
 

           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ     และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย  ( ถ้ามี )  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  คือ  ภายใน.........วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้   ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด   ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ   ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
 
    ลายมือชื่อ................................................................  ผู้ยมื         วันที่.............................................. ................. 
 
เรียน…………………………………………………………..…….  
ได้ตรวจสอบแล้ว   เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้      จ านวน .................................... บาท 
(...........................................................................................................)  
 

ลงชื่อ.......................................................................................       วันที่...... ............................................................ 
 

ค าอนุมัติ 
 

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้    เป็นเงิน.........................................................................  บาท  
(.............................................................................................................) 
 

ลงชื่อผู้อนุมัติ............................................................................      วันที่ .................... ............................................ 
 

ใบรับเงิน 
           ได้รับเงินยืมจ านวน..................................... บาท         (................................................................. ............) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ........................................................................ ผู้รับเงนิ       วันที่ ............................................................. 
 



 
                                                 รายการส่งใช้เงินยืม                                          หน้าหลัง 

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
รายการส่งใช้ 

คงค้าง 
ลายมือชื่อผู้รับ

เงิน 
ใบรับเลขท่ี เงินสด หรือ 

ใบส าคัญ 
จ านวน

เงิน 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ     (1)   ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง  หรือต าแหน่งอื่นใด 
             ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

(2)  ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
(3)  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
(4)  เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบ 
การเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง  ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  
Management  Information  System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  กําหนดระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐   
(๒) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๓) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๕) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๖) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๗) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐   
(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๐  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานผูเบิก”  หมายความถึง  สวนราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  

รัฐวิสาหกิจ  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หนวยงานขององคกรที่ จัดต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ทั้งนี้  ตองไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี   

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทา  และใหหมายความรวมถงึสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   
“ผูวาราชการจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซ่ึงมีสํานักงานคลังจังหวัด   

ณ  อําเภอ  ต้ังอยูดวย 
“สํานักงานคลังจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอดวย 
“คลังจังหวัด”  ใหหมายความรวมถึง  คลังจังหวัด  (อําเภอ)  ดวย   
“คลัง”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
“กองคลัง”  ใหหมายความรวมถึง  ฝายการเงิน  หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด  ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“ผูอํานวยการกองคลัง”  ใหหมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผูดํารงตําแหนงอื่นใด   

ซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เจาหนาที่การเงิน”  หมายความวา  หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น  ซ่ึงปฏิบัติงาน

ในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน  และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่รับจายเงินของสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน”  ใหหมายความรวมถึง  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคดวย 

“งบรายจาย”  หมายความวา  งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจาย”  หมายความวา  หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรือเจาหนี้

ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว 
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“เงินยืม”  หมายความวา  เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปนคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ทั้งนี้  ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือ

เงินนอกงบประมาณ 

“ตูนิรภัย”  หมายความวา  กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงิน

ของทางราชการ 

“เงินรายไดแผนดิน”  หมายความวา  เงินทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปน

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณบัญญัติไมใหสวนราชการนั้นนําไปใชจายหรือหักไว

เพื่อการใด ๆ   

“เงินเบิกเกินสงคืน”  หมายความวา  เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลว  

แตไมไดจายหรือจายไมหมด  หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน  และไดนําสงคลังกอนส้ินปงบประมาณหรือ

กอนส้ินระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป 

“เงินเหลือจายปเกาสงคืน”  หมายความวา  เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจากคลัง

ไปแลว  แตไมไดจายหรือจายไมหมด  หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน  และไดนําสงคลังภายหลัง 

ส้ินปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความวา  เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  

นอกจากเงินงบประมาณรายจาย  เงินรายไดแผนดิน  เงินเบิกเกินสงคืน  และเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

“ระบบ”  หมายความวา  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

(Government  Fiscal  Management  Information  System  :  GFMIS)  ซ่ึงปฏิบัติโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร

โดยตรง  หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

“ขอมูลหลักผูขาย”  หมายความวา  ขอมูลของหนวยงานผูเบิกหรือเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน

เกี่ยวกับ  ชื่อ  ที่อยู  เลขประจําตัวประชาชน  เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร   

เลขที่สัญญา  เง่ือนไขการชําระเงิน  หรือขอมูลอื่นใดที่จําเปนแลวแตกรณี  เพื่อใชสําหรับการรับเงิน 

ขอเบิกจากคลัง   

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 

 

ขอ ๖ บรรดาแบบพิมพ  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน   ที่ใชในการเบิกเงินจากคลัง 
การรับ  - จายเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และการนําเ งินสงคลัง   ตลอดจนวิธีใชใหเปนไปตามที่  
กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๗ ในกรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหกระทรวงการคลัง 
เปนผูวินิจฉัย  และในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้  ใหปลัดกระทรวง  
หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  แลวแตกรณี  ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงั   

ขอ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ   
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงิน  ซ่ึงไดรับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การใชงานในระบบ 

 

 

ขอ ๙ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปนผูมีสิทธิ 
ถือบัตรกําหนดสิทธิการใช  (GFMIS  smart  card)  รหัสผูใชงาน  (user  name)  และรหัสผาน  
(password)  เพื่อใชงานในระบบของหนวยงานผูเบิกที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ติดต้ังโปรแกรมสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในระบบ  และเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายของระบบ  หรือเปนผูมีสิทธิถือรหัส
ผูใชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกที่ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรดังกลาว  ซ่ึงปฏิบัติงานโดยใช
ชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐ ใหผูมีสิทธิถือบัตรตามขอ  ๙  ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจายเงิน 
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง  การนําเงินสงคลัง  การบันทึกและปรับปรุงขอมูล  และ
การเรียกรายงานในระบบ   

ขอ ๑๑ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทําคําส่ังหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  กําหนด
บุคคลที่จะได รับมอบหมาย   กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม 
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การปฏิบัติงานของหนวยงานผูเบิก  เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการเขาใชงานในระบบสําหรับเจาหนาที่  
ผูรับผิดชอบและผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงต้ัง 

ขอ ๑๒ การจัดทํา  แกไข  อนุมัติการใช  และการดําเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับบัตรกําหนด 
สิทธิการใช  รหัสผูใชงาน  และรหัสผาน  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงิน 

 

 

สวนที่  ๑ 
สถานที่เบิกเงินและผูเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๑๓ หนวยงานผู เบิกในส วนกลางใหส งข อมูล คําขอเบิก เ งินในระบบไปยั ง  

กรมบัญชีกลาง  สําหรับหนวยงานผูเบิกสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคและหนวยงานผูเบิก

ในภูมิภาคใหสงขอมูลคําขอเบิกเงินในระบบไปยังสํานักงานคลังจังหวัด 

ขอ ๑๔ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายตามขอ  ๙  

เปนผูเบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง   

สวนที่  ๒ 
หลักเกณฑการเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๑๕ การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินนั้นไปจายและหามมิให 

ขอเบิกเงินจนกวาจะถึงกําหนด  หรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน 

เงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด  ใหนําไปจายไดเฉพาะเพื่อการนั้นเทานั้น  จะนําไปจายเพื่อ 

การอื่นไมได 

ในกรณีที่มีความจําเปน  กระทรวงการคลังอาจปรับแผนการเบิกจายเงินของหนวยงานผูเบิก 

ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับฐานะการคลังของประเทศ  โดยแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทราบลวงหนา   
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ขอ ๑๖ หนวยงานผู เบิกจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได  หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

การไดรับเงินจากคลังไมปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหนวยงานผูเบิกในการที่จะตองดูแล
ใหมีการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๗ คาใชจายที่เกิดข้ึนในปงบประมาณใด  ใหเบิกเงินจากงบประมาณรายจายของปนั้น
ไปจาย  ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้นไดทัน  ใหเบิกจากเงิน
งบประมาณรายจายของปงบประมาณถัดไปได  แตคาใชจายนั้นจะตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันเกิน
งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมติั  และใหปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ คาใชจายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินชวยเหลือ  
ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขาราชการ   
เงินสมทบของลูกจางประจํา  คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ   
หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด  ถาคางเบิกใหนํามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ   
ของปงบประมาณตอ ๆ  ไปได 

ขอ ๑๙ คาใชจายตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจาย 
ประจํา  หรือคาใชจายอื่น ๆ  ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดข้ึนเมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้  และให
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ 

ขอ ๒๐ การเบิกเงินเพื่อจายชําระหนี้ผูกพันเปนเงินตราตางประเทศใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
กรณีชําระหนี้ผูกพันเปนเงินบาท   โดยใหสวนราชการติดตอขอซ้ือเงินตราตางประเทศจาก 
ธนาคารพาณิชยโดยตรง 

ขอ ๒๑ การขอเบิกเงินทุกกรณี  สวนราชการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองหักภาษีใด ๆ   
ไว  ณ  ที่จาย  ใหบันทึกภาษีเปนรายไดแผนดินไวในคําขอเบิกเงินนั้นดวย  เวนแตไดมีการหักภาษีไวแลว 

ขอ ๒๒ สวนราชการเจาของงบประมาณจะมอบหมายใหสวนราชการอื่น  เปนผูเบิกเงิน
แทนก็ได  โดยใหถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

สวนที่  ๓ 
วิธีการเบิกเงิน 

 

 

ขอ ๒๓ การเบิกเงินจากคลัง  ใหหนวยงานผูเบิกปฏิบัติดังนี้ 
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(๑) เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  สําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี   
และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี   

(๒) นําขอมูลของหนวยงานผูเบิกตาม  (๑)  หรือของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินสรางเปน 
ขอมูลหลักผูขายในระบบ   

(๓) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอเบิกเ งินกอนสงคําขอเบิก เ งินไปยัง
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี   

(๔) ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลางใหกับหนวยงานผูเบิกหรือจายเงินตรงแกเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ขอ ๒๔ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับการซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชา
ทรัพยสินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจาง  สัญญาหรือขอตกลง  ซ่ึงมีวงเงินต้ังแตหาพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซ้ือ  หรือใบสั่งจางเพื่อทําการ
จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของ 
สวนราชการโดยตรง 

(๒) นอกจากกรณีตาม   (๑)  สวนราชการไมตองจัดทําหรือลงใบสั่งซ้ือหรือใบส่ังจาง   
ในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อใหสวนราชการ
จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินตอไป  หรือหากสวนราชการตองการใหจายเงินเขาบัญชีใหกับ  
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรงก็ได 

การซื้อทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชาทรัพยสิน  ใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว  อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว   
หรือนับจากวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 

ขอ ๒๕ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา  คาประปา  คาโทรศัพท  คาบริการ
ไปรษณียโทรเลข  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง 

ขอ ๒๖ การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับเงินสวัสดิการ  คาตอบแทน  หรือกรณีอื่นใด
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อให
สวนราชการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
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ขอ ๒๗ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันทําการสิ้นเดือน   

ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินภายในวันที่สิบหาของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด   

สวนที่  ๔ 

การเบิกเงินของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๘ สวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศอาจสงคําขอเบิกเงินเพื่อซ้ือเงินตรา

ตางประเทศสําหรับจัดสงใหสํานักงานในตางประเทศใชจายไดทั้งจํานวน  แตในกรณีที่เห็นสมควร  

กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหเบิกเปนงวด ๆ  ตามความจําเปนก็ได 

กรณีสํานักงานในตางประเทศยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปตามที่ไดรับจัดสรร  

ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อสํารองจายเปนคาใชจายของ 

สวนราชการในตางประเทศ 

ขอ ๒๙ เงินที่จัดสงใหสํานักงานในตางประเทศตามขอ  ๒๘  เมื่อส้ินปงบประมาณหากมี

เงินเหลือ  ใหนําสงคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินป 

ในกรณีที่สํานักงานในตางประเทศมีหนี้ผูกพันเนื่องจากไดซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของไวแลว  

หรือไมมีการกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองเก็บเงินไวจายภายหลังส้ินป  และเมื่อไดรับอนุมัติ 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว  ใหเก็บเงินไวเพื่อจายสําหรับการนั้นตอไปไดภายใน

ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  หากมีเงินคงเหลือใหนําเงินสงคืนสวนราชการเจาของงบประมาณภายใน

สามสิบวันนับแตครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไว  โดยใหสวนราชการเจาของงบประมาณ

ดําเนินการเบิกหักผลักสง 

ขอ ๓๐ เงินที่ไดรับคืนจากสํานักงานในตางประเทศตามขอ  ๒๙  ใหสวนราชการเจาของ

งบประมาณดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยใหเปนเงินบาท  แลวนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืนโดยดวน 
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หมวด  ๔ 
การจายเงินของสวนราชการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
หลักเกณฑการจายเงิน 

 

 

ขอ ๓๑ การจายเงินใหกระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  กําหนดไว  

หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได  หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผูมีอํานาจ

ไดอนุมัติใหจายได 

ขอ ๓๒ การอนุมัติการจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม  

หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๗  หรือเทียบเทาข้ึนไป  

หรือผูที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทข้ึนไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก

กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติ

สําหรับหนวยงานนั้นก็ได 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 

ในภูมิภาค 

ขอ ๓๓ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ  ส่ังอนุมัติการจายเงินพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจาย

หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบบัหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได 

ขอ ๓๔ การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ขอ ๓๕ การจาย  โดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  หามมิใหผูมี

หนาที่จายเงินเรียกหลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 

ขอ ๓๖ ขาราชการ  ลูกจาง  หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดที่ไมสามารถมารับเงินไดดวย

ตนเอง  จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทนก็ได  โดยใชใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
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การจายเงินใหแกบุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไมสามารถมารับเงิน 
ไดดวยตนเอง  จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได 

การจายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๓๗ ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา  “จายเงินแลว”  โดยลงลายมือชื่อ

รับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง  พรอมทั้งวัน  เดือน  ป  ที่จายกํากับไวในหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจายเปนภาษาตางประเทศ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในขอ  ๔๑  
ไวดวย  และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย 

ขอ ๓๘ การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบ  และตองตรวจสอบ
การจายเงินกับหลักฐานการจายทุกส้ินวัน 

สวนที่  ๒ 
หลักฐานการจาย 

 

 

ขอ ๓๙ การจายเงินของสวนราชการ  ใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  ซ่ึงผูรับเงิน

เปนผูออกให  หรือใบรับรองการจายเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐาน

การจาย 

ขอ ๔๐ การจายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพื่อเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน

โดยตรง  ใหใชรายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เปนหลักฐานการจาย 

ขอ ๔๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู  หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

(๒) วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 

(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

ขอ ๔๒ กรณีสวนราชการจายเงินรายใด  ซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 

ผูรับเงินได  ใหผูรับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใชเปนหลักฐานการจาย 
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ขอ ๔๓ กรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไป  โดยไดรับใบเสร็จรับเงิน 
ซ่ึงมีรายการไมครบถวนตามขอ  ๔๑  หรือซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได   
ใหขาราชการหรือลูกจางนั้นทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน 
ตอสวนราชการ  และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น  ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อ 
ในใบสําคัญรับเงินนั้น  เพื่อเปนหลักฐานการจาย 

ในกรณีที่ไดรับใบเสร็จรับเงินแลว  แตเกิดสูญหาย  ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูรับเงิน
รับรองเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได   

ในกรณีที่ไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น 
ทําใบรับรองการจายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณที่สูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได  
และรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย  แมพบภายหลังจะไมนํามาเบิกจายอีก  แลวเสนอ
ผูบังคับบัญชาต้ังแตชั้นอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปสําหรับสวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลาง  หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  แลวแตกรณี   
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได  
และเมื่อมีการจายเงินแลว  ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น  ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น  
เพื่อเปนหลักฐานการจาย 

ขอ ๔๔ กรณีหลักฐานการจายของสวนราชการสูญหาย   ให ถือปฏิบั ติตามวิธีการ   
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๔๕ หลักฐานการจายตองพมิพหรือเขียนดวยหมึก  การแกไขหลักฐานการจาย  ใหใชวิธี
ขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม  และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

ขอ ๔๖ ใหสวนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจายไวในที่ปลอดภัย  มิใหสูญหายหรือ
เสียหายได  ทั้งนี้  เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลวใหเก็บอยางเอกสารธรรมดาได 

สวนที่  ๓ 
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน 

 

 

ขอ ๔๗ การจายเงินใหจายเปนเช็ค  ยกเวนกรณีที่จายจากเงินทดรองราชการ  ซ่ึงเก็บรักษา
ไวเปนเงินสด  หรือการจายเงินใหแกขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  ผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด  
หรือการจายเงินที่มีวงเงินตํ่ากวาหาพันบาท  จะจายเปนเงินสดก็ได 



 หนา   ๑๒ 
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การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวิธีอื่นใด  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๔๘ การเขียนเช็คส่ังจายเงินใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซ้ือทรัพยสิน  จางทําของ  หรือเชา

ทรัพยสิน  ใหออกเช็คส่ังจายในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก

และขีดครอมดวย 

(๒) การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ใหออกเช็คส่ังจาย 

ในนามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  และจะขีดครอมหรือไมก็ได 

(๓) ในกรณีส่ังจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย  ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนาที่การเงิน 

ของสวนราชการ  และขีดฆาคําวา  “หรือผูถือ”  ออก  หามออกเช็คส่ังจายเงินสด 

หามลงลายมือชื่อส่ังจายในเช็คไวลวงหนา  โดยยังมิไดมีการเขียนหรือพิมพชื่อผูรับเงิน  วันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจํานวนเงินที่ส่ังจาย 

ขอ ๔๙ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพ 

ใหชิดเสน  และชิดคําวา  “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีชองวาง 

ที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได  และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือหางหุนสวน  

จนชิดคําวา  “หรือผูถือ”  โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได 

หมวด  ๕ 
การเบิกจายเงินยืม 

 

 

ขอ ๕๐ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย  และสัญญาค้ําประกัน  ใหเปนไปตาม

แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๕๑ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามขอ  ๓๒  เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินยืมดวย 

ขอ ๕๒ การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงิน  และผูมีอํานาจได

อนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น 

ขอ ๕๓ การยืมเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใด ๆ  ที่สวนราชการผูใหยืมจะหักสงใชคืนเงินยืมได   

ใหสวนราชการผูใหยืมกําหนดใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทําสัญญาวางหลักทรัพย

หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันไวตอสวนราชการผูใหยืม 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๕๔ การอนุมัติใหยืมเงินเพื่อใชในราชการ  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะ

เทาที่จําเปน  และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จส้ินไปกอน 

ขอ ๕๕ การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ใหสวนราชการกระทําไดเฉพาะเพื่อใชจาย

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น  ซ่ึงจําเปน

เรงดวนแกราชการ  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืมนั้น 

ขอ ๕๖ สัญญาการยืมเงินใหจัดทําข้ึนสองฉบับ  โดยเมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม

แลว  ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบบั  พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บ

รักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ 

ขอ ๕๗ กรณีที่ตองจายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่ติดตอคาบเกี่ยวจากปงบประมาณ

ปจจุบันไปถึงปงบประมาณถัดไป  ใหเบิกเงินยืมงบประมาณในปปจจุบัน  โดยใหถือวาเปนรายจาย 

ของงบประมาณปปจจุบัน  และใหใชจายเงินยืมคาบเกี่ยวปงบประมาณถัดไป  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินยืมสําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใหใชจายไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวัน

เร่ิมตนปงบประมาณใหม 

(๒) เงินยืมสําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ใหใชจายไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันเร่ิมตน

ปงบประมาณใหม 

ขอ ๕๘ การเบิกเงินเพื่อจายเปนเงินยืมใหแกบุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ   

ใหกระทําไดเฉพาะงบรายจายหรือรายการดังตอไปนี้ 

(๑) รายการคาจางชั่วคราว  สําหรับคาจางซ่ึงไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจํา   

แตจําเปนตองจายใหลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 

(๒) รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

(๓) รายการคาสาธารณูปโภค  เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข 

(๔) งบกลาง  เฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราวซ่ึงไมมีกําหนดจายคาจางเปนงวดแนนอน 

เปนประจํา  แตจําเปนตองจายแตละวันหรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง 

(๕) งบรายจายอื่น ๆ  ที่จายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
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ขอ ๕๙ การจายเงินยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรใหจาย

ไดสําหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไมเกินเกาสิบวัน  หากมีความจําเปนจะตองจายเกินกวากําหนดเวลา

ดังกลาว  สวนราชการจะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

ขอ ๖๐ ใหผู ยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ ยืมไป  (ถามี)  ภายในกําหนด

ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  

หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน  หรือ

ธนาณัติ  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหสงแก

สวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม

ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 

ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจาย  เพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง  ใหสวน

ราชการผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน  แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายในสิบหาวัน

นับจากวันที่ไดรับคําทักทวง  หากผู ยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลให 

สวนราชการผูใหยืมทราบ  ใหสวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือวาผูยืม

ยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น 

ขอ ๖๑ เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม  (ถามี)  ใหเจาหนาที่ผูรับ

คืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ  ใบรับใบสําคัญตามแบบ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๖๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซ่ึงยังมิไดชําระคืนเงินยืม  ใหเสร็จส้ินไว

ในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายและเมื่อผู ยืมไดชําระคืนเงินยืมเสร็จส้ินแลวใหเก็บรักษาเชนเดียวกับ

หลักฐานการจาย 

ขอ ๖๓ ในกรณีที่ผู ยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหผูอํานวยการ 

กองคลังเรียกใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว  อยางชาไมเกิน 

สามสิบวันนับแตวันครบกําหนด 
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ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได  ใหผูอํานวยการกองคลังรายงานใหหัวหนาสวนราชการ
หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณีทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงิน
ตอไป 

หมวด  ๖ 
การรับเงินของสวนราชการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

ขอ ๖๔ ใบเสร็จรับเงิน  ใหใชตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และใหมีสําเนาเย็บติดไว
กับเลมอยางนอยหนึ่งฉบับหรือตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกดวยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๖๕ ใบเสร็จรับเงิน  ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม  และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 
ขอ ๖๖ ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ  และตรวจสอบไดวา  

ไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด  ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ใหหนวยงานใด  หรือ
เจาหนาที่ผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปใด 

ขอ ๖๗ การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงินใหพิจารณาจาย 
ในจํานวนที่เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไวดวย 

ขอ ๖๘ ใบเสร็จรับเงินเลมใด  เมื่อไมมีความจําเปนตองใช  เชน  ยุบเลิกสํานักงานหรือไมมี
การจัดเก็บเงินตอไปอีก  ใหหัวหนาหนวยงานที่ รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําสงคืนสวนราชการที่จาย
ใบเสร็จรับเงินนั้นโดยดวน   

ขอ ๖๙ เมื่อส้ินปงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการ
จัดเก็บเงิน  รายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และไดใชใบเสร็จรับเงิน 
ไปแลวเลมใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อยางชาไมเกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 

ขอ ๗๐ ใบเสร็จรับเงินเลมใดสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด  ใหใชรับเงินภายใน  
ปงบประมาณนั้น  เมื่อข้ึนปงบประมาณใหม  ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช  
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ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช  เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินได
อีกตอไป 

ขอ ๗๑ หามขูดลบเพื่อแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน  

โดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไว  หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลว 
ออกฉบับใหม  โดยใหนําใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 

ขอ ๗๒ ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย  อยาใหสูญหายหรือเสียหายได  และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บไว
อยางเอกสารธรรมดาได 

สวนที่  ๒ 
การรับเงิน 

 

 

ขอ ๗๓ การรับเงินใหรับเปนเงินสด  เวนแตการรับเปนเช็ค  ดราฟท  หรือตราสารอยางอื่น  
หรือโดยวิธีอื่นใด  ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๗๔ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน  ใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่จัดเก็บ  หรือรับชําระเงินนั้น  
ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกคร้ัง  เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียมที่มีเอกสารของ 
ทางราชการระบุจํานวนเงินที่รับชําระอันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกลาว
จะตองมีการควบคุมจํานวนที่รับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน  หรือเปนการรับเงินตามคําขอ 
เบิกเงินจากคลัง 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ต้ังสํานักงานปกติ 
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง   

ขอ ๗๕ ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เวนแตเงินประเภทใดที่มีการ
รับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภท
นั้นก็ได 

ขอ ๗๖ ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น  

ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ไดโดยใหแสดงรายละเอียดวาเปน
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เงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเทาใดไวดานหลังสําเนา  
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลวใหบันทึกขอมูลการรับ

เงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

ขอ ๗๗ เมื่อส้ินเวลารับจายเงิน  ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับ

พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอเจาหนาที่การเงินของ 

สวนราชการนั้น 

ขอ ๗๘ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  จากหัวหนา

สวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใน

ระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม 

เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่ งแลว   ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ   

ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย  และลงลายมือชื่อ

กํากับไวดวย 

หมวด  ๗ 
การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
สถานที่เก็บรักษา 

 

 

ขอ ๗๙ ใหสวนราชการเก็บรักษาเงินที่ จัดเก็บหรือไดรับไวในตูนิรภัยซ่ึงต้ังอยูในที่ 

ปลอดภัยของสวนราชการนั้น 

ขอ ๘๐ ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยสองสํารับ  แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก   

แตไมเกินสามดอกโดยแตละดอกตองมีลักษณะตางกัน  โดยสํารับหนึ่งมอบใหกรรมการเก็บรักษาเงิน   

สวนสํารับที่เหลือใหนําฝากเก็บรักษาไวในลักษณะหีบหอ  ณ  สถานที่  ดังนี้ 

(๑) สํานักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  สําหรับสวนราชการ  ในราชการ

บริหารสวนกลาง 
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(๒) หองเก็บเงินคลังใน  ของสํานักงานคลังจังหวัด  สําหรับสวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคและสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ขอ ๘๑ สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคแหงใดโดยปกติไมมีการเก็บรักษาเงิน  
หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินเปนคร้ังคราว  หรือกรณีที่สวนราชการ  มีการเก็บรักษาเงินเปน
จํานวนมาก  ซ่ึงเห็นวาการเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยของสวนราชการนั้น  จะไมปลอดภัย  จะนําเงินฝาก
เก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานคลังจังหวัด  ในลักษณะหีบหอตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ได 

สวนที่  ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๘๒ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงต้ังขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง  ระดับสามหรือ
เทียบเทาข้ึนไปในสวนราชการนั้นอยางนอยสองคนเปนกรรมการเก็บรักษาเงินของสวนราชการนั้น   

ขอ ๘๓ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตูนิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีที่ตูนิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอก  และมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ 
คนละดอก  สวนลูกกุญแจที่เหลือใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะมอบใหกรรมการเก็บรักษา
เงินผูใดถือลูกกุญแจนั้น   

ในกรณีที่มีหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจหองมั่นคงหรือกรงเหล็กใหนําความ 
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนโุลม   

ขอ ๘๔ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาแตงต้ังขาราชการตามนัยขอ  ๘๒  ปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนใหครบจํานวน 

การแตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  จะแตงต้ังไวเปนการประจําก็ได 
ขอ ๘๕ ในการสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการเก็บรักษาเงิน  กับผูปฏิบัติ

หนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ใหบุคคลดังกลาวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับ
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไวในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย 

ขอ ๘๖ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ตองเก็บ
รักษาลูกกุญแจไวในที่ปลอดภัยมิใหสูญหายหรือใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได   
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หากปรากฏวาลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยวาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ  ใหรีบรายงาน   
ใหหัวหนาสวนราชการทราบเพื่อส่ังการโดยดวน 

ขอ ๘๗ หามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน 
มอบลูกกุญแจใหผูอื่นทําหนาที่กรรมการแทน   

สวนที่  ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๘๘ ใหกองคลังหรือสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  แลวแตกรณี  จัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน 

ในกรณีที่วันใดไมมีรายการรับจายเงิน  จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้น 
ก็ได  แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย 

รายงานเงินคงเหลือประจําวันใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอ ๘๙ เมื่อส้ินเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน  สงมอบใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจําวัน  เมื่อปรากฏวาถูกตองแลว  ใหเจาหนาที่การเงินนําเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตูนิรภัย  และใหกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ 
ประจําวันไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๙๐ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินไดลงลายมือชื่อแลว 
ใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงินเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบ 

ขอ ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาเงินที่ไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนเงินซ่ึงแสดงไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกัน
บันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดนั้นไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ 
เก็บรักษาเงินทุกคนพรอมดวยเจาหนาที่การเงินผูนําสง  แลวนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัย  และใหกรรมการ 
เก็บรักษาเงินรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙๒ เมื่อนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตูนิรภัยเรียบรอยแลว  ใหกรรมการ 
เก็บรักษาเงินใสกุญแจใหเรียบรอย  แลวลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ  หรือประจําตราคร่ังของกรรมการ



 หนา   ๒๐ 
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เก็บรักษาเงินแตละคนไวบนเชือกผูกมัดตูนิรภัย  ในลักษณะที่แผนกระดาษปดทับหรือตราประจําคร่ัง
จะตองถูกทําลายเมื่อมีการเปดตูนิรภัย 

ในกรณีที่ตูนิรภัยต้ังอยูในหองมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปดทับ  หรือ
การประจําตราคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระทําที่ประตูหองมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแหงเดียว
ก็ได 

ขอ ๙๓ ในวันทําการถัดไป  หากจะตองนําเงินออกจาย  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน  แลวแตกรณี  รับไปจาย   
โดยใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่การเงิน  แลวแตกรณี  ลงลายมือชื่อรับเงินไวในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจาย 

ขอ ๙๔ การเปดประตูหองมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตูนิรภัยใหกรรมการเก็บรักษาเงิน  
ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผนกระดาษปดทับ  หรือตราประจําคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงิน   
เมื่อปรากฏวาอยูในสภาพเรียบรอยจึงใหเปดได 

หากปรากฏวาแผนกระดาษปดทับหรือตราประจําคร่ังของกรรมการเก็บรักษาเงินอยูในสภาพ
ไมเรียบรอย  หรือมีพฤติการณอื่นใดที่สงสัยวาจะมีการทุจริตใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการนั้นทราบ  
เพื่อพิจารณาสั่งการโดยดวน 

หมวด  ๘ 
การนําเงินสงคลังและฝากคลัง 

 

 

ขอ ๙๕ เงินที่ เบิกจากคลัง  ถาไมไดจายหรือจายไมหมด  ใหสวนราชการผูเบิกนําสง   
คืนคลังภายในสิบหาวันทําการ  นับจากวันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่สวนราชการมีการรับคืนเงินที่ไดจายไปแลว  ใหนําสงคืนคลังภายในสิบหาวัน 
ทําการนับจากวันที่ไดรับคืน 

ขอ ๙๖ การนําเงินสงคลัง  ถานําสงกอนส้ินปงบประมาณหรือกอนส้ินระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไวเบิกเหลื่อมป  ใหสวนราชการนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน  แตถานําสงภายหลังกําหนดดังกลาว  
ใหนําสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

ขอ ๙๗ เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  ใหนําสงหรือ  นําฝากคลัง
ภายในกําหนดเวลา  ดังตอไปนี้ 
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(๑) เช็ค  ดราฟท  หรือต๋ัวแลกเงิน  ใหนําสงหรือนําฝากในวันที่ไดรับหรืออยางชาภายใน 
วันทําการถัดไป 

(๒) เงินรายไดแผนดิน  ใหนําสงอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  แตถาสวนราชการใด  มีเงิน
รายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ใหนําเงินสงโดยดวนแตอยางชาตองไมเกิน 
สามวันทําการถัดไป 

(๓) เงินเบิกเกินสงคืน  หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน  ใหนําสงภายในสิบหาวันทําการ  นับจาก
วันรับเงินจากคลังหรือนับจากวันที่ไดรับคืน 

(๔) เงินนอกงบประมาณ  ใหนําฝากคลังอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  แตสําหรับเงินที่เบิกจากคลัง
เพื่อรอการจาย  ใหนําฝากคลังภายในสิบหาวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ขอ ๙๘ ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ  ๙  เปนผูนําเงินสงคลัง 
ขอ ๙๙ วิธีการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง  ใหหนวยงานผู เบิกในสวนกลาง  หรือใน 

สวนภูมิภาคจัดทําใบนําฝากเงิน  พรอมทั้งนําเงินสด  เช็ค  ดราฟท  ต๋ัวแลกเงิน  ฝากเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐๐ หนวยงานผูเบิกที่ใชวิธีการเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบหรือวิธีการอื่น  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๙ 
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

 

 

ขอ ๑๐๑ สวนราชการใดไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ  โดยการซื้อทรัพยสิน  
จางทําของ  หรือเชาทรัพยสินที่มีใบส่ังซ้ือ  ใบส่ังจางหรือสัญญาหรือขอตกลงและมีวงเงินต้ังแต   
หาหมื่นบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  กรณีที่ไมสามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ไดทัน  
ส้ินปงบประมาณ  ใหถือวาใบสั่งซ้ือหรือใบส่ังจางหรือสัญญาหรือขอตกลงที่ไดจัดทําหรือลงไว   
ในระบบเปนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกเปนเวลาหกเดือนนับจากวันส้ินปงบประมาณ 

ในกรณีที่สวนราชการไมไดกอหนี้ผูพัน  แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก   
ใหกระทรวงเจาสังกัดขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแลว  ใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปได 
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ขอ ๑๐๒ การขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  สวนราชการตองดําเนินการกอนส้ินปงบประมาณ  
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การควบคุมและตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๑๐๓ ใหหนวยงานผู เบิกนําเอกสารการรับจายเงินมาเปนหลักฐานบันทึกบัญชี   
ตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๐๔ ทุกส้ินวันทําการ  ใหเจาหนาที่การเงินของสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินสด
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เมื่อส้ินปงบประมาณ  ใหสวนราชการจัดทํารายงานการเงินเสนอหัวหนาสวนราชการ  พรอม
ทั้งสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรอง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๐๕ ใหหนวยงานผูเบิกมีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจาย  กรณีที่ไดรับการ
ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ถาหนวยงานผูเบิกไมเห็นดวยกับขอทักทวง  ใหชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจ  เจาของงบประมาณ  แลวแตกรณีทราบ  ภายใน
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  หากเจาของงบประมาณ
ดังกลาวเห็นวาคําชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ใหพิจารณาดําเนินการขอใหกระทรวงการคลังวินิจฉัย
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานผูเบิก 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจากเจาของงบประมาณ   เมื่อกระทรวงการคลัง 
ไดวินิจฉัยคําชี้แจงเปนประการใดแลว  ใหแจงใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจเจาของ
งบประมาณ  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ  ในกรณีที่เจาของงบประมาณดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  ใหปฏิบัติใหเสร็จส้ินพรอมทั้งแจงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

ขอ ๑๐๖ การตรวจสอบภายในของสวนราชการใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๑๐๗ เมื่อปรากฏวาสวนราชการแหงใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินสงคลังไมถูกตองตามระเบียบ  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม  หรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  พิจารณาสั่งการใหปฏิบัติใหถูกตองโดยดวน 
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ขอ ๑๐๘ หากปรากฏวาเงินในความรับผิดชอบของสวนราชการแหงใดขาดบัญชี  หรือ 
สูญหายเสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด 
ซ่ึงมิใชกรณีปกติ  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  รีบรายงาน  
พฤติการณใหกระทรวงเจาสังกัดทราบโดยดวน  และดําเนินการสอบสวนหาตัวผูรับผิดตามหลักเกณฑ  
ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่  ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดอาญาแผนดินใหฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดดวย 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน)  
  
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
…………………………………………………………………………….. 
1. ผลการด าเนินงาน 

1. ………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………….  
3. …………………………………………………………….. 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ 
...................................................................... ...........................................  
...........................................................................................................................................................................  
2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     ……………………….    คน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ         ……………………    บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ………………………    บาท   .  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..........-......... บาท   คิดเป็นร้อยละ ..........-..... .............  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ไม่มี  
  มี  
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบ)ุ   

1. มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
     
แนวทางการแก้ไข (ระบ)ุ   
......................................................-....................................................................................................................  

 
  

ลงชื่อ .............................................. ผู้รายงาน 
       (………………………………………)            
ต าแหน่ง …………………………………………. 
วันที่-เดือน-พ.ศ. 12  กันยายน  2561 

 
 
 



 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
โครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 































































วัน เดอืน วันที่
ปี รับเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง
ทะเบียนคุมเลขทีส่ัญญายืมเงิน    ปีงบประมาณ 2561

บย.ที่ รายการ จ านวนเงิน ผู้ยืม/ผู้รับเงิน
วันครบก าหนด

ส่งคืน
วันที่
ส่งคืน

ผอ./ผู้รับ
หลักฐานส่งใช้



วัน เดอืน วันที่
ปี รับเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง
ทะเบียนคุมเลขทีส่ัญญายืมเงิน    ปีงบประมาณ 2561

บย.ที่ รายการ จ านวนเงิน ผู้ยืม/ผู้รับเงิน
วันครบก าหนด

ส่งคืน
วันที่
ส่งคืน

ผอ./ผู้รับ
หลักฐานส่งใช้



วัน เดอืน วันที่
ปี รับเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง
ทะเบียนคุมเลขทีส่ัญญายืมเงิน    ปีงบประมาณ 2561

บย.ที่ รายการ จ านวนเงิน ผู้ยืม/ผู้รับเงิน
วันครบก าหนด

ส่งคืน
วันที่
ส่งคืน

ผอ./ผู้รับ
หลักฐานส่งใช้



รายการ รวมเดอืนน้ี รวมตั้งแตต่น้ปี หมายเหตุ

รับ

     ค่ารักษาข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ๐.๐๐

     ค่ารักษาจ่ายเอง ๐.๐๐

     เงินกองทุน UC รับจาก รพ. ๐.๐๐

     เงินกองทุน UC รับจาก สสจ. ๐.๐๐

     รับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ๐.๐๐

     ดอกเบีย้เงินฝาก ๐.๐๐

     งบกองทุนสุขภาพต าบล ๐.๐๐

     เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ๐.๐๐

๐.๐๐

รวมรายรับ ๐.๐๐ ๐.๐๐

จ่าย ๐.๐๐

     ค่าจ้าง ๐.๐๐

     ค่าตอบแทน ๐.๐๐

     ค่าใช้สอย ๐.๐๐

     ค่าครุภัณฑ์ ๐.๐๐

     ค่าวัสดุ ๐.๐๐

     ค่าสาธารณูปโภค ๐.๐๐

     น าส่งกรมสรรพกร ๐.๐๐

     งบโครงการกองทุนสุขภาพต าบล ๐.๐๐

     เงินสนับสนุนหน่วยงาน ๐.๐๐

รวมรายจ่าย ๐.๐๐ ๐.๐๐

     รายรับ สูง หรือ ต ่ากว่ารายจ่าย ๐.๐๐ ๐.๐๐

     ยอดยกมา

     ยอดยกไป ๐.๐๐ ๐.๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล...................................อ่าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

รายงานการรับ - จ่าย

ประจ่าเดอืน 



รายการทีจ่ะตอ้งจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา

 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน บาท

 - ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ เป็นเงิน บาท

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เป็นเงิน บาท

 - ค่าสาธารณูปการทีไ่ม่อาจเบิกเงินจากงบประมาณ

 -ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน บาท

 -ค่าประปา เป็นเงิน บาท

 -ค่าส่งไปรษณีย์ เป็นเงิน บาท

 -ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน บาท

 - ค่าอื่น ๆ

ระบุ เป็นเงิน บาท

ระบุ เป็นเงิน บาท

๐.๐๐ บาท

ที ่๐๖๓๒.๐๒/๑.๑/

เรียน สาธารณสุขอ าเภอตากใบ

       พร้อมนี้ได้ส่งใบส าคัญคู่จ่ายมาด้วย   ๑   ฉบับ  เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

( ศูนย์บาทถ้วน ) ตามรายละเอียดทีแ่นบ

                     (ลงชื่อ).............................................. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน

                     (ลงชื่อ).............................................. หัวหน้าสถานบริการ

รวมเป็นเงิน



บาท สต. บาท สต.

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๐.๐๐

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ค่าจ้างอาสาสมัครเชิงรุก ๐.๐๐

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ค่าไฟฟ้า ๐.๐๐

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๐๐

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๐.๐๐

บจ. ที่ /๒๕๕๙ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๐.๐๐ ๐.๐๐

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีก่ารเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้าสถานบริการ

ใบส าคัญคู่จ่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล...................................อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

หน้างบส าคัญคู่จ่าย

ประจ าเดอืน 

หมายเหตุหมวดประเภทรายจ่าย
จ านวนเงิน รวมเงิน



จ ำนวนเงิน

ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการที่……………………….หมวด………………….

ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการที่……………………….หมวด………………….

ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการที่……………………….หมวด………………….

ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการที่……………………….หมวด………………….

ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการที่……………………….หมวด………………….

รวมเงินงบประมำณคงเหลือ ๐.๐๐

ประเภท

ประเภท

ประเภท

ประเภท

ประเภท

รวมเงินรำยไดแ้ผ่นดนิทีจ่ัดเก็บคงเหลือ ๐.๐๐

ประเภท เงินบ ารุง ๐.๐๐

ประเภท

ประเภท

ประเภท

ประเภท

รวมเงินนอกงบประมำณคงเหลือ ๐.๐๐

รวมทัง้สิ้น ๐.๐๐

รำยกำร

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล...................................อ ำเภอตำกใบ  จังหวัดนรำธิวำส

รำยงำนเงินคงเหลือ (๔๐๘)

ประจ ำเดอืน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................................

วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เงินรายได้แผ่นดิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

( ลงชื่อ )………………………………..........



ส่วนราชการ

   เงินสดในมือ
   เช็ค ฉบับ ยอดยกมา บาท
   ธนาณัติ ฉบับ วันนี้รับเงิน บาท
   ใบส าคัญรองจ่าย ฉบับ วันนี้จ่ายเงิน บาท
   สัญญารับรองการยืมเงิน ฉบับ คงเหลือยกไป ๐.๐๐ บาท
   ใบเบิกเงินเพือ่จ่ายในราชการ ฉบับ
   สมุดคู่ฝาก เล่ม ยอดยกมา บาท
       ธนาคารกรุงไทย ๐.๐๐ วันนี้รับเงิน บาท
             เลขทีบ่ัญชี ๙๒๒ - ๑ - ๑๕๕๐๑ - ๓ วันนี้จ่ายเงิน บาท
       ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐.๐๐ คงเหลือยกไป ๐.๐๐ บาท
             เลขทีบ่ัญชี ๐๕๕ - ๒ - ๗๓๕๐๘ - ๙

๐.๐๐

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน
ลงชื่อ

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
     จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

......................................... .........................................
กรรมการ กรรมการ

                   ข้าพเจ้า  ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
     เมื่อวันที ่     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้มอบหมาย

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

กรรมการ
.........................................

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

ประจ าวันที ่       เดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ จ านวนเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล...................................อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ



เดบติ เงินฝากธนาคารเงินบ ารุง บาท

เงินฝากธนาคารเงิน UC บาท

เงินสด บาท

อื่นๆ ระบ ุ๑. .............................................................................. บาท

             ๒ . .............................................................................. บาท

             ๓ . .............................................................................. บาท

             ๔ . .............................................................................. บาท
๐.๐๐ บาท

เครดิต รายได้ค่ารักษาฯ ข้าราชการ / รัฐวสิาหกิจ บาท

รายได้ค่ารักษา

อื่นๆ ระบ ุ๑. จ่ายเอง บาท

             ๒ . .............................................................................. บาท

             ๓ . .............................................................................. บาท

             ๔ . .............................................................................. บาท

รายได้ค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท บาท

เงินกองทนุ UC รับจาก รพ. บาท

เงินกองทนุ UC รับจาก สสจ. บาท

รายได้อื่นๆ

อื่นๆ ระบ ุ๑. ดอกเบี้ยเงินฝาก บาท

             ๒ . .เงินกองทนุ........................................................... บาท

             ๓ . .............................................................................. บาท
             ๔ . .............................................................................. บาท

บาท

น าเงินสดฝากธนาคาร     เงินฝากบ ารุง   บาท

                                            เงินฝาก UC บาท

บาท
๐.๐๐ บาท

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

รวมด้านเครดิต

รบัจากแม่ข่ายซ้ือเอง
รายงานวัสดุคงเหลือ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล...................................อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
รายงานด้านรบั
ประจ าเดือน 

รวมด้านเดบติ

รับคืนเงินยืมเปน็                   เงินสด               เงินฝากบ ารุง                เงินฝาก UC

ภาษหีกั ณ ที่จ่าย              เงินสด             เงินฝากบ ารุง                เงินฝาก UC



เครดิต เงินฝากธนาคารเงินบ ารุง บาท
เงินฝากธนาคารเงิน UC บาท
เงินสด บาท
อื่นๆ ระบ ุ๑. .............................................................................. บาท
             ๒ . .............................................................................. บาท
             ๓ . .............................................................................. บาท
             ๔ . .............................................................................. บาท

๐.๐๐ บาท
เดบติ ค่าจ้างชั่วคราว บาท

สัญญายืมเงิน บาท
ค่าไฟฟา้ บาท
ค่าโทรศัพท์ บาท

บาท
ค่าใช้สอย บาท
                  ๑ . ..ค่าจ้างลูกจ้างเชิงรุก บาท
                  ๒ . ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บาท
                  ๓ . ..ค่าซ่อมยานพาหนะ บาท
                  ๔ . .............................................................................. บาท
                  ๕ . .............................................................................. บาท
ค่าวัสด,ุ ค่าครภุณัฑ์ เกิน ๕,๐๐๐ และไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
                  ๑ . .ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์............................................ บาท
                  ๒ . .ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง........................................ บาท
                  ๓ . .............................................................................. บาท
                 ๔ . .............................................................................. บาท
                 ๕ . .............................................................................. บาท

๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอยจากการล้างสัญญายืมเงนิ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เบี้ยเล้ียง บาท

ค่าที่พกั บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม บาท
๐.๐๐ บาท

ยอดยกมา ..................................... บาท ค่าใช้จ่ายจากการล้างใบส าคัญ
ล้างใบส าคัญ ................................ บาท ค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าไฟฟา้ ๐.๐๐ บาท
รับคืน / จ่ายเพิ่ม ............................ บาท     เบี้ยเล้ียง .................................. บาท ค่าโทรศัพท์ บาท
ยอดยกไป ..................................... บาท      ค่าที่พกั ................................... บาท ค่าไปรษณีย์ บาท
ยอดยกมา ..................................... บาท      ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................... บาท ค่าประปา บาท

     ค่าใช้จ่ายจัดอบรม ................... บาท รวม ๐.๐๐ บาท
     รวมค่าใช้จ่าย ทั้งส้ิน ............... บาท

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล...................................อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
รายงานด้านจ่าย

ประจ าเดือน 

ค่าสาธารณปูโภค
รายการล้างสัญญายืมเงนิ

เจ้าหน้ีค้างจ่าย..............................บาท

รวมด้านเครดิต

รวมด้านเดบติ

น าภาษหีกั ณ ที่จ่าย ส่งสรรพกร          เงินสด           เงินฝากบ ารุง             เงินฝาก UC

รวม



ยอดยกมา บาท
จ่ายระหว่างเดือน บาท ค่าไฟฟ้า บาท
ล้างใบส าคัญ บาท เบีย้เล้ียง บาท ค่าโทรศัพท์ บาท
รับคืน/ จ่ายเพิม่ บาท ค่าทีพ่ัก บาท ค่าไปรษณีย์ บาท
ยอดยกไป บาท ค่าใช้จ่ายอื่น บาท ค่าประปา บาท

คชจ. จัดอบรม บาท
รวม คชจ.ทัง้สิ้น ๐.๐๐ บาท

ยอดยกมาจาก ใช้ไป
เดือนก่อน จากแม่ข่าย ในเดือนนี้

๐.๐๐

รวมเงิน ๐.๐๐

รวมเงิน ๐.๐๐

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

เจ้าหน้ีค้างจ่าย บาท

คชจ. จากการล้างใบส าคัญ
คชจ.ไปราชการ

ซ้ือเอง
๐.๐๐

ยอดคงเหลือ
( ยกไป )
๐.๐๐

รวม ๐.๐๐ บาท

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุส านักงาน
วัสดุอื่นๆ

รายการล้างสัญญายืมเงิน และเจ้าหน้ีตา่งๆ

ตารางมลูค่าวัสดคุงคลัง

รายการ

ยา

รับในเดือน

ตารางรายการครุภัณฑ์ซ้ือในเดอืน.......................................... ปี ๒๕๕…..

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

วันทีซ้ื่อ
( วันทีจ่่ายเงิน )

ประเภทครุภัณฑ์ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ รายละเอียดครุภัณฑ์ เลขทีท่ะเบียนครุภัณฑ์ จ านวนเงิน

ประเภทครุภัณฑ์ เกิน ๕,๐๐๐ รายละเอียดครุภัณฑ์ เลขทีท่ะเบียนครุภัณฑ์ จ านวนเงิน

วันทีซ้ื่อ
( วันทีจ่่ายเงิน )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ที ่นธ 0627.03/1.2/90               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง 

   ต าบลพร่อน   อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

         28   พฤษภาคม   2561 
  

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ประธานอสม. ม.1 บ้านสะหริ่งและม.5 บ้านปลักปลา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการประชุม   1 ฉบับ 

  ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง จะจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ 
สามีหรือญาติ ตามโครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้เรื่องการฝาก
ครรภ์ตามเกณฑ์ การดูแลสุขภาพการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด  78  คน ซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต ก าหนดจัดประชุม ในวันที่ 
3  พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง  

ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง จึงขอความร่วมมือท่านช่วยแจ้งและ 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลา ดังกล่าวต่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
      
                        ( นางวิภาวรรณ  ศรีสังข์ ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง  

 
 
 
 
 
 

 
โทร 073-538378 
 
 
 
 
 



 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 
 
ที ่นธ 0627.03/1.2/90               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง 

   ต าบลพร่อน   อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

         28   มีนาคม   2561 
  

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ประธานอสม. ม.1 บ้านสะหริ่งและม.5 บ้านปลักปลา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการประชุม   1 ฉบับ 

  ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง จะจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ 
สามีหรือญาติ ตามโครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้เรื่องการฝาก
ครรภ์ตามเกณฑ์ การดูแลสุขภาพการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด  78  คน ซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต ก าหนดจัดประชุม ในวันที่ 
3  พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง  

ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง จึงขอความร่วมมือท่านช่วยแจ้งและ 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลา ดังกล่าวต่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
      
                        ( นางวิภาวรรณ  ศรีสังข์ ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง 

 
 
 
 
 

 
โทร 073-538378 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
โครงการฝากครรภค์ุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 
วันที ่                                    เวลา                           น. 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกยาง 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม หมำยเหตุ 
   

 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

 



 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม หมำยเหตุ 
   

 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

   
 เข้ำร่วม   ไม่เข้ำร่วม  

 
 
 
 
 
 

 
 



ทะเบียนรายช่ือหญิงตั้งครรภ์ สามีหรือญาติ  ปี 61 
ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านโคกยาง 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ครรภ์ที ่ สาม/ีญาติ หมายเหตุ 
1. น.ส.นูรีดา   ยูมะโซ 96 ม.5  ต.โฆษิต 3 นายมะรอนิง  สามะ  
2. น.ส.สุไลฮะ  บินอาแว 96 ม.5  ต.โฆษิต 3 นายมาหาดี  ยูมะโซ  
3.  น.ส.ซามีรา  มามะ 85/1 ม.5  ต.โฆษิต 1 นายอาดือนัน   ปิ  
4. น.ส.ซาลีฮา   มีเด็ง 80/2 ม.5  ต.โฆษิต 2 นายอิสมาแอ  สุหลง  
5. น.ส.อันนีซา   มะโซ 31/1 ม.5 ต.โฆษิต 1 นายยา มามะเร  
6. น.ส.ฟาตีฮะ   สาและ 55/1 ม.5  ต.โฆษิต 3 นายมะไฟซู  จิ  
7. น.ส.ซากีน๊ะ   อาแซ 66  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายฮาซัน   เจ๊ะดือราแม  
8. น.ส.อัสมีรา  สือแม 90/2 ม.1 ต.โฆษิต 1 นายมุสตากีม  อีซอ  
9. นางมัสตูรา  เซ๊ะ 76-2 ม.5 ต.โฆษิต 3 นายกามันฤสมัน สือมาหะ  

10. น.ส.นาซะห์  เลขนา 95  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายอนุวัฒน์  สาและ  
11. น.ส.โนรืฮายาตี   แกมะ   128  ม.1 ต.โฆษิต 3 นายมะยูแน  หะมะ  
12. น.ส.รอฮายู   บราเฮ็ง 93  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายมาหามะสารี เจ๊ะดอเล๊าะ  
13. น.ส ซาฮารา  ยะโกะ 26   ม.5  ต.โฆษิต 4 นายมัคตา  มิง  
14. นางลาตีป๊ะ   สือนิ 98  ม.5  ต.โฆษิต 3 นายสุไลมาน  มะรือสะ  
15. นางซากีเราะ  นิแว 88/1  ม. 5 ต.โฆษิต 9 นายรอยาลี  บินสือนิ  
16. น.ส.ไซลีฮา  สะมะแอ 95  ม.1  ต.โฆษิต 1 นายอับดุลเล๊าะ  ซุ  
17. น.ส.นูรอาดีบะห์  บินมะแซ 83/2  ม.5  ต.โฆษิต 1 นายอิลฮัม  ดอเล๊าะ  
18. น.ส.มารีนา    เลขนา 23  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายซาหารี  นิเล๊าะ  
19. น.ส.นิเปาซีย๊ะ  บินนิปอ 17  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายสิดิก  อาลี  
20. น.ส.นินาซีรา   นิม ุ 14/1  ม.5  ต.โฆษิต 1 นายสูกี  สุไลมัน  
21. นางมัสก๊ะ  เลขนา 25/1  ม.5  ต.โฆษิต 6 นายอาแซ  บากา  
22. นางปีอ๊ะ  เจ๊ะหะ 90/1  ม.1  ต.โฆษิต 6 นายอาแว   มะซง  
23. นางซูใบด๊ะ  บูละ 76-1  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายตัลมีซี   อาสะวะ  
24. น.ส.กัซมีนิง  อุตาเซ็ง 63/1  ม.5  ต.โฆษิต 2 นายอัสมาน  เหาะบากอ  
25. นางรอหะนี    สุหลง 35/1-1  ม.5  ต.โฆษิต 7 นายอาดือนัน  ดามารู  
26. นางรุสมี    แยนา 69  ม.5  ต.โฆษิต 3 นายอิลฮัม   นุห์  
27. นางอาตีก๊ะ   สือนิ 83  ม.5  ต.โฆษิต 3 นายอาหะหมัด   เจ๊ะอาลี  
28. น.ส.นูซีลา    ดอเล๊าะ 83  ม.5  ต.โฆษิต 5 นายยา  บินมาหะมะ  
29. น.ส.แวรูซีลา   แวหามะ 100  ม.1  ต.โฆษิต 4 นายมะยิ  ดาเลง  
30. น.ส.นูรอัยนี  เจ๊ะเลาะ 90/1  ม.5  ต.โฆษิต 3 นายอีลีย๊ะ   มัสตา  
31. นางสามีลา   บินมะแอ 54/3  ม.5  ต.โฆษิต 5 นายมะสาเหตุ    มีนา  
32. นางเจ๊ะตัสนีม    อีซอ 89/2  ม.1  ต.โฆษิต 5 นายมูหัมหมัดซากี   แวมามุ  
33. น.ส.นูรีซัน   บินอาล ี 2  ม.1  ต.โฆษิต 1 นายมูฮัมหมัดฮาฟิส   มะเฮง  
34. น.ส.ซีตีฟาระห์  ดือเลาะ 108/1  ม.1 ต.โฆษิต 1 นางยูวามีย๊ะ   กาเจ  



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ครรภ์ที ่ สาม/ีญาติ หมายเหตุ 
35. นางนูรไอนิง   หลง 57  ม.1  ต.โฆษิต 6 นายอับดุลเล๊าะ   ดาเลโบ๊ะ  
36. น.ส.ฮามีด๊ะ   สาและ 122  ม.1  ต.โฆษิต 3 นายมูหามะซากรี  มะหลี  
37. น.ส.อาซีลา  เล๊าะแลบา 37  ม.1  ต.โฆษิต 2 นายเจ๊ะอัสรี  หมิ๊เจ๊ะนา  
38. น.ส.รุสมานิง    มูซอ 98/1  ม.1  ต.โฆษิต 3 นายอนันต์  กอเด  
39. นางรูยีตา   ยูโซ๊ะ 36  ม.5  ต.โฆษิต 4 นายมูหามะสูเด็ง  โก๊ะโนะ  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 



เช้า บ่าย

                           ทะเบียนรายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝากครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แมป่ลอดภัย

                                      ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง

ล าดับ ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่
ลายมือชื่อ

ประจ าปี 2561
                                                   วันที ่  



                                      ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกยาง



ใบส ำคัญรับเงิน 
 

 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................... 

 
ข้าพเจ้า........................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่............... ถนน...........................ต าบล..................................... 
อ าเภอ...........................................................จังหวัด.............................................................ได้รับเงินจาก 
โครงการ................................................................................................................    ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 
บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวมเงิน(............................................................................................................)   

 
 

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

 
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน 

           (..................................................................) 
 
หมายเหตุ  :  การใช้ใบส าคัญรับเงินต้องมีส าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการแนบ และรับรอง 
          ส าเนาถูกต้องทุกครั้ง 



ใบรับใบส ำคัญ 
 

     เลขที่  บค. ………..…./….….……. 
ส่วนรำชกำร  ................................................ 

 
วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………... 

 
ได้รับใบส ำคัญจำก……………………………………ต ำแหน่ง……………...…………… 

สังกัดแผนก……………………………สังกัด……………………………………………………… 
เพ่ือส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำกำรยืมเลขท่ี……………ลงวันที่……เดือน…………………พ.ศ……… 
รวม…….ฉบับ  เป็นเงิน……………บำท (………………………….…………………………...…) 
ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………..…ผู้รับ 
                   (................................) 

                                                       ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบส่งใบส ำคัญ 
 

เลขที่  บค. ……………./……………. 
 ส่วนรำชกำร  ................................................... 

 
วันที่…..…เดือน…………………พ.ศ…………... 

 
ข้ำพเจ้ำ………………………………………………..ต ำแหน่ง……………...…………… 

สังกัดแผนก………………………….…สังกัด………………….………………………….….…… 
ขอส่งใบส ำคัญจ ำนวน………………….ฉบับ  รวมเงิน………………...………..บำท  
(…………..……………………………..……………)  เพ่ือส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำกำรยืมดังนี้ 
 
 1. สัญญำเลขท่ี………….ลงวันที่………………………………...….จ ำนวนเงินตำมสัญญำ 
เป็นเงิน……………..บำท    ผู้ยืมคือ……………………………….ข้ำพเจ้ำขอส่งใบส ำคัญใช้เงินยืม 
ตำมสัญญำฉบับนี้เป็นเงิน……………………บำท 
 
สรุป  จ ำนวนเงินในใบส ำคัญ เท่ำกับ  จ ำนวนเงินที่ยืม 
  จ ำนวนเงินในใบส ำคัญ น้อยกว่ำ  จ ำนวนเงินที่ยืมเป็นเงิน…………..…..บำท 
  และข้ำพเจ้ำได้ช ำระเงินส่วนที่ขำดเป็นเงินสดแล้ว 
  จ ำนวนเงินในใบส ำคัญ มำกกว่ำ  จ ำนวนเงินที่ยืมเป็นเงิน……………….บำท 
  และข้ำพเจ้ำได้รับเงินส่วนที่เกินเป็นเงินสดแล้ว 
 
 
   ลงชื่อ……………………..……………….ผู้ส่ง 
                                 (……………………………………..) 
 
 






