
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่าย กองคลัง 

การปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเงิน 

 1.1 การรับเงิน 

 - บันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน หรือได้รับหลักฐาน 

 - รับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี ให้บันทึกการรับเงินในวันนั้น และจัดเก็บเงินสดในตู้นิรภัย 

 - ตรวจสอบจ านวนเงิน พร้อมหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ 

   เก็บรักษารอผู้มีอ านาจตรวจสอบ 

 1.2 การเก็บรักษาเงิน 

 - หากมีเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันถัดไป 

 - กรณี อปท.ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวันให้เก็บรักษา           

   ในดู้นิรภัย  และน าฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 

 - จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันในระบบ เป็นประจ าทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน ถ้าไม่มีให้ 

   หมายเหตุรายงานในวันถัดไป 

 - เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้น าเงินที่ได้รับ น าฝากธนาคารทั้งจ านวน หากฝากไม่ทันให้น่าเงินเก็บ 

   รักษาส่งต่อกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัย 

 - กรรมการเก็บรักษาเงิน ทุกกนลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 

 - หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัด อปท. เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 ๑.3 กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 - ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

 - หัวหน้าหน่วยงานคลัง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 1 คน 

 - กรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืน อย่างน้อย 2 คน 

 - กรรมการเก็บรักษาเงิน ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย คนละ 1 ดอก 

 - กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แต่งตั้งกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจ านวน 

 1.4 การรับส่งเงิน 

 - เงินรายรับให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนภายในวันนั้น 

 - น าฝากไม่ทันให้น่าฝากตู้นิรภัย และวันท าการถัดไป น าฝาก ธนาคารทั้งจ านวน 

 - การรับส่งเงิน สถานที่ห่างไกล ไมป่ลอดภัย ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงานท้องถิ่น 

   อย่างน้อย 2 คน รับผิดชอบร่วมกันควบคุมการจับส่งเงิน 

 - มีหลักฐานการรับส่งเงิน ระหว่างผู้มอบ/ผู้รับมอบเงิน กับกรรมการผู้น าส่ง ผู้รับไว้ทุกครั้ง 

  

 



 - การถอนเงินฝากธนาคาร ให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ร่วมกันอย่างน้อย 3 คน โดยให้มี 

   ผู้บริหารท้องถิน่ และปลัด อปท. ลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

   ให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก 1 คน และในกรณ ี   

   ที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 

 1.5 การเบิกเงิน 

 - จ่ายเงินท่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ 

   กระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 

 - การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีไม่อาจจ่ายเช็คได้ให้จัดท าใบถอนเงินฝากธนาคาร เพ่ือให้ 

   ธนาคารออกตัวแลกเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร 

 1.6 การเขียนเช็คสั่งจ่าย 

 - การจ่ายเงินกรณีชื่อ/เช่าทรัพย์สิน จ้างท าของให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ โดยขีดฆ่า 

   ค าว่า "หรือผู้ถือ" ออก และขีดคร่อม 

 - การสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย กระท าได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  

   ให้ออกเช็คในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง โดยขีดฆ่าค าว่า "หรือผู้ถือ" ออก ห้ามออกเช็คสั่ง  

   จ่ายเงินสด 

 - เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็ค ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสั่งจ่าย 

2.ด้านการเบิกจ่าย 

 2.1 หน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 - ลงรายการให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณคงเหลือ เลขที่ฎีกา ผู้ขอเบิก เลขที่คลังรับ เลขท่ีเช็ค 

   ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา ลายมือชื่อผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ถอนเงิน 

 2.2 การจัดเก็บฎีกาเบิกเงิน 

 - จัดเกบ็ฎีกาเรียงตามรายงานการจัดท าเช็ค 

 2.3 เอกสารประกอบฎีกา 

 - หลักฐานการจ่าย ให้ผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อมทั้งมีชื่อสกุลด้วยตัวบรรจง 

   ก ากับ ไว้ในหลักฐานการจ่าย กรณีเป็นใบส าคัญคู่จ่าย ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ลงลายมือชื่อ 

   รับรองความถูกต้องก ากับไว้ด้วย 

 - การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ให้มีเอกสารประกอบ 

   ดังนี้ 

  (1) ใบเบิกเงินสวัสดิการแต่ละประเภท 

  (2) ใบเสร็จรับเงิน 

  

 



 - เงินค่าอาหารท่าการนอกเวลา ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา 

  (2) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา 

  (3) บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา 

  (4) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

 - ค่าสาธารณูปโภค ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) ใบแจ้งหนี้ 

  (2) หลักฐานน าส่ง เช่น ใบน าส่งไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ 

  (3) หลักฐานการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 

  - ค่าเช่าซ้ือทรัพย์สิน /จ้างท าของ 

  (1) สัญญาซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หลักฐานการสั่งซ้ือ สั่งจ้าง 

  (2) ในเจ้งหนี้ /ใบส่งมอบทรัพย์สิน/ มอบงาน 

 - เงินสวัสดิการประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ด้งนี้ 

  (1) หนังสือ ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

  (2) รายงานการเดินทาง 

  (3) หลักฐานการจ่ายเงินเช่นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนในเสร็จรับเงิน 

  (4) งบหน้าค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก 

  (5) งบหน้าค่าพาหนะ 

 - การยืนเงินทดรองราชการ ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) สัญญายืมเงิน / ใบยืม 

  (2) หลักฐาน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มี่หน้าที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

 - กรณีเป็นการยืมเงินสะสม ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) สัญญายืนเงิน ใบยืม 

  (2) กรณียืมเงินสะสมที่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้มีรายงานการประชุมประกอบ 

  (3) การยืมเงินสะสมกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัย ให้มีหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ก าหนด 

      วงเงินใน การยืมไว้ 

 - เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเบิกเงินของผู้รับจ้าง 

  (2) ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา / เงินประกันของ 

 

 

 



 - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

  (1) กรณีเงินอุดหนุนให้กับกลุ่ม ชุมชน ให้จัดท่าบันทึกข้อตกลงระหว่าง อปท. กับตัวแทนของ 

       กลุ่ม ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 3 คน 

  (2) ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนออกใบเสร็จรับเงินให้กับ อปท.ส าหรับกลุ่ม ชุมชน ให้ 

       จัดท าใบส าคัญรับเงินไว้ เป็นหลักฐาน 

  (3) เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการ ต าเนินงาน และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  

      ให้หน่วยงานที่อุดหนุนทราบ 

- การจ่ายเงินยืม ผู้บริหารท้องถิ่น ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  (1) มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแล้ว 

  (๒) ได้ท าสัญญาการยืมเงิน และรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฯ 

  (3) ผู้ยืมแต่ละรายจะต้องไม่มีเงินยืมค้างช าระแก่ อปท. และให้ยืมได้เฉพาะผู้มี 

          หน้าที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 

 - การส่งใช้เงินยืม 

  (1) หมายเหตุจ านวนเงิน และ วันเดือนปี ที่ส่งใช้ใน สัญญายืมเงิน 

  (2) เก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน เป็นเอกสารส าคัญ 

  (3) รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืม 

  (4) บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม ในทะเบียนเงินยืม และ ให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืมที่ส่งใช้ 

  (5) ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญ และเงินท่ีเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

       1) เดินทางไปประจาต่างส านักงาน กลับภูมิล าเนา ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที ่

        ได้รับเงิน 

        2) เดินทางไปราชการอ่ืน ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง 

         3) เงินยืมนอกจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

3. ด้านการบัญชี 

 3.1 ให้จัดท าบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

 3.2 จัดท ารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดกองเสนอปลัด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   

       ทราบ และส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 3.3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี อนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ  

           ไมส่ามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะด าเนินการได้ อปท. อาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไป   

  พลางก่อนได้ การใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

  1) เป็นกิจการตามอ านาจ หน้าที่ เกี่ยวกับบริการชุมชน และสังคม 

 3.4 จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ เพ่ือส่งให้ สดง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี และ 

            ส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 



 3.5 เงินสะสม ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม 

       ประจ าปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี 

 3.6 การจ่ายเงินทุนส ารองเงิน สะสม 

  1) กระท าได้เมื่อยอดเงินสะสม มีไม่เพียงพอ ให้ขอความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่น และขอ 

      อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

  2) เป็นกิจการเพ่ิมพูนรายได้ 

 3) เป็นกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามแบบพัฒนาของ    

     อปท./ตามท่ี กฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


