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     งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคําม่วง 
1.บริบท (Context) 
 งานการเงินและบัญชี  กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลคําม่วง ให้บริการด้านการรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และอ่ืนๆ ภายในหน่วยงานตลอด 24 ช่ัวโมง และภายนอกหน่วยงานทุกวันเวลาราชการ ต้ังแต่ เวลา 8.30–16.30 น. 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ด้านการจ่ายเงินเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา  ด้านการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา สามารถ
ตรวจสอบได้  ด้านการบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน อย่างเป็นปัจจุบัน และใช้ข้อมูลในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นคุณภาพ 

1. ให้บริการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ให้ผู้รับบริการทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. ให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนการเก็บรักษาเงินและ

จัดทําบัญชีทางการเงินในวันเวลาราชการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําปี  ควบคุมเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ 
4. เก็บรักษาเงินและควบคุมเอกสารทางการเงินทุกประเภท 
5. จัดทํารายงานทางการเงินและวิเคราะห์ภาวะทางการเงินของโรงพยาบาลทุกเดือน 

ความเสี่ยงทีส่าํคัญ 
 การจ่ายเงินขาด 
 การจ่ายเงินซ้ําซ้อน 
 การเรียกเก็บเงินได้ไม่ครบถ้วน 
 การบันทึกบัญชีที่คลาดเคลื่อน 
 ข้อมูล/เอกสารสูญหาย 

ความท้าทายที่สําคัญ 
 พัฒนาพฤติกรรมการให้บริการท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
 มุ่งเน้นการจัดทําบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง มีความถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และสามารถ 

ตรวจสอบได้ 
 พัฒนาระบบเรียกเก็บลูกหน้ี มีความรวดเร็ว และเป็นปัจจบัุน 
 พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระเบียบ มีความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

จุดเนน้ในการพัฒนา 
  1.  พัฒนาระบบการจัดทําเอกสารทางการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรวจสอบได้ 
  2.  พัฒนาระบบการลงข้อมูลทั้งบัญชีเกณฑ์เงินสด และบัญชีเกณฑ์คงค้างในโปรแกรมบัญชีสําเร็จรปูให้

เป็นปัจจุบัน 
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ปริมาณงานและทรพัยากร 
 1. การเบิกเงิน(ฎีกา)/รับเงิน - เงินงบประมาณ  

2. การเบิกจ่ายเงิน  - เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 
 3. การเรียกเก็บและการติดตามลูกหน้ี 
 4. การบันทึกบัญชี / ทะเบียน/ รายงาน 
 5. การจัดส่งขอ้มูลประกันสังคม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 6. การจัดเก็บเอกสาร 
อัตรากาํลงับุคลากรในหน่วยงาน 

1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  1  คน 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1  คน 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  คน 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1  คน 

2. กระบวนการสาํคญั (Key Processes) 

กระบวนการ จุดมุ่งหมาย/คุณค่า ความเสี่ยง/ปญัหา 

การเบกิ-จ่ายเงนิงบประมาณ 

1. การจัดทําฎีกาเบิกเงิน 

 
- เพ่ือมีหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
เพ่ือใช้จ่ายในโรงพยาบาลมีความ
ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตาม
ระเบียบทางราชการ 

 
- ฎีกาสูญหาย 
- เอกสารประกอบการเบิกไม่ครบถ้วน 
- ส่งเอกสารเบิกไม่ทันเวลา 

 
2. การรับเงิน - เพ่ือตรวจสอบการรับเงิน

งบประมาณที่ถูกต้อง ตรงกัน ตามท่ี
ได้ทําการเบิก 

-   เงินขาด/เงินเกิน 
 

3. การจ่ายเงิน - เพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายเงิน
ได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

-  เขียนเช็คผิด 
- การจ่ายเงินไม่ตรงตามหลักฐานขออนุมัติจ่าย 
- การสั่งจ่ายเช็คผู้มีอํานาจลงนามไม่ครบ 
- การจ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามรายละเอียด

เงินเดือน 
4. การเก็บรักษาหลักฐาน - เพ่ือให้มีหลักฐานรับการตรวจสอบ

ทั้งจากคณะกรรมการภายใน รพ. 
และหน่วยงานภายนอกที่มีอํานาจ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

 -  หลักฐานประกอบการเบิกเงินสูญหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ จุดมุ่งหมาย/คุณค่า ความเสี่ยง/ปญัหา 
การรบั-จ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
1. การรับเงิน 

 
 
- เพ่ือให้มีหลักฐานในการรับเงินที่
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
- เพ่ือให้มีเงินไว้ใช้จ่ายใน รพ. 
 

 
 
  -  ข้อมลูในใบสั่งยาไม่เป็นปัจจุบัน สิทธิการ 
     รักษาไมถ่กูต้อง 
  -  ข้อมลูในใบเสร็จกับใบสัง่ยาไม่ตรงกัน 
  -  ออกใบเสรจ็รับเงินผิด 
  - ไม่ลงเลม่ที/่เลขที่ใบเสร็จในใบสั่งยา   
  -  การรับเงินโอนได้รับหนังสือแจ้งล่าช้า 
  -  ไม่ระบุช่ือเต็มและตําแหน่งผู้รับเงินในใบเสร็จ 
  -  ได้รับเงินทีเ่รียกเก็บล่าช้า 
 

 -  กรรมการเก็บรักษาเงิน
อยู่ไม่ครบจํานวนตาม
ระเบียบในการเก็บรักษา
เงิน 
 

- เพ่ือให้มีหลักฐานรับการตรวจสอบ
ทั้งจากคณะกรรมการภายใน รพ. 
และหน่วยงานภายนอกที่มีอํานาจ
ตรวจสอบ 
 

 -  กรรมการเก็บรักษาเงินอยู่ไม่ครบจํานวนตาม
ระเบียบในการเก็บรักษาเงิน 
 

-    การตรวจสอบ/ลงบัญชี -ตรวจสอบหลกัฐานการรับ-การ
จ่ายเงินของทางราชการให้มีความ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

-   เจ้าหน้าที่รบัเงินไม่ส่งมอบเงินภายในเวลาที่
กําหนด 

-   ตัวเลขในใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน 
-  วิเคราะห์รายการผิดพลาด 
-   ลงบัญชีผิดหมวด 

2 . การจ่ายเงิน/ลงบัญชี - เพ่ือให้ผู้รับเงินได้รับเงินอย่าง
รวดเร็ว ทันเวลาและมีความถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

- การจ่ายเงินเกิน/ขาด 
- หลักฐานการขออนุมัติจ่ายเงินไม่ถูกต้องและไม่

เป็นปัจจุบัน 
- คณะกรรมการตรวจรับลงนามไม่ครบ 
- ผู้รับเงินไม่ตรงกับทะเบียนพาณิชย์ 
- การส่งหลักฐานการคืนเงินยืมล่าช้าไม่ตรงตาม

ระเบียบที่วางไว้ 
- สั่งจ่ายเช็คล่าช้า 
- วิเคราะห์รายการผิดพลาด 
- ลงบัญชีผิดหมวด 
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 3. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Performance Indicator)  

เป้าหมาย 
 

เครื่องชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
ผลงานทีผ่า่นมา 

ปงีบประมาณ (ณ 30 ก.ย.) 
2558 2559 2560 

1.ความถูกต้อง -ร้อยละความถูกต้องในการรับเงิน 
-ร้อยละความถูกต้องในการจ่ายเงิน 
-ร้อยละความถูกต้องในการเขียนเช็คสั่งจ่าย 
-ร้อยละความถูกต้องของเอกสารการเงินและบัญชี 
- ร้อยละความถูกต้องในการลงบัญชีเกณฑ์เงินสด 
- ร้อยละความถูกต้องในการลงบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
-ร้อยละความถูกต้องของการนําเงินฝากธนาคาร 
- ร้อยละความถูกต้องในรายงานทางการเงิน 
- จํานวนคร้ังของการร้องเรียน 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
< 2 ครั้ง 

100 
   100 

99.42 
100 

99.93 
99.45 
99.55 

     85 
1 

99.29 
99.78 
98.92 
100 

99.88 
99.85 
99.27 
100 

0 

100 
99.73 
98.89 
100 

99.93 
99.87 
83.33 
100 

0 
 

2.1ครบถ้วน - จํานวนคร้ังของการค้นหาเอกสารไม่พบ 
- ร้อยละของเอกสารสูญหาย 

< 1 ครั้ง 
0% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.2 ทันเวลา - ร้อยละการสง่ฎีกาเบิกเงิน 
-ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและ
สวัสดิการ 
-ร้อยละการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ (OT) 
- ร้อยละการสง่รายงานการเงินทันเวลา 

100% 
100% 

 
100% 
100% 

   100 
100 

 
75 

100 

100 
100 

 
83.33 
100 

100 
100 

 
83.33 
100 

2.3 เป็นปัจจบัุน 
 
 

-ร้อยละการบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสดเป็นปัจจุบัน 
- ร้อยละการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างในโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปให้เป็นปัจจุบัน 

100% 
100% 

93.81 
92.26 

96.67 
90 

83.33 
90 

3.การตรวจสอบ -ร้อยละของการตรวจสอบเอกสาร 
 

100% 100 100 100 
 

4.การออกงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 

- ร้อยละของการรายงานผลข้อมูลทางการเงินให้
ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 

100% 100 100 100 
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4. กระบวนการหรือระบบงานเพือ่บรรลเุปา้หมายและมีคณุภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั 
 4.1.1 งานด้านการรับ- จ่าย เงินงบประมาณ 
  4.1.1.1 การจ่ายค่าตอบแทน พตส. 
  4.1.1.2 การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร  
 4.1.2 งานด้านการรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)  
  4.1.2.1 การจ่ายชําระหน้ี/ค่าใช้จ่าย 
  4.1.2.2 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
  4.1.2.3 การจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)  
  4.1.2.4 การจ่ายเงินยืมราชการ 
  4.1.2.5 การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 4.1.3 งานด้านการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงคา้ง 
  4.1.3.1 การบันทึกบัญชี รบั-จ่ายเงินประจําวัน 
  4.1.3.2 การบันทึกบัญชี รายการลูกหน้ีคา่รักษาพยาบาล 
  4.1.3.2 การบันทึกบัญชี รายการเจ้าหน้ีการค้า 
 4.1.4 การจัดส่งข้อมูล 
  4.1.4.1 การจัดส่งข้อมูลประกันสังคม 
  4.1.4.2 การจัดส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
  4.1.4.3 การจัดส่งข้อมูลภาษีเงินได้ประจําปี 
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

 4.1.1. ผังทางเดนิเอกสารการจ่ายเงินคา่ตอบแทน พตส./ค่ารกัษาพยาบาล/การศึกษา ฯลฯ (เงินงบประมาณ) ประจําเดอืน 
งานการเงินและบญัช ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร 
สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

การเงิน

โรงพยาบาล 
งานบญัชี 

หวัหน้าการเงิน หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล 

1.จดัทําหลกัฐาน

คา่ตอบแทน พตส./คา่

รักษาฯ/การศกึษา 

6.ตรวจสอบ

รายละเอียด

การโอนเงิน 

7.สอบทาน/อนมุตัิจ่าย   

       เช็คบคุคลที่ 2 

   8. รับทราบ/อนมุตัิ  

    จ่ายเช็คบคุคลที่ 

             =    จดุควบคมุความเสี่ยง 

4. รับโอนเงิน 

5. ทําหนงัสือแจ้ง ธ.เพื่อโอน

เงินเข้าบญัชี พร้อมเช็คสัง่จ่าย 

9. รับหนงัสือแจ้งพร้อมเช็ค   

จากโรงพยาบาล 

10.สรุปการ

รับ/จ่ายเงิน 

11.ลงบญัชีรับ/จ่าย 

12. เก็บหลกัฐาน

การรับเงิน/สง่ใช้

ใบสําคญั 

3. โอนเงินให้

โรงพยาบาล 

2. รับหลกัฐานการจ่ายเงิน/

จดัทําตารางลงลายมือชื่อ

          กระบวนการปฏิบตังิานที่แตกตา่งกนั 
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      คําอธิบายขั้นตอนการจ่ายเงิน พตส./ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษา ฯลฯ (เงินงบประมาณ) ประจําเดือน 
งานการเงินและบัญชี 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดทําหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน พตส./ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษา ประจําเดือน ตามใบเบิกเงินจากโรงพยาบาล (ฎีกา 350 ) 

2. การเงินโรงพยาบาล รับหลักฐานการจ่ายพตส./ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษา ฯลฯ 
 2.1 จัดทําตารางลงลายมือชื่อผู้รับเงิน จํานวน 2 ฉบบั  (สําเนา 1 ฉบับ) 
 2.2 จัดทําฎีกา 350 เพื่อตั้งเบิกเดือนถัดไป 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   โอนเงินให้โรงพยาบาล 

4. การเงินโรงพยาบาลรับเงิน 
5. จัดทําหนังสือแจ้งธนาคารพร้อมเช็คสั่งจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
    5.1 จุดควบคุมความเสี่ยง  
                    รายละเอียดการหักเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน เลขที่บัญชีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  

6. หัวหน้าการเงินตรวจสอบรายละเอียดการหักเงินเพื่อชําระหนี้และรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

7. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทานอนุมัติจ่ายเช็คบุคคลที่ 2 

8. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรับทราบอนุมัติจ่ายเช็คบุคคลที่ 1 

9. ธนาคารรับหนังสือแจ้งเพื่อโอน พตส./ค่ารักษาพยาบาล/การศกึษา เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดที่โรงพยาบาลได้แจ้งไป 

10. การเงินโรงพยาบาลสรุปการรับจ่ายเงินงบประมาณในวันเดียวกัน 

11. งานบัญชีโรงพยาบาลตรวจวิเคราะห์และลงบัญชี 
12. งานการเงินโรงพยาบาล เก็บหลักฐานตารางลงลายมือชื่อผู้รับเงิน (สําเนา)  พร้อมส่งใช้ใบสําคัญรับเงิน (ตัวจริง) ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
4.1.2 ผังทางเดินเอกสารการจ่ายเงิน บรษิทั หา้ง ร้าน โรงพยาบาล  ประจําวัน 

งานการเงินและบญัช ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับเงนิ 
พัสดุ การเงนิ

โรงพยาบาล 
งานบัญชี 

หวัหน้าการเงนิ หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้อาํนวยการ

โรงพยาบาล 

1.ส่งหลักฐาน

จัดซือ้/จัดจ้าง 

2.ตรวจสอบ

หลักฐาน/ขออนุมัติ

จ่ายเงนิ 

3.ตรวจสอบ

หลักฐาน 

4. สอบทาน/

เสนอ ผอ. 
5.รับทราบ/อนุมัต ิ 

 

6.เขียนเช็คสั่งจ่าย/

ใบรับรองภาษี 
        8. ลงนามสั่งจ่ายเช็ค 

9.จ่ายเงนิ 

11.สรุปจ่ายเงนิ 

13. จัดเก็บหลักฐาน

การจ่ายเงนิ 

             =    จุดควบคุมความเสี่ยง 

12. วิเคราะห์ลงบัญชี 

  7. ลงนามสั่งจ่ายเช็ค 

10.รับเงนิ  

          กระบวนการปฏิบัตงิานที่แตกต่างกัน 
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อธิบายขั้นตอนการจ่ายเงิน บริษัท ห้าง ร้าน  ประจําวัน 
งานการเงินและบัญชี 

1.)พัสดุโรงพยาบาลส่งหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 1.1 จุดควบคุมความเสี่ยง 
  1.1.1 ใบเสนอซื้อ  1.1.2 ใบรายงานขอซื้อ  1.1.3 ใบสั่งซือ้  1.1.4 ใบส่งของ   1.1.5 บันทึกคณะกรรมการตรวจ
นับ 

2.) การเงินโรงพยาบาลตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับจากพัสดุเมื่อหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตาม  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

3.) หัวหน้างานการเงินโรงพยาบาลตรวจสอบหลักฐาน  4.)หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสอบทานหลักฐานเสนอผู้อํานวยการเพื่ออนุมัติ 5.) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรับทราบ/อนุมัติ 

6.) การเงินโรงพยาบาล 
       6.1 เขียนเช็คสั่งจ่ายจุดควบคุมความเสี่ยง ตามระเบียบการเก็บเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 สว่นที่ 3 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ข้อ 38 
และ 39 
       6.2 จัดทําใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จา่ย (แบบ บก.28) จํานวน 2 ฉบับ  

7.) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรับทราบอนุมัติให้จ่ายเช็คบุคคลที ่1 

8.) หัวหน้าฝ่ายบริหาร อนุมตัิให้จ่ายเช็คบุคคลที ่2 เมื่อมีเจ้าหนี้มาขอรับเช็ค 

9.) การเงินโรงพยาบาลดําเนินการจ่ายเงิน 
                9.1 จุดควบคมุความเสี่ยง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ   พ.ศ. 2550หมวด 2 ข้อกําหนดในการจ่ายเงิน 
                       ส่วนที่ 1 หลักฐานการจ่าย  ข้อ 21-30 

10.) ผู้รับเงินรับเงิน (ถ้าผู้รับเงินเป็นตัวแทนจากบริษัท ห้าง ร้าน ให้มารบัเงิน ต้องมีหนังสือมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอํานาจเพื่อขอรับเงิน) 

11.) การเงินโรงพยาบาลสรุปการจ่ายเงิน     12.) งานบัญชีโรงพยาบาลลงบัญชี  13.) งานบัญชีโรงพยาบาลจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน 
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 4.1.2. ผังทางเดนิเอกสารการจ่ายเงินคา่จ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว (เงินบาํรุง) ประจําเดือน 
งานการเงินและบญัช ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ธนาคาร 
การเงิน

โรงพยาบาล 
งานบญัชี 

หวัหน้าการเงิน หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล 

1. ขออนมุตัเิบกิ

จ่ายเงิน 

             =    จดุควบคมุความเสี่ยง 

5. จดัทําหลกัฐาน

การรับเงิน 

7.ทําหนงัสือแจ้ง

โอนเงินให้ธนาคาร 

6.จดัทํา

รายละเอียดการหกั

14.เก็บหลกัฐาน

การรับเงิน 

2. ตรวจสอบ 3. ตรวจทาน 4. รับทราบ อนมุตั ิ

8. ตรวจสอบ 

9. ตรวจทาน/อนมุตัิ   

       จ่ายเช็คบคุคลที่ 

  10. รับทราบ/ อนมุตัิ  

     จ่ายเช็คบคุคลที่ 1 
11.โอนเงินเข้า

บญัชีเจ้าหน้าที่ 

12.สรุปการจา่ยเงิน 13. ลงบญัชี 

          กระบวนการปฏิบตังิานที่แตกตา่งกนั 



                                                                                                      11 
 

โรงพยาบาลคําม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         คําอธิบายขั้นตอนการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว (เงินบํารุง) ประจําเดือน 

งานการเงินและบัญชี 

1. การเงินโรงพยาบาลขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบํารุงโรงพยาบาล 

 1.1 คําสั่งจ้างลกูจ้างชั่วคราวโรงพยาบาล 

 1.2 ตรวจสอบอัตราเงินเดือนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ 

2. หัวหน้าการเงินตรวจสอบคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวกับอัตราเงินเดือนของลูกจ้างโรงพยาบาล 

3. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทาน 

4. ผู้อํานวยการโรงพยาบาล รับทราบ  

5. การเงินโรงพยาบาลจัดทําหลักฐานการรับเงินจํานวน 2 ฉบับ 

6. ดําเนินการหักค่าใช้จ่ายชําระหนี้ของโรงพยาบาล   

7. จัดทําหนังสือแจ้งธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน ทําการ 

8. หัวหน้าการเงินตรวจสอบรายละเอียดการหักเงิน รายละเอียดการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินและเลขที่บัญชีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  

9. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทานอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว ผู้สัง่จ่ายเช็คบุคคลที่ 2 

10. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรับทราบอนุมัติให้จ่ายเช็คบุคคลที่ 1  

11. ธนาคารดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตามรายละเอียดที่โรงพยาบาลได้แจง้ให้ทราบและดําเนินการ 

12. การเงินโรงพยาบาลสรุปการจ่ายเงินและรับเงินรับฝากเงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง 5% 

13. งานบัญชีโรงพยาบาลลงบัญชี 

14.งานการเงินโรงพยาบาลเก็บหลักฐาน 
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ผังทางเดนิเอกสารการจ่ายเงินคา่ตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (OT) ประจําเดือน 
งานการเงินและบญัช ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
การเงิน

โรงพยาบาล 
งานบญัชี 

หวัหน้าการเงิน หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล 

             =    จดุควบคมุความเสี่ยง 

หนว่ยงานยอ่ย

ภายในโรงพยาบาล 

1.สง่หลกัฐานการ

ขึน้ปฏิบตังิานนอก

2. ตรวจสอบ

4. ขออนมุตัเิบกิจ่าย/

เขียนเช็คสัง่จา่ย 

5. ตรวจสอบ 6. ตรวจทาน/อนมุตัิ  

    จ่ายเช็คบคุคลที่ 

7. รับทราบ /อนมุตัิ 

   จ่ายเช็คบคุคลที่ 1 

9. รับเงิน 

3. จดัทําตารางลง

ลายมือชื่อผู้ รับเงิน 

8. จ่ายเงิน 

10.สรุปการจ่ายเงิน 

12. จดัเก็บหลกัฐานการ

จ่ายเงิน 

11. วิเคราะห์ลงบญัชี 

          กระบวนการปฏิบตังิานที่แตกตา่งกนั 
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รงพยาบาลคําม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
คําอธิบายขั้นตอนการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ประจําเดือน 

งานการเงินและบัญชี 

1. หน่วยงานย่อยโรงพยาบาลส่งหลักฐานการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมคําสั่งขึ้นปฏิบัติงาน  (ส่งหลักฐานภายใน วันที่ 4 ของทุกเดือน) 
 1.1  องค์กรแพทย์              1.2 กลุ่มการพยาบาล 1.3 กลุ่มงานเภสัชกรรม    1.4 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  1.5 กลุ่มงานเอ็กซเรย์  
             1.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  1.7 กลุ่มงานชันสูตร 1.8 กลุ่มงานทคโนโลยีสารสนเทศ               1..9 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  

2. การเงินโรงพยาบาลตรวจสอบหลักฐาน 
    2.1 จุดควบคุมความเสี่ยง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ.2544 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
          2.1.1  คําสั่งให้ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจําเดือน   2.1.2  ตารางการขึ้นปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย 
          2.1.3  ใบขึ้นปฏิบัติงาน กรณีเหตุฉกุเฉิน และส่งผู้ป่วยรักษาต่อ  2.1.4  อัตราค่าตอบแทนปฏิบัตินอกเวลาราชการ   

3. การเงินโรงพยาบาลจัดทําตารางลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

4. การเงินโรงพยาบาลขออนุมัติเบิกจ่าย เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน 
    4.1 จุดควบคุมความเสี่ยง ตามระเบียบการเก็บเงิน และการนําเงินส่งคลงัในหน้าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520  ส่วนที่ 3 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ข้อ 38 

5. หัวหน้าการเงินตรวจสอบหลักฐานการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คําสั่ง และอัตราค่าตอบแทน 

6.หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทานลงลายมือชื่อเห็นชอบและอนุมัติจ่ายเช็คบุคคลที่ 2  7. ผู้อํานวยการรับทราบ อนุมัติจ่ายเช็คบุคคลที่ 1 

8. การเงินโรงพยาบาลจ่ายเงิน       9. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินอกเวลาราชการรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการรับเงิน 

10. การเงินโรงพยาบาลสรุปการจ่ายเงินและรับเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนําส่งสรรพากร (ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรับ)   

11. งานบัญชีโรงพยาบาลลงบัญชี  

12. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน 
***หมายเหตุ  การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลคําม่วง  จะโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่    โดยวันปฏิบัติงานเริ่มจากวันที่ 1 – ทุกสิ้นเดือน 
      โดยจะจ่ายรอบที่ 1 ภายในวันที่  7  ของเดือนถัดไป  หากหน่วยงานใดส่งเอกสารไม่ทันวันที่ 4 จะดําเนินการจ่ายรอบที่ 2 ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
ผังทางเดนิเอกสารการจ่ายเงินยืม ประจาํวัน 

งานการเงินและบญัช ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเงิน

โรงพยาบาล 
งานบญัชี 

หวัหน้าการเงิน หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล 

             =    จดุควบคมุความเสี่ยง 

ผู้ ยืมเงิน 

1.สง่สญัญายืมเงิน 2. ตรวจสอบ 

8. อนมุตัิจ่ายเช็ค 

            บคุคลที่ 

6. เขียนเช็ค/เงินสดสัง่จา่ย 

3. ตรวจสอบ 4. ตรวจทาน 5. รับทราบ อนมุตั ิ

10. รับเงิน 
9. จ่ายเงิน 

11.สรุปการจ่ายเงิน 

13. จดัเก็บหลกัฐาน

การจ่ายเงิน 

12. วิเคราะห์ลงบญัชี 

7. ตรวจสอบ/อนมุตัิ 

      จ่ายเช็คบคุคลที่ 2 

          กระบวนการปฏิบตังิานที่แตกตา่งกนั 
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

คําอธบิายขั้นตอนการจ่ายเงินยืม ประจาํวัน 
งานการเงินและบญัช ี

1. ผู้ยืมเงินส่งสัญญายืมเงินพร้อมหลักฐาน 

2. งานการเงินโรงพยาบาลตรวจสอบหลักฐานการขอยืมเงิน 

     2.1 สัญญายืมเงิน (ตามที่กระทรวงกําหนด) จํานวน  2 ฉบับ 

     2.2 หลักฐานการขอยืมเงิน (โครงการ,หนังสือเข้าร่วมการประชุม อบรม ฯลฯ) 

3. หัวหน้าการเงินตรวจสอบหลักฐานตามสัญญายืมเงิน 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทาน 

5. ผู้อํานวยการโรงพยาบาล รับทราบ อนุมัติ 

6. การเงินโรงพยาบาลเขียนเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ขอยืมเงิน  (หรือจ่ายเปน็เงินสดกรณีที่มีเงินสดในมือเหลือสามารถจ่ายได้) 

7. หัวหน้าฝ่ายบริการอนุมัติจ่ายเช็คบุคคลที่ 2 

8. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอนุมัติให้จ่ายเช็คบุคคลที่ 1 

9. การเงินจ่ายเงินยืมตามสัญญายืมเงิน 
    9.1 จุดควบคุมความเสี่ยง  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520  หมวด 5 การจ่ายเงิน ส่วนที่ 2 การจ่ายเงินยืม  ข้อ 57-62 

10. ผู้ขอยืมเงินรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้รับเงินในสัญญายืมเงิน ลงวันที่ที่มารับเงินพร้อมกําหนดวันครบกําหนดคืนเงินคือนับตั้งแต่วันที่มารับเงิน กําหนด 30 วัน 

     ทั้งสอง 2 ฉบับ ฉบับจริงให้ส่วนราชการเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สําเนาให้ผู้มารับเงิน เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

11.การเงินโรงพยาบาลสรุปการจา่ยเงิน 

12. วิเคราะห์ลงบัญชี 

13. จัดเก็บสัญญายืมเงินเพื่อรอผู้ยืมเงินนําหลักฐานส่งใช้สัญญายืม
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โรงพยาบาลคาํม่วง   จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ผังทางเดนิเอกสารการจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในเดนิทางไปราชการ ประจําวัน 
งานการเงินและบญัช ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                        

การเงิน

โรงพยาบาล 
งานบญัชี 

หวัหน้าการเงิน หวัหน้าฝ่าย

บริหาร 

ผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล 

             =    จดุควบคมุความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

1.สง่หลกัฐานเข้าร่วม

ประชมุ/อบรม 

2. ตรวจสอบ/ขอ

อนมุตัเิบกิจ่ายเงิน 

9. จ่ายเงินสด/เช็ค 

3. ตรวจสอบ 4. ตรวจสอบ 5. รับทราบ/อนมุิต ิ

10. รับเงิน 

11.สรุปการจา่ยเงิน 

13. จดัเก็บหลกัฐาน

การจ่ายเงิน 

12. วิเคราะห์ลงบญัชี 

6. เขียนเช็คสัง่จ่าย 
      7. อนมุตัิจ่ายเช็คบคุคลที่     8. อนมุตัิจ่ายเช็คบคุคลที่ 1 

          กระบวนการปฏิบตังิานที่แตกตา่งกนั 



      17 
โรงพยาบาลคาํม่วง   จังหวัดกาฬสนิธุ ์

คําอธบิายขั้นตอนการจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในเดนิทางไปราชการ ประชมุ/อบรม ประจําวัน 
งานการเงินและบญัช ี

1. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุม/อบรม 
 1.1 หนังสือเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม 
 1.2 รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก 

2. การเงินโรงพยาบาลดําเนินการขออนุมัติเบิก/จ่าย 

3. หัวหน้างานการเงินตรวจสอบ 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจทานอนุมัติ 

5. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอนุมัติ 

6. การเงินโรงพยาบาลเขียนเช็คสั่งจ่าย 

7. หัวหน้าบริหารอนุมัติจ่ายเช็คจ่ายเงินบคุคลที่ 2 

8. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอนุมัติจ่ายเงินบุคคลที่ 1 

9. การเงินโรงพยาบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
 6.1 จุดควบคุมความเสี่ยง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550หมวดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน  ข้อ 22 - 26 

10. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม รับเงิน 

11. การเงินโรงพยาบาลสรุปการจ่ายเงินประจําวัน 

14. วิเคราะห์บัญชี/ลงบัญช ี

14. จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเ
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 โรงพยาบาลคําม่วง  จังหวัดกาฬสนิธุ ์
1. ผังทางเดนิเอกสารบนัทกึบญัชี –รายการรบั-จ่ายประจําวัน 

งานการเงินและบญัช ี
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
คําอธบิายขั้นตอนการบนัทกึบญัชีรบั-จ่ายเงินสดประจําวัน -งานการเงินและบญัช ี

1.  งานการเงิน สรุปเอกสารประกอบการจ่ายเงินประจําวัน ส่งให้งานบัญชีเกณฑ์เงินสด เพ่ือบันทึกบัญชีประจําวัน 
2. งานบัญชีเกณฑ์เงินสดตรวจรับเอกสาร ทาํการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับ-จ่าย เงินสดประจําวัน 
3. เจ้าหน้าที่บัญชีเกณฑ์เงินสด ดําเนินการบันทึกบัญชีตามเอกสาร 
4. เจ้าหน้าที่บัญชีเกณฑ์เงินสด จัดส่งเอกสารรับ-จ่ายเงินสดประจําวันคืนเงินการเงิน  เพ่ือดําเนินการจัดเก็บเอกสาร
ต่อไป  
5. งานการเงินจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเข้างบเดือน 
6.งานบัญชีเกณฑ์คงค้าง บันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงินประจําวันตามสมุดเงินสด และเงินคงเหลือประจําวัน  
7. งานบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจําวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน งานบญัชีเงินสด 

1.สรุปเอกสารรับ-จ่าย

ประจําวนั 

3. บนัทกึบญัชีตามเอกสารรับ-

จ่ายเงินประจําวนั  

5. เก็บหลกัฐาน

ประกอบการรับ-

จ่ายเงินสด(งบเดือน) 

งานบญัชีเกณฑ์คงค้าง 

2. ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย

ประจําวนั 

6. บนัทกึบญัชีตามสมดุเงิน

สดประจําวนั  

4. จดัสง่เอกสารรับ-จ่ายเงิน

ประจําวนัสง่คืนงานการเงิน 

7. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

ประจําวนั  
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
2. ผังทางเดนิเอกสารบนัทกึบญัชี –รายการลูกหนีค้่ารกัษาพยาบาล 

งานการเงินและบญัช ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
คําอธบิายขั้นตอนการบนัทกึบญัชีลกูหนีค้่ารกัษาพยาบาล -งานการเงินและบญัช ี

1.  กลุม่งานประกันสุขภาพ/OPD/IPD/PP/LR จัดส่งเอกสารใบสั่งยา/ใบสรุปรายงานการให้บริการ ทกุสิ้นวัน ให้กับ
งานบัญชีเกณฑ์คงค้างทําการบันทึกบัญชี 
2. เจ้าหน้าที่บัญชี ลงลายมือช่ือรับเอกสารใบสั่งยา/ใบสรุปรายงานการให้บริการ 
3. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสาร/วันที่/จํานวนเงินค่าบริการ 
4. เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี ตามเอกสารตามใบใบสั่งยา/ใบสรุปรายงานการให้บริการ โดยบันทึกบัญชีลูกหน้ีค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
5. จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเข้าแฟ้ม 
 

 
 
 
 
 
                                                               
   

งานประกนัสขุภาพ/

OPD/IPD/PP/LR 

งานบญัชี

เกณฑ์คงค้าง 

1.จดัสง่เอกสารใบสัง่ยา/ใบ

สรุปรายงานการให้บริการ 

3. ตรวจสอบเอกสาร 

4. บนัทกึบญัชีตามเอกสารแยก

ตามสทิธิการรักษาพยาบาล  

5. เก็บหลกัฐานประกอบการ

บนัทกึบญัชีเข้าแฟ้ม 

2. รับหลกัฐานใบสัง่ยา/ใบสรุป

รายงานการให้บริการ 

ลงลายมือช่ือผู้ รับเอกสาร 
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โรงพยาบาลคาํม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
3. ผังทางเดนิเอกสารบนัทกึบญัชี –รายการเจ้าหนี้การค้า  งานการเงินและบญัช ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
คําอธบิายขั้นตอนการบนัทกึบญัชีเจ้าหนีก้ารค้า -งานการเงินและบญัชี 

1. งานพัสดุ/งานเภสัชกรรม/ชันสูตร/ทันตกรรม/เอกซเรย์ จัดส่งรายงานใบส่งของ ประจําเดือน  
2. เจ้าหน้าที่บัญชี ลงลายมือช่ือรับเอกสาร 
3. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสาร/เลขที่/วันที่รับของ 
4. บันทึกบัญชี ตามเอกสารใบส่งของ 
5. จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเข้าแฟ้ม 
4.2 การพฒันาคณุภาพทีอ่ยู่ระหว่างดําเนนิการ  

1. การรักษาความลบัทางด้านการเงนิของเจ้าหนา้ที่ภายในโรงพยาบาล และเพือ่ความประหยัดทรพัยากร 
  เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มารับรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ทาง

สํานักงานสาธารณสุขได้จัดทําช่องทางในการเข้าพิมพ์รายละเอียดเงินเดือนรายบุคคลในกลุ่มข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําที่หน้าเว็ปไซค์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคําม่วง อยู่
ระหว่างการจัดทําขั้นตอนในการเข้าพิมพ์รายละเอียดดังกล่าวเพ่ือนําเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อไป  

 
 

งานพสัด/ุงานเภสชักรรม/

ชนัสตูร/ทนัตกรรม/เอกซเรย์ 

งานบญัชีเกณฑ์คงค้าง 
1.จดัสง่เอกสารใบสง่

ของ ประจําเดือน 

3. ตรวจสอบเอกสาร 

4. บนัทกึบญัชีตามเอกสาร ใบ

สง่ของ/ใบกํากบัภาษี 

5. เก็บหลกัฐานประกอบการ

บนัทกึบญัชีเข้าแฟ้ม 

2. รับหลกัฐานใบสง่ของลง

ลายมือช่ือผู้ รับเอกสาร 
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5. แผนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

1.การติดตามแผนเงินบํารุง/แผน Planfin 
  สืบเน่ืองจากการจัดทําแผนเงินบํารุง และแผน Planfin เมื่อต้นปีงบประมาณ และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเงินประจําเดือน และสรุปรายไตรมาส เพ่ือนําเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารทราบ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  2. การจ่ายเงินทุกคร้ังเอกสารการจ่ายเงินถูกต้องสมบูรณ์    
    - เอกสารประกอบการจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนทําการจ่ายเงินทุกคร้ัง   
      - กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้ันตอน 
      - เบิกจ่ายเงินแล้วมีติดตามเอกสารประกอบการรับเงิน(ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน)ให้ครบถ้วน  

2. การรกัษาความลบัทางด้านการเงินของเจ้าหนา้ที่ภายในโรงพยาบาล 
แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทันทีที่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง และค่าตอบแทนฯ และ

ให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือช่ือในหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน พร้อมรับรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกับ
ฝ่ายการเงินและบัญชี รายบุคคล 

3. การจัดทําบญัชเีกณฑ์เงนิสดและบญัชเีกณฑ์คงค้าง   
มีการจัดทําบัญชีตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบได้ ทราบสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรและนําเสนอข้อมูลทางการเงินได้ทันเวลาตามความต้องการ
ของผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การติดตามลูกหน้ีเงินยืมราชการ  
-การติดตามลูกหน้ีเงินยืมราชการ กรณีที่เกินกําหนด มีการส่งหนังสือทวงหน้ี 

  ทวงครั้งที่ 1  เกินกําหนด 1 วัน(นับจากวันครบกําหนด)    แจ้งเจ้าตัวรับทราบ 
  ทวงครั้งที่ 2  เกินกําหนด 3 วัน(นับจากการทวงคร้ังที่ 1) แจ้งหัวหน้าฝ่ายรับทราบ 

ทวงครั้งที่ 3  เกินกําหนด  5 วัน(นับจากการทวงคร้ังที่ 2) แจ้งหัวหน้าฝ่ายรับทราบ 
ทวงครั้งสุดท้าย เกินกําหนด 3 วัน(นับจากทวงคร้ังที่ 3)  แจ้งเจ้าตัวทราบ เพ่ือดําเนินการหัก

เงินเดือน/รายได้ของลูกหน้ีตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

 
 


