แบบบันทึกความรู้
1. ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน
2. ชื่อผู้จัดทา กลุ่มที่ 7
1. นายเทวัญ

รอดดอน

2. นางสาวอุดมลักษณ์ สิงห์แย้ม
3. นางฉลวย

กองเงิน

4. นางสาวสุณิษา

ลียากาศ

5. นางสายสมร

สอนเคลือ

6. นางสาวรุ้งทอง

กลึงกลมเกลียว

7. นางสาววันดี

สุขสาเร็จ

8. นางสาวอนรรฆกมล เขียวขา
9. นางสาวปานทิพย์

ชาวปลายนา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
สานักงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
สานักการโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สานักสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สานักงานเขตทวีวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สานักงานเขตบางแค
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สานักงานเขตลาดพร้าว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สานักงานเขตสายไหม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สานักงานเขตพญาไท

ประธาน
รองประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. บริบท
งานด้านการเงิน เป็นงานที่สาคัญมากของผู้ปฏิบัติงานสายงานด้านการคลัง เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้อง
โปร่งใส ความสุจริต ความรอบคอบ และความน่าเชื่อถือ ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะต้องมีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานแล้วจะต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นมืออาชีพ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
กระบวนการรับจ่ายเงินมีขอบเขตในการดาเนินการรับ จ่ายเงินให้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ตรงตามที่กาหนด
และได้รับเอกสารครบถ้วนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น

-23.1 การรับเงิน ขั้นตอนของการรับเงินจะเริ่มตั้งแต่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบนาส่งเงิน ใบแจ้งการ
ประเมิน/Barcode (บาร์โค้ด) ใบนาชาระ นามาบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (ระบบการเงินรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รับเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย ปิดการประมวลผลทุกสิ้นวัน จัดทารายงานการรับเงิน
ประจาวัน พิมพ์ใบรับฝากเงิน ใบนาส่งเงินก่อนนาฝากธนาคารประจาวัน สิ้นสุดด้วยการสาเนาใบเสร็จรับเงินให้ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ส่งใบนาส่งเงินพร้อมสาเนาใบรับฝากเงินให้กองการเงินทุกวัน และรวบรวมเอกสารส่งบันทึกบัญชี
3.2 การจ่ายเงิน ขั้นตอนของการจ่ายเงินจะเริ่มตั้งแต่การรับใบแจ้งการโอนเงินจากระบบ MIS นาสาเนาหน้าฎีกา
พร้อมเอกสารประกอบฎีกาที่ได้รับการแจ้งโอนเงินมาเตรียมจ่ายในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค เขียนเช็คสั่งจ่าย เตรียมจ่าย
ในระบบ MIS ตัดจ่ายในระบบ MIS ออกใบเสร็จภาษี หัก ณ ที่จ่าย นาจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญา รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้พร้อมใบกากับภาษี (ถ้ามี) ขั้นตอนนี้จะสิ้นสุดด้วยการส่งสาเนาหน้าฎีกาให้เจ้าหน้าที่บัญชี ส่งเอกสารประกอบ
ฎีกาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาตรวจสอบหลังจ่าย จัดทางบเดือนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งคืนฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เบิกเก็บไว้รอตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน - การจ่ายเงิน
อาจเกิดปัญหาความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับเงินรายได้ผิดประเภท จ่ายเช็คไม่ถูกต้อง
ตามเลขที่บัญชี ซึ่งอาจเกิดจากความประมาท ขาดการสอบทานการปฏิบัติงาน จึงมีความจาเป็นต้องมีการลดความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยจัดวางแนวทางการควบคุมและตรวจสอบการทางานในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวถึง
ในลาดับต่อไป
4. กฎระเบียบ และทักษะความรู้
4.1 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และ
การตรวจเงิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4.2 หนังสือสานักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/2125 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 เรื่อง การกาหนดแบบพิมพ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และ
การตรวจเงิน พ.ศ. 2555
4.3 หนังสือสานักการคลังที่ กท 1307/3415 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมสาเนาใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์
4.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบงานการเงิน (ด้านรับ - ด้านจ่าย) ของกองพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4.5 ทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้วยระบบ MIS (การเงินรับ – จ่าย)
ฯลฯ (ถ้ามี)
5. ขั้นตอนการทางานที่เกี่ยวข้อง
5.1 การรับเงิน การรับชาระเงินทุกประเภทจากประชาชนและจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งรับชาระภาษีแทน
หน่วยงานอื่น มีขั้นตอน ดังนี้
1. รับเอกสารประกอบการชาระเงิน เช่น เอกสารการนาส่งเงิน/ใบนาส่งเงิน/ใบนาการชาระ/ใบแจ้ง
การประเมิน/หนังสือเตือนให้ชาระเงิน (ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน)พร้อมแถบ Bar Code
ที่สามารถใช้เครื่องยิงรหัสอ่านข้อมูลได้ทันที

-32. บันทึกข้อมูลประเภทเงินที่รับชาระ โดยบันทึกข้อมูลการรับเงินจาแนกรายรับตามประเภทเงิน
ในระบบ MIS ที่กาหนดไว้
- กรณีรับเงินจากประชาชนให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล/ร้านค้า/เลขบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีรับเงินจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ใบนาส่งเงิน ให้พิมพ์เลขที่ เล่มที่ พ.ศ. และชื่อส่วนราชการ
ที่นาส่งไว้ด้วย
- เลือกรหัสประเภทรับชาระให้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกก่อนทาการรับเงินจากผู้นาเงินมาชาระ
4. รับเงิน โดยรับเป็นเงินสด/เช็ค ให้ตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของจานวนเงิน เมื่อถูกต้องแล้ว
จึงยืนยันในระบบ MIS สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบมอบต้นฉบับให้กับผู้ชาระเงิน
5. พิมพ์ข้อมูลใบสรุปยอดการรับเงินประจาวันที่นาฝากธนาคารและพิมพ์ใบสรุปรายงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องตามระบบ MIS ไว้กับต้นเรื่อง หรือหลักฐานที่นามาชาระเงิน
6. นาเงินฝากธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน/หัวหน้าฝ่ายการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงชื่อนาฝาก
เงินในใบรับฝากเงิน ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดการรับเงินกับรายงานทั้งหมดและนาเงินฝากเข้าบัญชี
ให้ถูกต้อง
7. ปิดประมวลผลประจาวัน เมื่อได้ดาเนินการรับและจ่ายเงินสิ้นสุดในแต่ละวันจะต้องปิดประมวลผล
การรับ - จ่ายทุกสิ้นวันโดย
- พิมพ์รายงานใบสรุปการรับเงินประจาวัน
- น าเงิ น สดและเอกสารแทนตั ว เงิ น ที่ จ ะเก็ บ รั ก ษาและรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ส่ ง มอบ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อทาการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้นาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเข้าเก็บ
รักษาในตู้นิรภัย คณะกรรมการลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือให้ครบถ้วน
- หัวหน้าฝ่ายการคลังนารายงานดังกล่าวเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ (ผู้อานวยการสานัก/
ผู้อานวยการเขต)
8. ส่งเอกสาร
- รวบรวมใบนาส่งเงิน สาเนาใบนาฝากธนาคารส่งกองการเงิน สานักการคลัง
- ส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีประจาวันให้ฝ่ายรายได้
- ส่งหลักฐานการรับเงินเพื่อบันทึกบัญชี
5.2 การจ่ายเงิน หมายถึงการจ่ายเงินทุกประเภทจากการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา ทั้งจากเงิน
งบประมาณกรุงเทพมหานคร , เงินยืมเงินทดรองจ่าย , เงินยืมเงินสะสมและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับแจ้งการโอนเงินจาก
กรุงเทพมหานครรวมตลอดถึงเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ซึ่งกาหนดให้จ่ายเงินเป็นเช็ค ระบุชื่อเจ้าหนี้ บัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีของเจ้าหนี้ผู้รับเงินตามที่ระบุไว้ที่หน้าฎีกาอย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การรับใบแจ้งการโอนเงิน
- รับใบโอนจากระบบ MIS (การเงินจ่าย)
- รับโอน ระบุวันที่ที่รับโอน
- รับใบโอนตามระบบงานสารบรรณ
2. เตรียมจ่ายในระบบ MIS
- ตรวจสอบและจัดเตรียมฎีกาให้ตรงกับใบแจ้งการโอนที่รับจากระบบ MIS
- บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่ใบโอน รายชื่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน จานวนเงินที่ขอเบิก รายการหักภาษี
ประกันสังคม และอื่นๆ (ถ้ามี) และจานวนเงินที่ได้รับสุทธิลงในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
- บันทึกรายการเตรียมจ่ายในระบบ MIS ซึ่งในขั้นตอนนี้ระบบจะ Run ไปที่รายการเช็คสั่งจ่าย

-43. เขียนเช็คสั่งจ่าย
- เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ บริษัท / ห้างร้านต่างๆ หรือ คณะกรรมการรับ-ส่งเงินของแต่ละฝ่ายตามที่
ระบุไว้ที่หน้าฎีกา
- บันทึกเลขที่เช็คในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ระบุชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีของบริษัท /ห้างร้าน
พร้อมขีดฆ่า คาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมทั่วไป โดยระบุข้อความห้ามเปลี่ยนมือว่า
“A/C Payee Only” ด้วย ยกเว้นจ่ายให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงินของแต่ละฝ่าย ไม่ต้องขีดคร่อมทั่วไปในเช็ค
- เสนอเช็คพร้อมสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็คให้ผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
กับธนาคาร
4. ตัดจ่ายในระบบ MIS
- บันทึกข้อมูลจ่ายตามระบบ MIS
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากระบบ MIS (การเงินรับ)
5. การจ่ายเงิน ก่อนจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือคณะกรรมการรับ - ส่งเงินของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุในหน้าเช็ค
ให้ตรวจสอบรายการ ดังนี้
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
การจดทะเบียนการค้า หนังสือมอบฉันทะรับเงิน (กรณีมีการมอบฉันทะรับเงิน รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ ผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราโดยดูจากเงื่อนไขที่จดทะเบียนไว้) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
- กรณีมอบฉันทะรับเงินให้เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติการมอบฉันทะรับเงินดังกล่าว
- ให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินในหน้าฎีกา สมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค และต้นขั้วเช็ดด้านหลัง พร้อม
วัน เดือน ปี กากับ
- กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัท ห้างฯ ร้านค้าต่างๆ ผู้จ่ายจะต้องเรียกใบเสร็จรับเงินที่ลงลายมือชื่อผู้มี
อานาจรับเงินประทับตรายาง (ถ้ามี) จากบริษัท , ห้างฯ ร้านค้าต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานและต้องตรวจสอบจานวนเงิน
รายการให้ตรงตามหน้าฎีกาที่จ่ายด้วย
- กรณีจ่ายอื่นๆ เช่น เงินบาเหน็จ เงินช่วยเหลือค่าทาศพ ฯลฯ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงนามในหลักฐาน
การจ่ายและหรือใบสาคัญรับเงินที่กรุงเทพมหานครกาหนด
- ประทับตรายางจ่ายเงินแล้วและวันที่ที่จ่ายเงินในเอกสารประกอบฎีกาทุกฉบับ และผู้จ่ายเงิน
ลงนามกากับเฉพาะใบสาคัญคู่จ่ายที่เป็นหลักฐานการจ่ายเงินตามที่ระเบียบกาหนด
6. นาฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคมและค่าปรับ (ระบบ MIS บันทึกโดยอัตโนมัติ)
- นาใบนาฝากเงินนอกงบประมาณจากระบบ MIS บันทึกลงในสมุดคู่ฝากเงินนอกงบประมาณ
- กรณีมีเช็คค่าปรับ ให้จัดทาใบนาส่งและนาฝากเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร
7. รวบรวมฎีกาที่จ่ายแล้วเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป โดย
- ตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่าย
- ส่งสาเนาหน้าฎีกาที่จ่ายแล้วให้เจ้าหน้าที่บัญชีทาการบันทึกบัญชีเป็นประจาทุกวัน
- ต้นฉบับฎีกาและเอกสารประกอบการจ่าย รวบรวมส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบตรวจหลังจ่าย เพื่อ
จัดทางบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน ในขั้นตอนนี้ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบนาส่งเงินคืนให้ครบถ้วนตามรายการ
จ่ายเงินและส่งคืนฎีกาจ่ายเงินแล้วให้หน่วยงานผู้เบิกเพื่อรอการตรวจสอบจากสานักงานตรวจสอบภายในและ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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แผนผังสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
กระบวนงาน

รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน

การรับเงิน เป็นการรับชาระเงินทุกประเภทจากประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ
รวมทั้งการรับชาระภาษีแทนหน่วยงานอื่น

1. รับเอกสาร

2. บันทึกข้อมูล
ประเภทเงินที่รับชาระ

- เอกสารการนาส่ง
- ใบนาส่งเงิน
- ใบเสร็จรับเงินปีก่อน
- ใบนาการชาระ
- ใบแจ้งการประเมิน
- หนังสือเตือน
- Bar Code
- QR Code

รายละเอียดการรับเงินประเภท
ต่าง ๆ ใน ระบบ MIS

-เปิดเครื่องโดยใช้ user name และ
password ของผู้ปฏิบัติหน้าทีร่ ับเงิน
-กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าทีร่ ับเงินไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่รับเงินแล้วต้อง lock out ออก
จากระบบทันที
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานการรับชาระเงินที่จะนาเข้าข้อมูล
ในระบบการเงินรับ

- บันทึกข้อมูลตามประเภทรายได้ และ
รายการทีผ่ ู้นาส่งเงินประสงค์จะนาส่งเงิน
ให้ถูกต้องตามรหัสของการรับเงิน
ในระบบ MIS
กรณีรับเงินจากประชาชน ให้พิมพ์ชื่อ –
นามสกุล / ร้านค้า
กรณีรับเงินจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้
ใบนาส่งให้พิมพ์เลขที่ เล่มที่ พ.ศ. และ
ชื่อส่วนราชการที่นาส่งไว้ด้วย
- เลือกรหัสประเภทเงินรับชาระให้ถูกต้อง
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3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่บันทึก

4. รับเงิน

5. พิมพ์ข้อมูลใบสรุป
ยอดรับเงินประจาวัน

6. นาเงินฝากธนาคาร

- ใบเสร็จรับเงิน

- เงินสด,เช็ค,บัตรเครดิต,
บัตรเดบิต,ATM

- ใบสรุปยอดรับเงินประจาวัน
ที่นาฝากธนาคาร
ระบบ MIS
-ใบนาฝากธนาคารที่พิมพ์ออก
จากระบบ MIS
-รายงานเช็คค้างจ่าย

-ใบรับฝากเงิน
-เงินสด/เช็ค
-ใบนาส่งทรัพย์สินของ KGS
-ใบรายงานรับ-ส่งเงินสด/เช็ค

รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน
-ตรวจสอบจานวนเงินและใบเสร็จรับเงิน
ให้ตรงกัน
-ตรวจสอบสถานะเช็คไม่เกิน 30 วัน
-ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบ
-ตรวจสอบด้านหลังเช็คให้ระบุประเภทเงิน
ที่ชาระ และให้จดเบอร์โทร.ผู้ชาระ
-เมื่อถูกต้องให้ยืนยันการรับเงินและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
และมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (สีขาว)
ให้กับผู้ชาระเงิน

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
การรับชาระเงินในใบสรุปยอดรับเงิน
เพื่อตรวจสอบใบนาชาระและใบนาส่ง
กับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
-พิมพ์รายงานเช็คค้างจ่ายในระบบ MIS
แนบกับรายงานการรับเงินประจาวัน

- คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน ตรวจสอบ
ใบรับฝากเงินและจานวนเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
-กรณีธนาคารมารับเงินสดและเช็คที่เขต
(KGS) เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทาใบนาส่ง
ทรัพย์สินโดยแยกชนิดของธนบัตรและ
เหรียญ รวมทั้งแยกเช็คเพื่อนาส่ง KGS
-เจ้าหน้าที่นาเงินฝากธนาคาร จานวน
2 คน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
-กรณีนาเงินฝากธนาคาร คณะกรรมการ
รับ-ส่งเงิน ไม่น้อยกว่า 3 คน นาเงินไปฝาก
ที่ธนาคาร
-การจัดทารายงานนาฝากเงิน จะต้อง
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทีย่ กเลิกและส่งคืน
ต้นฉบับและสาเนาให้ครบถ้วนทัง้ 3 ฉบับ
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7. ปิดประมวลผล
ประจาวัน

8. ส่งเอกสาร

รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน

-พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตามระบบ MIS
ได้แก่
หัวข้อรายงาน
1.ใบสรุปการรับเงินประจาวัน (ข้อ 2) 2.ใบ
สรุปการรับภาษีที่นาฝากธนาคาร
(เฉพาะภาษีบารุงท้องที่ เพื่อแนบใบ
นาส่งเงินเข้ากองการเงิน) (ข้อ 7)
3.รายงานยกเลิกการรับเงิน (ข้อ 9)
4.ใบสรุปการรับเงินประจาวันที่
นาฝากธนาคาร (ข้อ 13)
5.ใบสรุปยืนยันการรับเงินภาษีจาก
หน่วยงานอื่น (ข้อ 15)
6.รายงานการรับเงินที่ยังไม่ได้นาฝาก
ธนาคาร (ข้อ 17)
หัวข้อรายงานประจาวัน
1.ทะเบียนรับเช็ค (ข้อ 1)
2.รายงานยอดเงินที่เก็บรักษา –ประจาวัน
(ข้อ 4)
3.รายงานยอดเงินรับ จ่าย คงเหลือ
และนาฝากธนาคาร (ข้อ 4)
4.รายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อ 8)
5.รายงานรับเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต/
ATM (ข้อ 9)

-ตรวจสอบการรับเงิน
-ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (กรณี
ใบเสร็จรับเงินเสียหาย) ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน ให้ครบทั้ง 3 ฉบับ
(ขาว, ชมพู, ฟ้า) ประทับตรายกเลิก
ทุกฉบับและเย็บติดกัน
-ตรวจสอบจานวนใบเสร็จที่ใช้ไปกับ
รายงานใบเสร็จรับเงิน ต้องมีจานวน
ตรงกัน
-ตรวจสอบจานวนเงินคงเหลือและเอกสาร
แทนตัวเงินที่เก็บรักษาประจาวัน
เท่ากับรายงานยอดเงินที่เก็บรักษา –
ประจาวัน โดยส่งมอบให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจสอบความถูกต้องและ
นาเก็บรักษาในตู้นิรภัย

-สาเนาใบนาฝากธนาคาร
-ใบนาส่งเงิน รายได้
-ใบนาส่งเงินนอกงบประมาณ
-ใบนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

-ตรวจสอบใบนาส่งเงิน สาเนาใบนาฝาก
ธนาคารที่รับจากธนาคารให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามจานวนเงิน ใบนาส่งเงิน กรณี
เงินสด ธนาคารรับเงินให้ตรงกับใบนาฝาก
ตามที่หน่วยงานจัดส่ง และจัดส่งเอกสาร
ทั้งหมดให้กองการเงิน ภายใน 3 วัน
-รวบรวมหลักฐานการรับเงินส่งเจ้าหน้าที่
เพื่อบันทึกบัญชี

-ส่งหลักฐานการรับเงินบันทึกบัญชี
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รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน

การจ่ายเงิน เป็นการจ่ายเงินทุกประเภทจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร การยืมเงินทดรอง เงินยืมเงินสะสม หรือเงินอื่นที่ได้รับแจ้ง
การโอนจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงเงินนอกงบประมาณทุกประเภท

1. การรับโอนเงิน

2. เตรียมจ่าย

3. เขียนเช็คสั่งจ่าย

-ใบโอนเงินกระแสรายวันสานักงานเขต
-ใบโอนเงินออมทรัพย์เงินอุดหนุนทั่วไป
-ใบโอนเงินออมทรัพย์เงินอุดหนุนด้าน
การศึกษา

- สาเนาฎีกาจ่าย
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
-บันทึกเตรียมจ่ายในระบบ MIS

- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
- เช็คสั่งจ่าย
- รายงานการเตรียมจ่าย

-เปิดเครื่องใส่ username และ
password ของผู้ปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงิน
-รับใบโอนทางระบบ MIS (การเงินจ่าย)
และยืนยันการรับโอน พร้อมระบุวนั ที่
ที่รับโอน
-บันทึกใบโอนผ่านระบบงานสารบรรณ
-ประทับตรายางโอนแล้ว พร้อมเลขที่
ใบโอนเงิน และวันที่รับโอนเงิน
-กรณีเงินนอกงบประมาณทีเ่ งินอยู่ในบัญชี
ออมทรัพย์ต่าง ๆ ของเขต ให้ดาเนินการ
เตรียมจ่าย (ตามข้อ 2) ได้เลย เนือ่ งจาก
ไม่มีใบโอน
-บันทึกฎีกาในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
โดยตรวจสอบเลขที่ฎีกา รายชื่อเจ้าหนี้
หรือผู้รบั เงิน จานวนเงินที่ขอเบิก รายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และอื่น ๆ
และจานวนเงินที่รับสุทธิ
-บันทึกรายการเตรียมจ่ายในระบบ MIS
-ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณจากหน้า
ฎีกา เช่น รายจ่ายจากเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
-ตรวจสอบเจ้าหนี้หรือผู้มสี ิทธิรับเงินให้
ตรงกับใบแจ้งหนี้
-เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้/บริษัท/ห้างร้าน
หรือคณะกรรมการรับ-ส่งเงินตามที่ระบุไว้
ในหน้าฎีกา
-บันทึกเลขที่เช็คในทะเบียนคุมจ่ายเช็ค
-เสนอเช็คพร้อมสมุดทะเบียนคุมการ
จ่ายเช็คให้ผมู้ ีอานาจลงนามการจ่ายเช็ค
ตามเงือ่ นไขที่ตกลงไว้กับธนาคารและ
จัดเตรียมหน้าฎีกาให้ตรงกับใบโอนที่รับ
จากระบบ MIS
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4. ตัดจ่ายในระบบ MIS

5. การจ่ายเงิน

-ใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
-ใบเสร็จค่าปรับ (ถ้ามี)
-รายงานทะเบียนเช็คสั่งจ่าย

- สาเนาหน้าฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญคู่จ่าย/
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
- ต้นขั้วเช็ค
- สาเนาใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- สาเนาใบเสร็จค่าปรับ (ถ้ามี)
- เอกสารการมอบฉันทะรับเงินที่ผมู้ ี
อานาจอนุมัติแล้ว
-บันทึกการส่งและรับมอบเงิน

รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน
-บันทึกข้อมูลการจ่ายในระบบ MIS
-เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงาน
เช็คสั่งจ่าย และใบเสร็จรับเงิน
-ออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
จากระบบ MIS (การเงินรับ)

-ติดต่อเจ้าหนี้หรือคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน
ของส่วนราชการให้มารับเงินตามที่ระบุ
ในหน้าเช็ค
-ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน
เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท,
การมอบฉันทะรับเงินที่ผู้มีอานาจอนุมัติ
แล้ว, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบและผูร้ ับมอบอานาจ
-ให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินในหน้าฎีกา
ในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค และ
ต้นขั้วเช็คด้านหลัง
-กรณีคณะกรรมการรับ – ส่งเงินมารับเช็ค
ให้จัดทาใบบันทึกการส่งและรับมอบเงิน

- 10 กระบวนงาน

6. นาฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย/
ประกันสังคม และค่าปรับ
(ระบบ MIS บันทึกโดยอัตโนมัติ)

7. รวบรวมฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว

รายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน
- ใบนาฝากเงินนอก งปม.
- สมุดคูฝ่ ากเงินนอก งปม.

- ประทับตราจ่ายเงินแล้ว
- ส่งเอกสารการจ่ายเงินพร้อมฎีกา
ให้เจ้าหน้าที่บัญชี

-นาใบนาฝากเงินนอกงบประมาณจาก
ระบบ MIS บันทึกลงในสมุดคู่ฝากเงิน
นอกงบประมาณ
-กรณีมีเช็คค่าปรับ ให้จัดทาใบนาส่ง และ
นาฝากเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร
ณ จุดรับเงิน (BFC)
-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณกับใบนาฝากเงินนอก
งบประมาณให้มีการนาฝากเงิน
ให้ครบถ้วน

-ตรวจสอบใบสาคัญคูจ่ ่าย
-สาเนาหน้าฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว ส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่บันทึกทาการบันทึกบัญชีเป็น
ประจาทุกวัน
-ต้นฉบับฎีกาและเอกสารประกอบการจ่าย
รวบรวมส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบตรวจ
หลังจ่าย เพื่อจัดทางบเดือนและส่งคืนฎีกา
จ่ายเงินแล้วให้หน่วยงานผู้เบิกเพื่อรอการ
ตรวจสอบ
-กรณีที่มีการมอบอานาจรับเงิน เจ้าหน้าที่
ต้องเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติก่อน
-ประทับตราจ่ายเงินแล้ว และเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองใบสาคัญรับเงิน
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ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข
การเงินด้าน (รับ)
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากบุคคล (Human error)
1.บันทึกการรับเงินรายได้ผิดประเภท
1.1 กาชับเจ้าหน้าที่ระมัดระวังตรวจสอบประเภทรายได้
ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ
1.2 สอบทานก่อนการประมวลผล ยกเลิกการรับเงิน
และดาเนินการบันทึกรายได้ให้ถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบหลังการปิดประมวลผล ก่อนส่งเงินที่
กองการเงินหรือก่อนกองการเงินบันทึกในระบบ ให้
ดาเนินการยกเลิกการประมวลผล ยกเลิกการนาฝากเงิน
ธนาคาร ยกเลิกนาฝากเงิน ยกเลิกการรับเงิน และบันทึก
รายการที่ถูกต้อง
1.4 เรียกคืนใบเสร็จรับเงินทีย่ กเลิกให้ครบทัง้ 3 ฉบับ
เพือ่ นามารวบรวมไว้ในรายงานสรุปการรับเงินประจาวัน
2. การนาส่งเงินคืนงบประมาณไม่ถูกต้อง เช่น
ผิดประเภท จานวนเงินไม่ถูกต้อง
2.1 ต้องการส่งคืนงบประมาณแต่บันทึกการรับเงิน
ส่งคืนเป็นรายได้
2.2 ต้องการส่งคืนเป็นรายได้/เงินยืมใช้ในราชการ
แต่บันทึกการรับเงินส่งคืนเป็นงบประมาณ
2.3 นาส่งรายได้กรุงเทพมหานครผิดประเภทเช่น
ต้องการนาส่งค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย แต่นาส่ง
เป็นค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
3. กรณีเจ้าหน้าที่ทาการจ่ายเงินในระบบภายหลัง
จากทีป่ ิดประมวลผลประจาวันเรียบร้อยแล้ว

2.1 จัดทาฎีการายได้ถอนคืนจากกองการเงินและเมื่อ
กองการเงินโอนเงินมา ก็ดาเนินการเขียนเช็คส่งคืน
งบประมาณให้ถูกต้อง ข้อมูลการส่งคืนในระบบต้อง
อ้างอิงเลขที่ฎีกาที่จะส่งคืนเงินด้วย
2.2 ต้องทาบันทึกขออนุมัติถอนคืนเงินจากงบประมาณ
ตั้งฎีกาส่งกองการเงินและเขียนเช็คส่งคืนเป็นรายได้/
เงินยืมใช้ในราชการ
2.3 ดาเนินการตั้งฎีกาโอนชดใช้ทางบัญชีเพื่อปรับปรุง
คู่ฝากให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากมีผลต่อ
ค่าตอบแทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่
- ก่อนประมวลผลสรุปการรับเงินประจาวัน ต้องประสาน
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จ่ายเงินว่าได้ลงตัดจ่ายฎีกาที่จ่าย
ในวันนี้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ แต่หากพบว่ามีการจ่ายเงิน
หลังจากปิดประมวลผลประจาวันไปแล้ว ให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. ต้องยกเลิกการจ่ายเงินและการเตรียมจ่ายเงิน
2. ยกเลิกการประมวลผล
3. บันทึกเตรียมจ่าย
4. ประมวลผลการรับเงินใหม่อีกครั้ง

- 12 การเงินด้าน (รับ)
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากบุคคล (Human error)
4. กรณีรับเงินรายได้เป็นเช็คสั่งจ่ายเกินจานวนเงินที่ - ผู้ชาระจะต้องทาหนังสือแสดงความจานงที่จะบริจาค
จะต้องชาระ และผู้ชาระเงินไม่สามารถแก้ไขยอดเงิน เงินส่วนเกินให้กับกรุงเทพมหานคร (แต่อาจทาเป็นบันทึก
ในเช็คได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าของเช็คสั่งจ่าย โดยผู้ ให้ผู้ชาระเงินลงนามแสดงความประสงค์)
ชาระประสงค์จะชาระในครั้งนี้
- เจ้าหน้าที่การเงินจะรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่เกินเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด (เงินบริจาค) และออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่ชาระเงิน
5. การบันทึกรับเงินงบประมาณส่งคืน (กรณีมีเงิน
ส่งคืนที่ต้องอ้างอิงหลายฎีกา)

ให้บันทึก 1 รายการรับ ต่อ 1 ฎีกา ต่อ 1 รายจ่ายย่อย
เนื่องจาก แบบรวมจะพิมพ์ได้ตอนปิดรายการประจาวัน
แต่ถ้าไม่ได้พิมพ์ทีละรายการ ในขั้นตอนการบันทึกรับคืน
จะต้องไปสั่งพิมพ์ที่เมนูรายงานใบนาส่งเงินและ
ใบนาฝากเงินนอกงบประมาณ

ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน : เกิดจากระบบ (System error)
1. รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจาวัน ยอดเช็ค
รอจ่ายไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการจ่ายเงินหลังจาก
ปิดประมวลผลแล้ว

แนวทางการแก้ไข

2. ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ ทาให้
ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้

- รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจาวันเป็นรายงานที่จะ
ประมวลผลข้อมูลเช็คค้างจ่าย ณ ขณะที่ทาการสั่ง
ปิดประมวลผล ดังนั้นถ้ามีการจ่ายเงินหลังจาก
ปิดประมวลผลไปแล้วจะทาให้เช็ครอจ่ายมียอดไม่ตรงกับ
รายงานรอการจ่ายเงิน (รายงานจะสรุปรายการเป็นเช็ค
รอจ่ายเพราะตอนประมวลผลโปรแกรมจะประมวลว่า
ยังไม่จ่าย ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีเช็คค้างจ่ายก็ต้องจ่าย
ให้เสร็จก่อนปิดประมวลผล)
- ออกใบเสร็จเงินสดด้วยแบบ บ.11 เมื่อระบบใช้งานได้
แล้ว ให้นาข้อมูลจากใบเสร็จเงินสดบันทึกเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินอีก

- 13 การเงินด้าน (รับ)
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากระบบ (System error)
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงตาแหน่งชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง
- ประสานสานักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือตาแหน่งโดยแจ้ง login กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
การเงินด้าน (จ่าย)
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากบุคคล (Human error)
1. การเขียนเช็คผิดพลาด เช่น จานวนเงิน ชื่อเจ้าหนี้ ชื่อ - เจ้าหน้าที่ผู้เขียนเช็คต้องมีความละเอียดรอบคอบ และ
บัญชีเจ้าหนี้ตามที่กาหนดไว้ท้ายสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีการสอบทานข้อมูลก่อนการนาเสนอผู้มีอานาจลงนาม
- นาเทคโนโลยีมาช่วยในการพิมพ์เช็ค จะเกิดข้อผิดพลาด
น้อยกว่าเขียนด้วยมือ
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้เพื่อ
ประกอบการเขียนเช็คทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ
สอบทานความถูกต้อง
- หัวหน้าหน่วยการคลังหรือผู้รักษาการในตาแหน่ง
จะต้องตรวจทานความถูกต้องของสาระสาคัญทั้งหมด
ได้แก่ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่บัญชี การขีดคร่อม การขีดฆ่าหรือ
ผู้ถือจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร (A/C Payee
Only) ก่อนนาเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค
2. การเขียนเช็คผิดบัญชี
2.1 เขียนเช็คผิดบัญชี แต่ยังไม่ได้นาไปขึ้นเงิน

2.2 เขียนเช็คผิดบัญชีและบันทึกรายการในระบบ
การจ่ายแล้ว

- ยกเลิกเช็คที่ออกผิดเล่ม ผิดประเภท และรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานทราบ
- เขียนเช็คใหม่ให้ถูกต้องตามแหล่งเงิน
- ให้แจ้งประสานไปยังธนาคารที่หน่วยงานใช้บริการอยู่
เพื่อแจ้งยกเลิกรายการเช็คฉบับนั้น และประสานกอง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อยกเลิกรายการ
-เสนอรายงานตามลาดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อทราบ ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการครบถ้วนแล้วให้ออกเช็ค
ฉบับใหม่ให้ถูกต้อง แจ้งเจ้าหนี้นาเช็คฉบับเดิมมาคืน
และแนบยกเลิกไว้กับต้นขั้วเช็ค

- 14 การเงินด้าน (จ่าย)
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากบุคคล (Human error)
3. กรณีการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสัมมนาตามโครงการ
ลงลายมือชื่อซ้ากัน จึงได้ให้ข้าราชการรายนั้นส่งเงินคืน
ค่าอาหาร ค่าที่พัก แต่เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ระบบการเงินจ่าย การชดใช้เงินยืมใช้ในราชการกับ
งบประมาณเป็นการชดใช้ทางบัญชีได้ปิดบัญชีในระบบฯ
ไปแล้ว ทาให้ไม่สามารถส่งคืนรายการดังกล่าวได้
3.1 ภายในปีงบประมาณ
จึงได้แก้ไขโดยให้นาเงินส่งคืนโดยเขียนใบนาส่งส่งคืน
งบประมาณในรายการงบประมาณโครงการนั้น เข้าใน
ระบบการเงินรับ บันทึกเป็นส่งคืนงบประมาณโดย
เชื่อมโยงกับเลขที่ฎีการายการอื่นในงบประมาณโครงการ
นั้น เช่น ฎีกาค่าวัสดุหรือค่ายานพาหนะ โดยให้หมายเหตุ
ในเอกสารใบนาส่งว่าไม่สามารถเชื่อมโยงกับฎีกาที่เป็น
ค่าที่พัก ค่าอาหารได้เนื่องจากเป็นฎีกาที่ชดใช้
งบประมาณโดยการโอนบัญชีและนาเอกสารใบนาส่งเงิน
ไปแนบฎีกาของโครงการนั้น
3.2 ข้ามปีงบประมาณ

4. กรณีเช็คหมดอายุ (เกิน 6 เดือน)

ให้ข้าราชการรายนั้น ส่งคืนเงินโครงการดังกล่าวเข้าเป็น
รายได้กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเลยปีงบประมาณ โดย
เข้าในระบบการเงินรับเป็นรายการงบประมาณเหลือจ่าย
ส่งคืน และนาเอกสารไปแนบฎีกาของโครงการนั้น
- ให้ผู้รับเช็คยื่นคาร้องถึงหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อ
หน่วยงานได้รับคาร้องให้ฝ่ายการคลังจัดทาหนังสือ
โดยเสนอข้อเท็จจริงและความเป็นมาของเรื่องว่าได้จ่าย
เช็คให้ใคร เป็นค่าอะไร และอ้างอิงเลขที่ฎีกาเดิม จานวน
เงิน ซึ่งผู้รับไม่ได้ไปขึ้นเงินตามเช็คจนเช็คดังกล่าว
หมดอายุ แต่ยังประสงค์ขอเบิก
- บันทึกในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็คโดยอ้างอิงเลขที่
ฎีกา รายชื่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน จานวนเงินที่ขอเบิกตาม
ข้อมูลเดิมของเช็คฉบับเดิมที่หมดอายุ
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ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติงาน : เกิดจากบุคคล (Human error)
5. กรณีเช็คสูญหาย
- ให้ผู้รับเช็คลงบันทึกประจาวันที่สถานีตารวจ
เนื่องจากผู้รับเช็คได้ทาเช็คสูญหายและได้ยื่นคาร้องขอให้
ออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คฉบับเดิมที่สูญหายตามที่แจ้ง
ความไว้ในบันทึกประจาวัน ลงวันที่... เมื่อหน่วยงานได้รับ
คาร้อง ให้ฝ่ายการคลังจัดทาหนังสือโดยเสนอข้อเท็จจริง
และความเป็นมาของเรื่องว่าได้จ่ายเช็คให้ใคร เป็นค่า
อะไร และอ้างอิงเลขที่ฎีกาเดิม จานวนเงิน ซึ่งผู้รับไม่ได้
ไปขึ้นเงินตามเช็ค แต่ยังประสงค์ขอเบิก
- บันทึกในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็คโดยอ้างอิง
เลขที่ฎีกา รายชื่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน จานวนเงินที่ขอเบิก
ตามข้อมูลเดิมของเช็คฉบับเดิมที่หรือสูญหาย
6. การบันทึกการเตรียมจ่ายในระบบ MIS ผิดบัญชี

- ลงจ่ายเช็คทุกครั้งควรพิมพ์รายงาน ทะเบียนคุมเช็ค
ออกมาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
- กรณีมีการนาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วเรา
จะแก้ไขโดย ทาเรื่องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติ
ให้ถอนเงินจากบัญชีที่ผิดพลาดเข้าบัญชีที่ถูกต้อง
- กรณีมีการเตรียมจ่ายระบบ MIS ผิดพลาด แก้ไขโดย
การบันทึกโอนย้ายบัญชีในระบบให้ถูกต้อง และทา
รายงานการประมวลผลประจาวันเสนอผู้มีอานาจลงนาม
ทราบ
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กรณีศึกษาด้านการรับเงิน
กรณีศึกษา
กรณีที่มีการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
เจ้าหน้าที่ได้รับชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ด้วยบัตรเครดิต และออกใบเสร็จรับเงินให้กับประชาชน
แล้ว สิ้นวันได้ปิดประมวลผลการรับเงินประจาวัน และ
ตรวจสอบพบว่า ยอดการรับชาระเงินขาดไปเท่ากับยอด
ที่รับชาระด้วยบัตรเครดิต

แนวทางการแก้ไข
ให้ประสานกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลการรับชาระเงินประจาวันว่าเงินที่รับชาระขาดไป
เป็นรายการตามบัตรเครดิตหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเป็น
รายการเดียวกัน กองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จะไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ หน่วยงานต้องแก้ไขเองโดยติดตาม
ประชาชนผู้ชาระภาษีให้นาใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมมาคืน
เพื่อติดไว้กับเล่มใบเสร็จ และนาบัตรเครดิตมาทาการ
ยกเลิกการรับเงินด้วยบัตรเครดิต จากนั้นให้พิมพ์สลิปการ
ยกเลิกการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตมอบให้ประชาชน
1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับเงินถ่ายสาเนาสลิปที่ยกเลิก
ไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงให้ประชาชน
ชาระค่าภาษีใหม่อีกครั้ง

การรับชาระภาษีต่างเขต
กรณีเจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าภาษีต่างสานักงานเขต
เมื่อกองการเงินได้แจ้งรายการเช็คขัดข้องไปยังลูกหนี้
โดยผู้ชาระภาษีได้นาเช็คมาจ่ายเป็นค่าภาษี และออก
ภาษี สานักงานเขตเจ้าของภาษีจะไม่สามารถรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินแล้ว หลังจากนั้นได้รับแจ้งจากกองการเงิน ค่าภาษีได้ เพราะสานักงานเขตที่รับแทนได้ยืนยันการรับ
ว่าเช็คดังกล่าวขัดข้อง
ภาษีไปแล้ว ดังนั้น สานักงานเขตเจ้าของภาษีจะต้องแจ้ง
ไปยังสานักงานเขตที่รับภาษีแทนเพื่อยกเลิกการยืนยัน
รายการนาฝาก และเมื่อยกเลิกรายการแล้วจะต้องยืนยัน
การนาฝากธนาคาร และประสานกองการเงินเพื่อขอแก้ไข
เลขที่ใบเปย์อินและเลขที่ใบนาส่ง
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กรณีศึกษาด้านการจ่ายเงิน
กรณีศึกษา

แนวทางการแก้ไข

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการล่าช้ากว่าปกติ
ในอดีตการจ่ายเงินสวัสดิการจะจ่ายให้ผู้รับเป็นเงินสด กรณีการจ่ายเงินสวัสดิการให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน
ซึ่งการรับเงินสดมีความเสี่ยงในกระบวนการรับ - จ่ายเงิน ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการควบคุมและอาจเกิดการ
ซึ่งยากต่อการควบคุม การติดตามใบสาคัญให้ครบถ้วน
ทุจริตหรือ lapping เห็นควรแก้ไขโดยเขียนเช็คสั่งจ่าย
อาจเกิดความล่าช้า
คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน (จ่ายเช็ค 1 ฉบับ) แล้วให้
ธนาคารนาเข้าบัญชีของผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ และนา
หลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีมาแนบ
รายการนี้อาจเป็นกรณีศึกษาในการจ่ายเงินและ
ลดปัญหาหนี้นอกระบบ

