
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 

 

ของ 
นางสาวสมุนทกานต ์ บญุบตุร 

ลกูจา้งชัว่คราว ต าแหนง่ นกัวชิาการเงนิและบญัชี 
 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ค าน า  

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของกระบวนงา 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังท าให้การปฏิบัติงานของ  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 
 

นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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1. ชื่อกระบวนงาน     
     การขอเบิกจ่ายบ านาญและการจ่ายหนี้บุคคลที่สามข้าราชการบ านาญ 
 บุคคลที่สาม มีดังนี้ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ ากัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด 
3. ธนาคารออมสิน 
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
2. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือให้การเบิกจ่ายบ านาญและหักหนี้รายเดือนของข้าราชการบ านาญเสร็จทันตามรอบระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
3. ขอบเขตงาน 
 เป็นการขอรับ-เบิกจ่ายบ านาญและหักหนี้รายเดือนส าหรับข้าราชการบ านาญ เพ่ือจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
หรือบุคคลที่สาม ตามรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
4. ค าจ ากดัความ 
 - 

 
5. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 5.1 เจ้าหนี้ส่งข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่าย โดยเจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามต้องแจ้งรายละเอียดให้ สพม.มค 

ภายใน วันที่ 2 ของทุกเดือน 
 5.2 ตรวจสอบยอดการหักเงินแต่ละรายการให้ตรงกับที่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามแจ้งไว้ 
 5.3 จัดท าแบบสรุปรายการหักเงิน (แบบ สรจ.6) เป็นประจ าทุกเดือน ส่งข้อมูลให้ สพฐ. ภายใน   

วันที่ 5 ของทุกเดือน 
 5.4 ออกรายงานสรุปหนี้ ปรับลดหนี้เฉพาะหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเกิน 
 5.5 เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง (ประมาณปลายเดือนของทุเดือน) จัดการโอนเงิน

ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้บุคคลที่สามต่อไป 
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6. Flow  Chart  :  การปฏบิตัิงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเตรียมข้อมูลหนี้สินรายเดือน 

จัดท ารายการหักหนี้สินตามแบบ สรจ.6 

ดาวน์โหลดหนี้สินและประมวลผลข้อมูลเข้าระบบบ าเหน็จบ านาญ
ภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน 

ออกรายงานสรุปหนี้ ปรับลดหนี้เฉพาะหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเกิน 
 

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการและโอนหนี้สินให้หน่วย
เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือน 5 วันท าการ 

สั่งจ่ายช าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 แบบ สรจ.6 
 
8. เอกสารอา้งองิ 
 8.1 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  
 8.2 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 8.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0518.3/ว 79 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2545 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญปกติตามโครงการจ่ายตรง  
           8.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 285 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่อง                      
ล าดับการหักเงินบ านาญช าระหนี้รายเดือน  
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1. ชื่อกระบวนงาน     
     การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพข้าราชการบ านาญกรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และ 70 ปี บริบูรณ์ 
 
2. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือให้ข้าราชการบ านาญที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และ 70 ปี บริบูรณ์ ได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการ 

 
3. ขอบเขตงาน 
 การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพข้าราชการบ านาญกรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และ 70 ปี บริบูรณ์ 
ผ่านระบบ   e-pension  ของกรมบัญชีกลาง  
 
4. ค าจ ากดัความ 
 - 

 
5. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
   5.1 เจ้าหน้าที่รับเอกสารค าขอรับเงิน  
 5.2 ตรวจสอบหลักฐาน 

5.3 เสนอขออนุมัติ/จัดส่งข้อมูล 
 5.4 จัดเก็บเอกสารรอตรวจ 
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6. Flow  Chart  :  การปฏบิตัิงาน 
 

การขอรบัเงนิบ าเหนจ็ด ารงชพีข้าราชการบ านาญกรณีอายคุรบ 65 ปบีรบิรูณ์ และ 70 ป ีบริบรูณ์ 
 
 
 
 
 

                                                                                        ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 แบบค าขอรับเงิน (แบบสรจ.3)  
 7.2 แบบค าขอรับเงิน (แบบสรจ.3.1) 
 7.3 แบบค าขอรับเงิน (แบบสรจ.3.2) 
 
8. เอกสารอา้งองิ 
 8.1 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน    
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

รบัเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกข้อมูล/เสนออนุมัติ/จัดส่งข้อมูล 

จดัเก็บเอกสาร 
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         9.แบบฟอรม์สรปุมาตรฐานงาน 

ชือ่งาน :  การขอรบัเงนิบ าเหนจ็ด ารงชพีขา้ราชการบ านาญกรณอีายคุรบ 65 / 70 ปบีรบิรูณ ์ กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์   รหสัเอกสาร  

วตัถปุระสงค ์:  เพือ่ใหข้า้ราชการบ านาญทีม่อีายคุรบ 65 / 70 ปบีรบิรูณ ์ไดร้บัเงนิบ าเหนจ็ด ารงชพีดว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง ตามระเบยีบทางราชการ 

ล าดบัที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 
1.  

 
                                                   ไม่ถูกตอ้ง 

เจ้าหน้าที่รับเอกสารค าขอรับเงิน (แบบสรจ.3) (แบบสรจ.3.1) (แบบสรจ.3.2) 
 
 
 

3 นาท ี ความถูกต้อง ครบถว้น งานธุรการ 

2.  
 
 
 
 
 
                                   ถูกตอ้ง 

1. ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกโดยตรวจสอบขอ้มูลของข้าราชการบ านาญในระบบ                          
   E-pension ของกรมบัญชีกลาง พร้อมปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกตอ้งสมบูรณ์   
2. เอกสารหลักฐานการขอเบกิ ประกอบด้วย  (จัดท า 2 ชุด) 

-.แบบค าขอเบกิเงิน (แบบสรจ.3) (แบบสรจ.3.1) (แบบสรจ.3.2) 
-.ส าเนาบัตรประชาชน 
-.ส าเนาทะเบียนบา้น 
- แบบฟอร์มค าขอเบกิเงิน (แบบ สรจ.3) (แบบสรจ.3.1) (แบบสรจ.3.2) สามารถพิมพ์ได้

จากเว็บไซต ์www.ses26.go.th  (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
 

 

10 นาที ความถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมาย  
 

-สุมนทกานต ์

   3.  
 

-น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติหลกัฐานตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อจัดส่งคลังเขต 4    
 จ.อุดรธาน ี
-จัดท าข้อมูลโดยส่งแบบค าขอและค าอนุมัติในระบบE- pension ตามรอบระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
-กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้ขอรับเงินตามเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเงินที่ส่งข้อมูลให้ 
 

1 วัน -ความครบถ้วน และ
ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย  
 

-สุมนทกานต ์

4.  
 

เก็บส าเนาเอกสารไว้เป็นหลกัฐาน 1 ชุด 
 

   

เอกสารอ้างอิง   พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ              การตัดสินใจ             ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้(ถ้าไม่จบภายใน 1 หนา้) 

รบัเอกสาร  

ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอขออนมุตั/ิจดัสง่ขอ้มลู 

จดัเกบ็เอกสาร  

http://www.ses26.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 
1. ชื่อกระบวนงาน     
     การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดค้ าประกันการกู้เงิน  
 
2. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือให้ข้าราชการผู้รับบ านาญได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
กับสถาบันการเงิน 

 
3. ขอบเขตงาน 
 การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดค้ าประกันการกู้เงิน ส าหรับข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ/
ลาออกจากราชการ ซึ่งขอรับบ านาญแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างประจ า โดยการขอรับผ่านระบบ e-pension  ของกรมบัญชีกลาง  
 
4. ค าจ ากดัความ 
 - 

 
5. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
   5.1 รับเอกสาร   
 5.2 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

5.3 เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติ 
5.4 ลงทะเบียนในระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง 

 5.5 จัดเก็บเอกสาร  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

6. Flow  Chart  :  การปฏบิตัิงาน 
การขอรบัหนงัสือรบัรองสิทธใินบ าเหนจ็ตกทอดค้ าประกนัการกูเ้งิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 แบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงิน        
 7.2 ใบมอบฉันทะ กรณี "เป็นผู้ยื่นแบบค าร้องฯ" แทนผู้รับบ านาญ  
 7.3 หนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 
8. เอกสารอา้งองิ 
 8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552     
 8.2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 194  ลว.15 มิ.ย.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดฯ 

ไม่ถูกต้อง                      

ถูกต้อง                      

รับเอกสาร  

ตรวจสอบเอกสาร/

หลักฐานประกอบ 

เสนอผู้บังคับบญัชาเพื่ออนุมัต ิ

จัดเก็บเอกสาร  

ลงทะเบียนในระบบ E-pension                     

ของกรมบัญชีกลาง 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

           9.แบบฟอรม์สรปุมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน : การขอรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอดค้ าประกนัการกูเ้งนิ  กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์   รหสัเอกสาร 

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหข้า้ราชการผูร้บับ านาญไดร้บัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอด เพือ่ใชเ้ปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ  

ล าดบัที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 
1.  

 
-รับแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธใินบ าเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน 
 การกู้เงิน  
 

5 นาท ี ความสมบูรณ์ของ
เอกสาร 

-งานธุรการ 

2.  
 

1. ตรวจสอบแบบขอรับเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
   - แบบค ารอ้งขอรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอดเพือ่ใช้เปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ        
   - ใบมอบฉันทะ กรณ ี"เปน็ผูย้ืน่แบบค ารอ้งฯ" แทนผูร้บับ านาญ  
   - หนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
   - แบบฟอร์มสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ www.ses26.go.th                           

หลกัฐานผูร้บับ านาญ  
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส  
4. ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  
5. ส าเนาการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถา้มี) 
หลกัฐานทายาทตามกฎหมาย (พอ่-แม-่คู่สมรส-บตุร) (กรณีข้อมูลภาครัฐข้าราชการไม่
สมบูรณ์) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
2. ส าเนาสูติบัตร(ทายาทอายุไม่ถึง 15 ปี) 3.ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส  
5. ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  
6. ส าเนาการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถา้มี) 
7. ส าเนามรณบัตร  
8. หนังสือรับรองการเสียชีวิตโดยนายทะเบียนท้องถิ่น (หากไม่มีส าเนามรณบัตร)  
 

5 นาท ี ความถูกต้อง ครบถว้น
ของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบ 

-สุมนทกานต ์

รับเอกสาร  

ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานประกอบ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

http://www.ses26.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

9. แบบฟอรม์สรปุมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน : การขอรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอดค้ าประกนัการกูเ้งนิ  กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์   รหสัเอกสาร 

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหข้า้ราชการผูร้บับ านาญไดร้บัหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอด เพือ่ใชเ้ปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ  

ล าดบัที ่ ผังขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานทายาทตามหนงัสอืเจตนาระบตุวัผูร้บับ าเหนจ็ตกทอด  
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
2. ส าเนาสูติบัตร (ทายาทอายุไม่ถึง 15 ปี) 3.ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส  
5. ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  
6. ส าเนาการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถา้มี) 

2. แบบฟอรม์สามารถพมิพไ์ดจ้ากเว็บไซต ์www.ses26.go.th 

   

3.  
 
 

-เสนอเอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื่อผอ.สพม.มค ลงนามอนุมัติ เสนอผ่านผอ.กลุ่มบริหารงาน 
 การเงินฯ รองผอ.สพม.มค ที่ดูแลรับผิดชอบ 
 
 

10 นาที  -สุมนทกานต ์

4. 
 
 
 

 
 
 

-บันทึกข้อมูลแบบขอรับในระบบ e-pensions ของกรมบัญชกีลาง  
-ส่งข้อมูลแบบขอรับให้คลังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด 
 ค้ าประกันการกู้เงินให้กับผู้ขอรับต่อไป 
 
 

10 นาที  -สุมนทกานต ์

5. 
 

 
 

-จัดเก็บเอกสาร หลักฐานในแฟ้มงาน   -สุมนทกานต ์

สตูรการค านวณบ าเหนจ็ตกทอดค้ าประกนั (กูจ้ากธนาคาร)   บ าเหน็จตกทอดค้ าประกัน = (เงินบ านาญ + เงิน ช.ค.บ.) X 30 เท่า – เงินบ าเหน็จด ารงชีพ (ส่วนที่รับเงินไปแล้ว)  
                                                                                (หากขา้ราชการบ านาญเสียชีวิต ทายาทจะได้รับในส่วนที่เหลือ หลังจากชดใช้ธนาคารที่กู้เงินมาใช้) 

ลงทะเบียนในระบบ E-pension                    

ของกรมบัญชีกลาง 

เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัต ิ

จัดเก็บเอกสาร  

ถูกตอ้ง 

http://www.ses26.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

เอกสารอ้างอิง  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหนจ็ลูกจา้ง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552     
                   2. หนังสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.5/ว 194 ลว.15 มิ.ย.2554 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการขอรบัและการออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินบ าเหนจ็ตกทอดฯ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ            การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมตอ่ระหวา่งหน้า (ถา้ไม่จบภายใน 1 หน้า)



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

1. ชื่อกระบวนงาน     
     การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญเสียชีวิต (เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ) 
 
2. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือให้ทายาทตามกฎหมายได้รับเงินช่วยพิเศษด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบ 
 

3. ขอบเขตงาน 
 การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ, ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญเสียชีวิต ตามรอบระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
4. ค าจ ากดัความ 
 - 

 
5. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
   5.1 รับแบบค าขอ, เอกสาร/หลักฐาน 
 5.2 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ 
 5.3 เสนอผอ.สพม.มค หรือผู้ที่ได้รับมอบ 
 5.4.วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 5.5 ตรวจสอบการโอนเงิน/จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ 
 5.6 จัดเก็บเอกสารรอตรวจ 
 

  

 

 

 

 

 

  



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

 

6. Flow  Chart  :  การปฏบิตัิงาน 
 

การขอรบัเงนิชว่ยพเิศษกรณขี้าราชการ ลกูจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ เสยีชวีติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 แบบค าขอรับเงินช่วยพิเศษ 
 7.2 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 7.3 หน้างบประกอบฎีกา 
8. เอกสารอา้งองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551          
 8.2 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่ถูกต้อง                      

ถูกต้อง                      

รบัเอกสาร  

 เสนอผูม้อี านาจอนมุตัิ 

ตรวจสอบเอกสาร 

วางฎกีาเบกิเงนิในระบบ GFMIS 

จดัเกบ็เอกสาร  

จา่ยเงนิใหผู้ม้สีทิธิ์ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

9. แบบฟอรม์สรปุมาตรฐานงาน 
ชือ่งาน :  การขอรบัเงนิชว่ยพเิศษกรณขีา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และขา้ราชการบ านาญ เสยีชวีติ กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์   รหสัเอกสาร  
วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหท้ายาทตามกฎหมายไดร้บัเงนิชว่ยพเิศษดว้ยความรวดเรว็และถกูตอ้ง ตามระเบยีบ 
ล าดบัที ่ ผงัขัน้ตอนการด าเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1.  
 

รับแบบค าขอ, เอกสาร/หลักฐานประกอบจากทายาทตามกฎหมาย 
 
 

5 นาท ี ความถกูต้อง รวดเรว็ งานธุรการ 

 
2. 

                                                     ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ถูกต้อง 

-ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถกูต้องตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

หลกัฐานของผูต้าย 
1.ส าเนาบัตรประชาชน  
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3.ส าเนาใบมรณบัตร 
4.ส าเนาทะเบียนสมรส  
5.ส าเนาแสดงการเปลี่ยนชือ่ตัว(ถ้าม)ี 
หลกัฐานของผูร้บัเงนิ 
1.ส าเนาบัตรประชาชนของ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับเงนิ 
3.ส าเนาแสดงการเปลี่ยนชือ่ตัว (ถ้าม)ี  
4.ส าเนาหน้าสมุดบัญชธีนาคาร 
 

30 นาท ี ความถกูต้องตามระเบียบ
และกฎหมาย  
 

-สุมนทกานต ์

3.  
 

 

-บันทกึเสนอตอ่ผอ.สพม.มค  ผ่านผอ.กลุ่มฯ และรองผอ.สพม.มค  ที่ดูแลรับผิดชอบ 
-จัดท าหน้างบประกอบฎกีาเพือ่ขออนมุัติเบิกจ่าย 

1 วัน ความถกูต้อง สมบูรณข์อง
เอกสาร 

งานธุรการ 
-สุมนทกานต ์

4.  -จัดท าทะเบียนคุมรายการที่เบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
-วางฎีกาเบิกเงนิในระบบ GFMIS 
 

20 นาท ี วางฎีกาเบกิเงนิได้เสร็จ
สมบูรณ ์

--สุมนทกานต ์

5.  
 
 
 

-ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร ผ่าน KTB Corporate Online 
-จัดท าใบสั่งจ่ายเพือ่ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดพิมพเ์ชค็จ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสทิธิ์ 
-โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูร้ับเงิน 

3-5 วัน จ่ายเงินให้ผู้รับเงนิได้
ถูกตอ้งและรวดเรว็ 

--สุมนทกานต ์

6.  จัดเก็บเอกสารหลกัฐานเพือ่ส่งให้ ตสน. ไม่เกินวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป    

รบัเอกสาร  

 เสนอผู้มอี านาจอนมุตั ิ

ตรวจสอบเอกสาร 

วางฎกีาเบกิเงนิในระบบ GFMIS 

จดัเกบ็เอกสาร  

จา่ยเงนิใหผู้้มสีทิธิ ์



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

 

เอกสารอ้างอิง   1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ.2551          
                   2. พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงินเดอืน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ                     

 
   ค าอธิบายสัญลกัษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มตน้หรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรอืการปฏิบัติ             การตัดสินใจ             ทิศทางหรอืการเคลือ่นไหวของงาน        จุดเชือ่มตอ่ระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 

 


