มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหาร
ทวไป
ั

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การออกใบเสร็จร ับเงิน

เก็บเงิน-01

ออกว ันที

ควบคุมโดย

งานการเงิน
และบัญชี
หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์ ให ้บริการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู ้มารับบริการทุกประเภท อย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน รวดเร็วและโปร่งใส
2. ผูร้ ับผิดชอบ เจ ้าหน ้าทีการเงิน / ผู ้ได ้รับมอบหมาย
3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 คอมพิวเตอร์และเครืองพิมพ์
3.2 ใบเสร็จรับเงินต่อเนือง
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

ั
1.ร ับใบสงยา

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

เอกสารที
เกียวข้อง

1.1 รับใบสังยาจากผู ้มารับบริการ/ญาติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ตลอดทังวัน

1.2 รับใบงบค่ารักษาพยาบาล กรณีผู ้ป่ วยใน

2.1 ตรวจสอบชือ-นามสกุลผู ้มารับบริการให ้ถูกต ้อง

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.ตรวจสอบ

ตลอดทังวัน

2.2 ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู ้มารับบริการ
2.3 ตรวจสอบราคาค่ารักษาในใบสังยาและใน
Hosxp ให ้ตรงกัน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3.ดําเนินการ

3.1 รับชําระเงินจากผู ้มารับบริการ / ญาติ

คูม
่ อ
ื การใช ้

3.2 บันทึกข ้อมูล สังพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรม

3.3 ให ้ใบเสร็จรับเงินให ้แก่ผู ้มารับบริการ / ญาติ

ตลอดทังวัน

Hosxp

กลับบ ้าน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.ส่งต่อ

4.1 ส่งต่อใบสังยาและสําเนาใบเสร็จรับเงินให ้

ระบบงานห ้อง

ตลอดทังวัน

ห ้องจ่ายยา
4.2 รวบรวมใบสังยา คืนจากห ้องยาให ้ครบตาม

ชําระเงิน

จํานวนทีออกใบเสร็จ
4.3 แยกใบเสร็จรับเงินตามสิทธิการรักษาพยาบาล

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

5.บ ันทึก

5.1 ลงบันทึกสรุปยอดเงินในใบนํ าส่งเงินประจําวัน
5.2 ทํารายงานการนํ าส่งยอดเงินประจําวันส่งฝ่ ายบัญชี

ทุกวัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การออกใบเสร็จร ับม ัดจําเงิน

เก็บเงิน-02

ออกว ันที

งานการเงิน
และบัญชี

หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการออกใบเสร็จมัดจํ าเงินแก่ผู ้มารับบริการกรณีเอกสารไม่ครบถ ้วน ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน / ผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 ใบเสร็จรับเงินเล่มสีเขียว
3.2 ทะเบียนคุมรับ - คืนมัดจําเงิน
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.ร ับเอกสาร
ั
หรือโทรศพท์

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

1.1 รับใบสังยา / ใบงบค่ารักษาพยาบาล / รับแจ ้ง

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตลอดทังวัน

ทางโทรศัพท์
1.2 รับแจ ้งชือ - นามสกุล ผู ้รับบริการและ
สาเหตุการณ์รับมัดจํา

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.ดําเนินการ

2.1 สอบถามชือ-นามสกุล จากผู ้มารับบริการ

ตลอดทังวัน

และญาติอก
ี ครังให ้ถูกต ้อง
2.2 แจ ้งยอดเงินทีผู ้รับบริการและญาติต ้องชําระ
2.3 รับชําระเงินตามจํานวนทีออกใบเสร็จ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3.ชีแจง

3.1 ชีแจงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ท ี

ตลอดทังวัน

ได ้รับรวมถึงผลเสียทีเกิดขึน
3.2 ให ้ใบเสร็จตัวจริงแก่ผู ้รับบริการ / ญาติกลับบ ้าน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.บ ันทึก

4.1 ลงบันทึกในสมุดคุมรับมัดจําเงิน
4.2 ให ้ผู ้มารับบริการ/ญาติ เซนต์เอกสารคําร ้อง
ขอรับเงินคืน ในกรณีมาขอรับเงินคืน
4.3 คืนเงินคืนแก่ผู ้รับบริการ/ญาติ ตามจํานวน
เงินทีระบุในใบเสร็จรับเงินให ้ครบถ ้วน ถูกต ้อง

ทุกวัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

1. ว ัตถุประสงค์

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง รายงานลูกหนีค่าร ักษาฯ ผูป
้ ่ วยนอก

เก็ บเงิน-03

ออกว ันที

งานการเงิน
และบัญชี

หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

ตรวจสอบจํ านวนรายและจํ านวนครังการเข ้ามารับบริการของสถานพยาบาลในแต่ละวัน โดยแยกตาม
กลุม
่ สิทธิการรักษา เพือเป็ นหลักฐานในการเรียกเก็บให ้ถูกต ้อง

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน / ผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 คอมพิวเตอร์และเครืองพิมพ์
3.2 กระดาษ A4 สีขาว
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

ั
1.ร ับใบสงยา

เอกสารที
เกียวข้อง

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.1 รับใบสังยาทังหมดจากทุกกลุม
่ งานทีมีผู ้มารับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกวัน

บริการในวันนั นๆ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.1 แยกประเภทผู ้รับบริการตามกลุม
่ สิทธิการรักษา

2.แยกประเภท

ทุกวัน

2.2 กรณีผู ้รับบริการใช ้สิทธิ uc นอกเขตสถานบริการ
นํ าใบสังยา ใบนค.1 ใบหน ้า web ส่งเจ ้าหน ้าทีศูนย์
สิทธิบัตร

3.ดําเนินการ
เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3.1 พิมพ์รายงานค่ารักษาพยาบาลผู ้ป่ วยนอก(นค.1)

คูม
่ อ
ื การใช ้

ของวันนันๆ

โปรแกรม

3.2 รวบรวมใบสังยาทีแยกไว ้ตามกลุม
่ สิทธิการป
ของวันนันๆแนบกับรายงานค่ารักษาพยาบาล

Hosxp
ระบบงานห ้อง

ผู ้ป่ วยนอกตามลําดับให ้ครบทุกกลุม
่ สิทธิการรักษา

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.ส่งต่อ

1-2 วัน

ชําระเงิน

4.1 จัดเรียงให ้ครบทุกกลุม
่ สิทธิการรักษา ตามหลักฐาน
ใบสังยาทีได ้รับจนครบทุกหน่วยบริการ
4.2 จัดเข ้ากลุม
่ รายงานตามวันทีนันๆ แล ้วนํ าส่งฝ่ ายบัญชี

1-2 วัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

1. ว ัตถุประสงค์

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง รายงานลูกหนีค่าร ักษาฯ ผูป
้ ่ วยใน

เก็บเงิน-04

ออกว ันที

งานการเงิน
และบัญชี

หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

ตรวจสอบจํานวนรายทีเข ้ามารับบริการของสถานพยาบาลในแต่ละวัน โดยแยกตามกลุม
่ สิทธิการรักษา
เพือเป็ นหลักฐานในการเรียกเก็บ ให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน / ผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 คอมพิวเตอร์และเครืองพิมพ์
3.2 กระดาษ A4 สีขาว
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

1.ร ับเอกสาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.แยกประเภท

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับใบงบค่ารักษาพยาบาลทังหมดจากงานผู ้ป่ วยใน
ทีมีผู ้มารับบริการ D/C กลับบ ้านในวันนันๆ

ทุกวัน

2.1 แยกประเภทผู ้รับบริการตามกลุม
่ สิทธิการรักษา

ทุกวัน

3.1 พิมพ์ทะเบียนคุมลูกหนีผู ้ป่ วยใน ของวันนันๆ

3.ดําเนินการ

เอกสารที
เกียวข้อง

คูม
่ อ
ื การใช ้

3.2 รวบรวมใบงบค่ารักษาพยาบาลทีแยกไว ้ตามกลุม
่
โปรแกรม
สิทธิการรักษาเรียงแนบกับทะเบียนคุมลูกหนีผู ้ป่ วยใน
ตามลําดับให ้ครบทุกกลุม
่ สิทธิการรักษา
3.3 ตรวจสอบค่ารักษาในใบงบค่ารักษาพยาบาลและ

ทุกวัน

Hosxp
ระบบงานห ้อง
ชําระเงิน

ทะเบียนคุมลูกหนีผู ้ป่ วยในให ้ตรงกันทุกราย

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.ส่งต่อ

4.1 จัดเข ้ากลุม
่ รายงานตามวันทีนันๆ แล ้วนําส่ง
ฝ่ ายบัญชี

1-2 วัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย งานพัสดุ

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง ขนตอนการซื
ั
อ/จ้าง

พ ัสดุ-01

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านงานพัสดุด ้วยความรวดเร็ว ครบถ ้วน ถูกต ้อง ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉั ตร

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช้
ี
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.1 ทํารายงานขอซือ/จ ้างพัสดุทวไป
ั
เจ ้าหน ้าทีพัสดุ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

1. เจ้าหน้าทีพ ัสดุ

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระเบียบ
งานพัสดุ

ภายใน 1 วัน

ระเบียบ
งานพัสดุ

ภายใน 1 วัน

1.2 เสนอหัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีพัสดุเพือขอความเห็นชอบ
1.3 เสนอหัวหน ้าส่วนราชการเพืออนุมต
ั ิ

2. ห ัวหน้าส่วนราชการ

2.1 ให ้ความเห็นชอบ
2.2 แต่งตังคณะกรรมการ
3.1 วิธป
ี ระกาศเชิญชวนทัวไป กระทําได ้ 3 วิธี

ระเบียบ
งานพัสดุ

(1) วิธต
ี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เจ ้าหน ้าทีพัสดุหรือผู ้
ทีได ้รับมอบหมาย

(2) วิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซือหรือจ ้างครังหนึงซึงมีวงเงินเกิน 500,000.- และเป็ นสินค ้าหรืองาน

3. ดําเนินการ

บริการทีไม่ได ้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว ้ใน
ระบบข ้อมูลสินค ้า (e-catalog)
(3) วิธส
ี อบราคา การัดซือหรือจ ้างครังหนึง ซึงวงเงินเกิน

500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
3.2 วิธค
ี ด
ั เลือก
3.3 วิธเี ฉพาะเจาะจง

เจ ้าหน ้าทีพัสดุหรือ

4. ดําเนินการจ ัดซือ/จ้าง

ผู ้ทีได ้รับมอบหมาย

4.1การสังซือหรือสังจ ้างครังหนึง นอกจากวิธพ
ี เิ ศษ

ระเบียบ
งานพัสดุ

ภายใน 1 วัน

ระเบียบ
งานพัสดุ

ภายใน 1 วัน

ระเบียบ
งานพัสดุ

ภายใน 1 วัน

และวิธก
ี รณีพเิ ศษ ให ้เป็ นอํานาจของผู ้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงินทีกําหนดไว ้ (65 - 67)

เจ ้าหน ้าทีพัสดุหรือ

5. ทําส ัญญา

ผู ้ทีได ้รับมอบหมาย

ตามตัวอย่างที กวพ.กําหนด (132 - 135)

กรรมการตรวจรับพัสดุ
เจ ้าหน ้าทีพัสดุหรือ

5.1 วิธส
ี อบราคา ผู ้ขายและผู ้ซือต ้องทําสัญญาร่วมกัน

6.1 กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ(137-139)

6. ตรวจร ับ

ผู ้ได ้รับมอบหมาย

6.2 กรณีครุภัณฑ์ ราคาเกิน 5,000.- กําหนดรหัสครุภัณฑ์
- ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์
6.3 มอบพัสดุให ้หน่วยงานทีใช ้

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ

7. เบิกจ่าย

7.1 รวบรวมข ้อมูลส่งเอกสารให ้การเงินเบิกจ่าย

ภายใน 1 วัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย งานพัสดุ

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การเบิกจ่ายพ ัสดุจากคล ัง

พ ัสดุ-02

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านงานพัสดุด ้วยความรวดเร็ว ครบถ ้วน ถูกต ้อง ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 วัสดุสํานักงาน ,งานบ ้าน,ไฟฟ้ าและวิทยุ ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3.3 สําเนาใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

3.2 ใบเบิกของ

3.4 คอมพิวเตอร์

4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ/หรือผู ้
ได ้รับมอบหมาย

1.1 รับของจาก กรรมการตรวจรับพัสดุ

1.ร ับ

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน 1 วัน

1.2 ตรวจนับของทีได ้รับ ให ้ครบถ ้วนและ
ถูกต ้อง

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ /
หรือผู ้
ทีได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ / หรือ
ผู ้ทีได ้รับมอบหมาย

ภายใน 1 วัน

2.ลงข้อมูล

3.จ่ายของ

2.1 ลงข ้อมูลรับของเข ้าคลัง ในโปรแกรม

3.1 รับใบเบิกของโรงพยาบาล จากฝ่ าย/กลุม
่

ภายใน 7 วัน

งานต่างๆ ในโรงพยาบาล
3.2 จัดของตามใบเบิกของให ้ฝ่ าย/กลุม
่ งาน
ต่างๆ
3.3 จ่ายของให ้งาน/กลุม
่ งานต่างๆ

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ / หรือ
ผู ้ทีได ้รับมอบหมาย

4.ลงข้อมูล

เจ ้าหน ้าทีพัสดุ / หรือ
ผู ้ทีได ้รับมอบหมาย

5.สรุป

4.1 ลงข ้อมูลจ่ายออกคลัง ในโปรแกรม

ภายใน 1 วัน

5.1 สรุปรายงานคงคลังประจําเดือน ส่งให ้งาน

ภายใน 1 วัน

การเงิน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การเบิกเงินงบประมาณ

เกณฑ์คงค้าง-01

ออกว ันที

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค ้างและทํารายงาน ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เอกสารจัดซือ / จ ้าง , ใบสรุปค่ารักษาผู ้ป่ วยนอก /ใน , เอกสารตังเบิก พรบ. , รายละเอียดตามจ่ายระหว่าง รพช.
3.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.ร ับเอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

1.1 รับเอกสารจากเจ ้าหน ้าทีภายในหน่วยงาน
แยกเป็ นเอกสารจัดซือ / จ ้าง , ใบสรุปค่ารักษา

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

2.1 ตรวจสอบเอกสารจัดซือ / จ ้าง
2.2 ตรวจสอบเอกสารลูกหนีแต่ละสิทธิ

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เอกสาร
จัดซือ/

ทุกวัน

จ ้าง,ใบสังยา ในเวลาราชการ

เอกสาร
จัดซือ/

ทุกวัน

จ ้าง,ใบสังยา ในเวลาราชการ

2.3 ตรวจสอบเอกสารทีทําการจ่ายเงินแล ้ว
เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3.จ ัดทําบ ัญชีเกณฑ์
คงค้าง

3.1 บันทึกบัญชีตามรายการรับเงินในแต่ละวัน

เอกสาร
จัดซือ/

ทุกวัน

3.2บันทึกบัญชีตามรายการจ่ายทีเกิดขึนในแต่ละวัน จ ้าง,ใบสังยา ในเวลาราชการ
3.3 บันทึกบัญชีลก
ู หนีแยกตามกลุม
่ สิทธิบต
ั ร
3.4 บันทึกบัญชีตามเอกสารหนี เช่น จัดซือ/จ ้าง
3.5 พิมพ์ใบสําคัญรับ - จ่าย - ทัวไป เสนอ ผอก.
3.6 บันทึกการปรับปรุงบัญชีทก
ุ สินเดือน
3.7 จัดทํารายงานหนีระหว่าง รพช. ต่อ รพช.
ส่ง สสจ. ทุกสินเดือน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

4.จ ัดส่งงบ
ทดลอง

4.1 ตรวจสอบงบทดลองประจําเดือน

งบทดลอง

สินเดือน

4.2 ดําเนินการส่งงบโดยผ่านconversion

จากบัญชี

ก่อนวันที 20

เกณฑ์คงค ้าง

ของเดือนถัดไป

ใบสําคัญ

หลังจากส่งงบ

ทีลงนามแล ้ว

ทางเวป สพค.

4.3 จัดส่งงบทาง Internet ไปที สพค.
เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

5.1 ดําเนินการประมวลผลรายงานทีส่งขึนเวป

5.ประมวลผลรายงานทีส่งขึน
สพค. เพือนําส่ง สสจ.

สพค. และจัดทํา Excel ส่ง การเงิน สสจ.

6.1 ใบสําคัญรับ - จ่าย - ทัวไป หลังจาก
เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

6.จ ัดเก็บเอกสาร

ผอก. เซ็นต์ลงนามแล ้วจัดเก็บตามใบสําคัญ
แยกเป็ นเดือน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การจ ัดทําเกณฑ์เงินสด

เกณฑ์เงินสด-01

ออกว ันที

ควบคุมโดย

งานการเงิน
และบัญชี
หัวหน ้ากลุม
่
งานบริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์ สามารถจัดทําบัญชีเกณฑ์เงินสด การเก็บรักษา การรายงาน ให ้ถูกต ้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เครืองคํานวณ
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.ร ับเอกสาร

2.ตรวจสอบความถูก
ต้อง

3.บ ันทึกบ ัญชีรายร ับ รายจ่ายเป็นประจําว ัน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับเอกสารรับจากห ้องเก็บเงิน

เอกสาร

ทุกวัน

1.2 รับเอกสารจ่ายจากเจ ้าหน ้าทีทีรับผิดชอบการจ่ายเงิน

รับ - จ่าย

2.1 ตรวจสอบเอกสารทีได ้รับว่ามีลายเซ็นครบถ ้วนหรือไม่

เอกสาร

2.2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายว่าแนบใบเสร็จรับเงินครบหรือไม่

รับ - จ่าย

3.1 นํ าเอกสารรับ - จ่ายมาบันทึกบัญชีในเกณฑ์เงินสด เพือ

เอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

สรุปรายการรับ - จ่ายประจําวันว่ามีเท่าไร

ทุกวัน

ทุกวัน

รับ - จ่าย

3.2 บันทึกการรับ - จ่ายเช็ค ทังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ เพือตรวจสอบว่ายอดคงเหลือตรงกับยอดใน
เกณฑ์เงินสดหรือไม่

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.จ ัดเตรียมเอกสารร ับและจ่าย
ในแต่ละว ันให้ผร
ู ้ ับผิดชอบ
เกณฑ์คงค้างบ ัญทึกบ ัญชี

4.1 นํ าเอกสารรับ - จ่ายทีทําการบันทึกบัญชีในเกณฑ์เงินสด
แล ้ว มาเรียงตามเลขทีเอกสารและเรียงตามวันที เพือ

เอกสาร

ทุกวัน

รับ - จ่าย

ส่งให ้ผู ้รับผิดชอบเกณฑ์คงค ้างบันทึกบัญชีตอ
่ ไป
4.2 เอกสารจ่ายทีมีการหักภาษี ณ ทีจ่าย เมือลงบันทึกบัญชี

ก่อนที 7 ของ

ในเกณฑ์เงินสด(เป็ นเงินรับฝาก) แล ้ว จะต ้องนํ ามา

เดือนถัดไป

บันทึกในโปรแกรมภาษี ตอ
่ (โปรแกรม ภ.ง.ด.3 ,53)

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การตรวจสอบค่า OT

เกณฑ์เงินสด-02

ออกว ันที

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่
งานบริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

เพือให ้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต ้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และพึงพอใจต่อผู ้บริการ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เครืองคํานวณ
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ตารางเวร +
หลักฐานการ
จ่ายเงิน +
ตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการและเงิน
ทะเบียนคุม

วันที 1-5 ของ
ทุกเดือน

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.ร ับเอกสาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.ตรวจสอบความถูก
ต้อง

1.1 รับเอกสารรับจากฝ่ ายต่าง ๆ ทีขอเบิกค่า

ฉบับ 4 และ ฉบับ 6 และ พ.ต.ส.(ของลูกจ ้าง)

การปฏิบต
ั งิ าน

2.1 ตรวจสอบเอกสารทีได ้รับว่ามีการเบิก - จ่าย

ตารางเวร +
หลักฐานการ

วันที 6-10 ของ
ทุกเดือน

ถูกต ้องหรือไม่
2.2 ตรวจสอบเอกสารว่ามีรายเซ็นผู ้รับเงินและใน

จ่ายเงิน +
ทะเบียนคุม

ทะเบียนคุมว่าเซ็นครบหรือไม่
2.3 นํ าเอกสารทีตรวจสอบแล ้วพบว่าต ้องแก ้ไข

การปฏิบต
ั งิ าน

ส่งให ้เจ ้าของงานนํ าไปแก ้ไขให ้ถูกต ้อง

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. จ ัดทําการโอนเงินเข้า
บ ัญชีเจ้าหน้าทีทีทําการ
เบิกค่าตอบแทนในการ
ปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ

3.1 เมือเอกสารครบถ ้วนถูกต ้องแล ้วต ้องนําตัวเลขที

แบบฟอร์ม
รายชือ

ขอเบิกของแต่ละคนมากรอกลงตารางตามรายชือ

เจ ้าหน ้าที

ให ้ถูกต ้อง
3.2 เมือกรอกตัวเลขแล ้วต ้องนํ าตัวเลขมายันยอดกับ
เอกสารทีตังเบิกทังหมดว่าตรงกันหรือไม่
3.3 จัดทําเอกสารเพือส่งให ้ธนาคารโอนเงินเข ้า

ไม่เกินวันที 10

ตามรายระเอียดทีแนบให ้

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.จ ัดเตรียมเอกสารร ับและ
จ่ายในแต่ละว ันให้
ผูร้ ับผิดชอบเกณฑ์คง
ค้างบ ัญทึกบ ัญชี

4.1 นํ าเอกสารรับ - จ่ายทีทําการบันทึกบัญชีใน

ของทุกเดือน

ตารางเวร +
หลักฐานการ

เกณฑ์เงินสดแล ้ว มาเรียงตามเลขทีเอกสาร
และเรียงตามวันที เพือส่งให ้ผู ้รับผิดชอบเกณฑ์
คงค ้างบันทึกบัญชีตอ
่ ไป

จ่ายเงิน +
ทะเบียนคุม
การปฏิบต
ั งิ าน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหาร
ทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง งานตรวจงบพิสจ
ู น์ยอด

เกณฑ์เงิน
สด-03

ออกว ันที

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์ เพือให ้การตรวจงบพิสจ
ู น์ยอดถูกต ้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 สมุดเงินฝากธนาคาร
3.3 ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

1.ร ับเอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

1.1 รับเอกสาร stretment จากธนาคารธกส.สาขา
ั
สบปราบและ ธ.กรุงไทย สาขา ประตูชย

2.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมการจ่ายเช็คในเดือนนันกับ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2.ตรวจสอบความถูก
ต้อง

stretment ว่ามีเช็คฉบับไหนทียังไม่ได ้นํ าไปขึนที

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

stretment +

ทุกสินเดือน

ทะเบียนคุมการ
จ่ายเช็ค

stretment +

ทุกสินเดือน

ทะเบียนคุมการ
จ่ายเช็ค

ธนาคาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3.1 นําเลขทีเช็คทียังไม่ได ้นํ าไปขึนเงินทีธนาคาร

3.จ ัดทํางบพิสจ
ู น์ยอด

stretment +

มาลงในงบพิสจ
ู น์ยอด เพือตรวจสอบว่า
ยอดเงินฝากในธนาคารเท่ากับทีได ้ลงบัญชีหรือไม่

ทะเบียนคุมการ
จ่ายเช็ค

ทุกสินเดือน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหาร
ทวไป
ั

เขียนโดย งานการเงินและบัญชี

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง งานพิมพ์เช็ ค

เกณฑ์เงินสด-04

ออกว ันที

ควบคุมโดย
อนุม ัติโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป
ผู ้อํานวยการ
โรงพยาบาลห ้างฉั ตร

1. ว ัตถุประสงค์ เพือให ้งานพิมพ์เช็คจ่ายให ้กับเจ ้าหนีถูกต ้อง รวดเร็ว ผิดพลาดน ้อยทีสุด
2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เครืองคํานวณ
3.3 เอกสารจัดซือจัดจ ้างจากงานพัสดุ
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

1.ร ับเอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

1.1 รับเอกสารจัดซือจัดจ ้างจากฝ่ ายพัสดุ

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เช็ค ,เอกสาร

ทุกวัน

จัดซือจัดจ ้าง

2.1 ในกรณีทเจ
ี ้าหนีเป็ นบริษัทหรือห ้างหุ ้นส่วน เช็ค ,เอกสาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

ถ ้าเป็ นห ้างร ้านใน

จํากัด ให ้หักภาษี ณ ทีจ่าย 1%
(500 บาทขึนไป)

2.พิมพ์ใบร ับรองภาษี
ห ัก ณ ทีจ่าย

2.2 กรณีเจ ้าหนีเป็ นบุคคลธรรมดา ให ้หักภาษี

จังหวัด หรือในเขต

จัดซือจัดจ ้าง

ณ ทีจ่าย 1% (10,000 บาทขึนไป)
2.3 พิมพ์ใบรับรองภาษี 2 แผ่น เสนอ

อําเภอสบปราบ จะพิมพ์

ผู ้อํานวยการเซ็นพร ้อมเช็ค ตัวจริงให ้บริษัท

ให ้ อย่างน ้อยอาทิตย์

หรือห ้างหุ ้นส่วนจํากัด หรือร ้านค ้า สําเนานํ า

ละ 1 ครัง หากเป็ น

มาลงโปรแกรม เพือนํ าเงินส่งสรรพกร จากนัน

บริษัทยาหรือวัสดุการ

นํ าไปแนบชุดจ่ายเพือจัดเก็บต่อไป

แพทย์ตา่ งๆ จะพิมพ์
2 เดือน พิมพ์ครัง

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

ั าย
3.เสนอให้ผม
ู้ อ
ี ํานาจสงจ่
เซ็ นในเช็ ค

3.1 เช็คทีพิมพ์เสร็จแล ้ว นํ าใส่ในแฟ้ มเพือเสนอให
านวยการเซ็น
เช็ค้ผู ้อํ,เอกสาร
จัดซือจัดจ ้าง

4.1 เมือผู ้อํานวยการลงนามในเช็คเรียบร ้อยแล ้วเช็ค ,เอกสาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

4.นําเอกสารใส่แฟ้ม
รอจ่าย

จัดซือจัดจ ้าง

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน
(Standard Operation Procedure)
กลุม
่ งานบริหาร
ทวไป
ั

เขียนโดย งานการเงินและบัญชี

รห ัสเอกสาร

ออกว ันที

้ า่ ยฝึ กอบรม/ เกณฑ์เงิน
เรือง การคุมค่าใชจ
โครงการ
สด-05

ควบคุมโดย

อนุม ัติโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป
ผู ้อํานวยการ
โรงพยาบาลห ้างฉั ตร

1. ว ัตถุประสงค์

เพือให ้การเบิก–จ่ายเงินค่าฝึ กอบรม/โครงการ ถูกต ้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เอกสารเบิกเบียเลียงค่าเดินทาง
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

1.ลงเลขขออนุญาติ
ประชุมอบรม

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

1.1 นํ าทะเบียนคุมการขอประชุมฝึ กอบรมมาลง

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เอกสารเบิก
เบียเลียง

เดือนละ 1 ครัง

เอกสารเบิก
เบียเลียง

ทุกครังทีมีการจ่าย

เอกสารเบิก
เบียเลียง

ทุกครังทีมีการจ่าย

เอกสารเบิก
เบียเลียง

สินปี งบประมาณ

สถานทีประชุม เรืองทีประชุม วันทีประชุม
รายชือเจ ้าหน ้าทีทีเข ้าร่วมประชุม

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

2. ลงจํานวนเงินทีขอ
เบิก

2.1 นํ าเอกสารทีเบิกเบียเลียงค่าเดินทาง
มาลงตามเลขทีขอไว ้ว่าเบิกค่าใช ้จ่ายเท่าไหร่
โดยแยกลงเป็ นรายบุคคล

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน

3. เอกสารจ ัดส่งให้เกณฑ์
คงค้างบ ัญทึกจ่าย

สรุปยอด
ค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรม

3.1 เอกสารทีลงคุมเรียบร ้อยแล ้วจัดส่ง
ให ้ผู ้รับผิดชอบบัญชีเกณฑ์คงค ้างบันทึกบัญชีจา่ ย

4.1 สรุปยอดค่าใช ้จ่ายฝึ กอบรมในแต่ละปี
ว่าเจ ้าหน ้าทีคนไหนใช ้เงินไปประชุมเท่าไร
และใช ้งบอะไรในการประชุม

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งปม.-01

ออกว ันที

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 สมุดคูม
่ อ
ื เบิกเงินเพือจ่ายในราชการ (301)
3.2 แบบ 350
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ร ับเอกสาร

1.1 รับเอกสารจากเจ ้าหน ้าทีภายในหน่วยงาน

ระเบียบงาน
การเงิน

ทุกวัน

2.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

คูม
่ อ
ื แนวทาง
การปฏิบต
ั งิ าน

ก่อนวันที 25

2.2 คัดแยกเอกสารตามฎีกาตังเบิก

การเงิน

ของทุกเดือน

1.2 รับเอกสารคําสังจากงานธุรการ
เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

2.3 จัดพิมพ์ฎก
ี า 350, หลักฐานการจ่ายเงิน
2.4 จัดพิมพ์หน ้างบใบสําคัญ
2.5 ลงสมุดคุมคูม
่ อ
ื การเบิกเงิน (301)
2.6 เสนอผู ้มีอํานาจอนุมต
ั ิ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.วางฎีกา 350

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3.1 ออกเลขวางฎีกาทีงานการเงิน สสจ.

วันทําการที

3.2 ตรวจแบบตรวจสอบความถูกต ้องของสสจ.

2 ของเดือน

3.3 ส่งเอกสารวางฎีกาทีงานการเงิน สสจ.

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

4.การร ับโอนเงินจาก
สสจ.

ถัดไป

4.1 สสจ. แจ ้งการโอนเงินงบประมาณ
- ตรวจสอบการโอนเงินตามฎีกาทีวางไว ้
- จัดทําบันทึกขออนุมต
ั จ
ิ า่ ยเงินเสนอ
ผู ้มีอํานาจอนุม ้ติ
- จัดทํารายละเอียดการโอนเงินเข ้าบัญชี
ข ้าราชการในสังกัด
- พิมพ์เช็คเสนอผู ้มีอํานาจอนุมต
ั ิ
- นํ าเช็คพร ้อมรายละเอียดการโอนส่ง
ธนาคาร

1 วัน

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานการ
บริหารทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การเบิกจ่ายเงินบํารุง

งปม.-02

ออกว ันที

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านการเบิกจ่ายเงินบํารุง ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
3.2 ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ร ับเอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับเอกสารจากเจ ้าหน ้าทีพัสดุ

ระเบียบงาน
การเงิน

ทุกวัน

คูม
่ อ
ื แนวทาง
การปฏิบต
ั งิ าน

ทุกวัน

1.2 ตรวจสอบความถ ้วนของเอกสาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

2.1 เสนอผู ้มีอํานาจอนุมัต ิ
2.2 คัดแยกเอกสารให ้บัญชีเกณฑ์คงค ้าง

การเงิน

2.3 บันทึกบัญชีแล ้วตรวจสอบ
2.4 เสนอผู ้มีอํานาจอนุมัต ิ
2.5 พิมพ์เช็คพร ้อมพิมพ์ใบรับรองภาษี
2.6 เสนอผู ้มีอํานาจอนุมัต ิ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.เก็บเอกสารรอจ่าย

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ทุกวัน

ใส่แฟ้ มรอจ่าย

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.1 นํ าจัดซือจัดจ ้างพร ้อมเช็ค

4.การจ่ายเช็ ค

4.1 การจ่ายเช็ค
- กรณีบริษัท / ห ้างร ้านมีผู ้แทนมารับเช็ค
- กรณีร ้านค ้าในจังหวัด พขร.นํ าเช็คจ่าย
- กรณีเจ ้าหน ้าทีภายในหน่วยงานโทรนัดมา
รับเช็ค
- กรณีตามจ่ายทําหนั งสือส่งเช็ค

ทุกวัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การยืนแบบภ.ง.ด.1 ก

งปม.-03

ออกว ันที

เขียนโดย

งานการเงินและ
บัญชี

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉั ตร

1. ว ัตถุประสงค์

เก็บข ้อมูลเงินได ้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ (๒) ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
3.2 ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค
3.3 คอมพิวเตอร์
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

1.ร ับเอกสาร

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับเอกสารการจ่ายเงินเดือน

ระเบียบงาน
การเงิน

ทุกเดือน

1.2 รับเอกสารการจ่ายโอที

และประกาศ

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

1.3 รับเอกสารการจ่ายค่าตอบแทนอืน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

2.1 เก็บข ้อมูลเงินได ้แต่ละคน

กระทรวงการคลัง

ตามมาตรา

ทุกเดือน

๔๐(๑)(๒)
แห่งประมวล
รัษฎากร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.ตรวจสอบเงินได้

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ทุกเดือน

กับเอกสารการโอนเงิน

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.1 ตรวจสอบเงินได ้แต่ละคน

4.นําส่งสรรพากร

4.1 ยืนแบบแสดงรายการ
- ภ.ง.ด. ๑ ก
- ภ.ง.ด. ๑ ก พิเศษ

ทุกปี

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

งานการเงิน
และบัญชี
หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉั ตร
เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การร ับเงินทุกประเภท

งปม.-04

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านการรับเงินบํารุง เงินงบประมาณ ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา ผู ้รับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 ใบเสร็จรับเงิน
3.2 ทะเบียนคุมรับเช็ค
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ร ับเอกสาร

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน

1.1 ตรวจสอบการโอนจาก สปสช.

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระเบียบงาน
การเงิน

ทุกวัน

คูม
่ อ
ื แนวทาง
การปฏิบต
ั งิ าน

ทุกวัน

1.2 ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง
1.3 ตรวจสอบการโอนจาก e-claim
1.4 หนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอก
1.5 ตรวจสอบการรับเงินห ้องเก็บเงิน

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

2.1 เสนอผู ้มีอํานาจทราบ
2.2 ออกใบเสร็จรับเงิน

การเงิน

2.3 ลงทะเบียนการรับเช็ค
2.4 นํ าเช็ค / เงินสด ฝากธนาคาร

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.การโต้ตอบ

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ทุกวัน

ไปยังหน่วยงานทีส่งเช็คมาชําระหนี

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีการเงิน/

3.1 ทําหนั งสือส่งใบเสร็จรับเงิน

4.การเก็บร ักษา

4.1 เก็บรักษาเอกสารการเงินเพือรอการ
ตรวจสอบ

ทุกวัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

งานการเงิน
และบัญชี
หัวหน ้ากลุม
่
ควบคุมโดย งานบริหาร
ทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาล
ห ้างฉั ตร
เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การจ ัดทํารายงานเงินสด สอ.

รพ.สต.-01

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านการจัดทําบัญชีเงินสดของ สอ. การรายงาน ให ้ถูกต ้อง รวดเร็ว และการเก็บรักษาตามระเบียบ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เอกสารในการบันทึกข ้อมูลจากส่วนงานทีเกียวข ้อง
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ร ับเอกสาร
รพ.สต.

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.ขนตอน
ั
การดําเนินการ

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน
1.1 รับเอกสารจาก รพ.สต.ทัง 10 แห่งและ
งานทีเกียวข ้อง

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกวันสินเดือน

2.1 คัดแยกเอกสารของ รพ.สต.แต่ละแห่ง
2.2 จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน(407)

1-2 วัน

2.3 บันทึกบัญชีลงใน GL

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

3.การจ ัดส่ง
รายงาน

3.1 จัดส่งรายงานให ้กับกระทรวงสาธารณสุข
3.2 จัดส่งรายงานให ้กับ รพ.สต.ทัง 10 แห่ง
3.3 จัดส่งรายงานให ้กับ สาธารณสุขอําเภอ

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

ก่อนวันที 20
ของทุกเดือน

1-2 วัน

4.1 การจัดเก็บเอกสาร

4.การจ ัดเก็ บ
เอกสาร

- เก็บเข ้าแฟ้ มเรียงตามเดือน
- เก็บตามอายุการเก็บรักษาเอกสาร
ทางการบัญชี
- เก็บไว ้เพือใช ้ในการตรวจสอบ,ค ้นหาและ
อ ้างอิง

ทุกวันสินเดือน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

เขียนโดย

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง การคุมลูกหนี

รพ.สต.-02

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

สามารถจัดทําบัญชีและการรายงานให ้ถูกต ้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได ้

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

งานการเงินและ
บัญชี

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป
ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

ควบคุมโดย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 เครืองคอมพิวเตอร์
3.2 เอกสารในการบันทึกข ้อมูลจากส่วนงานทีเกียวข ้อง
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้
ได ้รับมอบหมาย

ั
1.ร ับใบสงยา

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้
ได ้รับมอบหมาย

2.ตรวจสอบสิทธิ
ผูป
้ ่ วย

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี า
ํ เนินงาน
1.1 รับเอกสาร (ใบสังยา) จากห ้องเก็บเงิน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกวันเวลาราชการ

ทังผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอก

2.1 ตรวจสอบความถูกต ้องของใบสังยา
ทังผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอก

ทุกวันเวลาราชการ

ิ ธิตรวจสอบสิทธิผู ้ป่ วยทีมี
2.2 ส่งศูนย์สท
ปั ญหา

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้
ได ้รับมอบหมาย

3.การจ ัดส่ง
รายงาน

3.1 จัดส่งรายงานให ้กับกระทรวงสาธารณสุข
3.2 จัดส่งเอกสารให ้กับผู ้บันทึกบัญชี

ไม่เกินวันที 20
ของทุกเดือน
ทุกวันเวลาราชการ

3.3 บันทึกทะเบียนคุมลูกหนีและเจ ้าหนี

เจ ้าหน ้าทีบัญชี/หรือผู ้
ได ้รับมอบหมาย

4.การจ ัดเก็บ
เอกสาร

4.1 การจัดเก็บเอกสาร
- เก็บเมือปฏิบต
ั งิ านเสร็จแยกตามคนไข ้
OPD และ IPD ในแต่ละเดือน
- เก็บตามอายุการเก็บรักษาเอกสาร
ทางการบัญชี
- เก็บไว ้เพือใช ้ในการตรวจสอบ,ค ้นหาและ
อ ้างอิง

ทุกวัน
เวลาราชการ

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย งานธุรการ

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง งานสารบรรณ

ธุรการ-01

ออกว ันที

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการด ้านงานสารบรรณด ้วยความรวดเร็ว ครบถ ้วน ถูกต ้อง ทันเวลา สืบค ้นง่าย เพือผู ้มารับบริการพึงพอใจ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 สมุดลงรับ-ส่งหนังสือราชการ
3.2 เครืองคอมพิวเตอร์
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ร ับเอกสาร

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.การดําเนินการ

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1 รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

ระเบียบงาน
สารบรรณ

ทุกวันในเวลา
ราชการ

คูม
่ อ
ื แนวทาง
การปฏิบต
ั งิ าน

ทุกวันในเวลา

สารบรรณ

ราชการ

2.1 บันทึกในทะเบียนรับ
2.2 คัดแยกเอกสารแจกตามหน่วยงาน
2.3 เสนอเอกสารตามขันตอน
2.4 จําหน่ายเอกสารตามหน่วยงานเจ ้าของเรือง

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/

3.โต้ตอบ

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3.1 โต ้ตอบภายในหน่วยงาน

ในเวลาราชการ

3.2 โต ้ตอบจากหน่วยงานอืน

ตามความเหมาะสม

3.3 บันทึกทะเบียนส่ง
3.4 ส่งเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

4.1 จัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ

4.จ ัดเก็ บ

ระเบียบงาน
สารบรรณ

- การเก็บหนังสือราชการ

ทุกวันในเวลา
ราชการ

- ประเภทของการเก็บหนังสือราชการ
- อายุการเก็บหนังสือราชการ
- วิธก
ี ารจัดเก็บหนังสือราชการ
- เก็บระหว่างปฏิบต
ั ิ
- เก็บเมือปฏิบต
ั เิ สร็จ
- เก็บไว ้เพือใช ้ในการตรวจสอบ,ค ้นหาและ
อ ้างอิง
เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

5.การทําลาย

5.1 สํารวจหนังสือทีครบกําหนดอายุการ
เก็บรักษาหรือสมควรทําลาย
5.2 จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
5.3 แต่งตังคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ

ระเบียบงาน
สารบรรณ

ภายใน 60 วัน
หลังจากสินปี
ปฏิทน
ิ

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

เขียนโดย งานธุรการ

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

เรือง โยกย้ายและการโอน

ธุรการ-02

ออกว ันที

1. ว ัตถุประสงค์

เพืออํานวยความสะดวกแก่เจ ้าหน ้าทีได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 แบบฟอร์มการขอย ้าย/โอน
3.2 เครืองคอมพิวเตอร์
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

ั ันธ์/ปิ ด
1.ประชาสมพ
ประกาศ

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

2.ยืนใบขอย้าย

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

เอกสารที
เกียวข้อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระเบียบ

ตังแต่ได ้รับหนังสือ

งานสารบรรณ

จาก สสจ.

1.1 ประชาสัมพันธ์ให ้เจ ้าหน ้าทีในหน่วยงาน
1.2 ปิ ดประกาศภายในหน่วยงาน

1.1 รับใบขอย ้ายภายในกําหนดเวลา

ก่อนวันกําหนด
ส่งให ้ สสจ. 3 วัน

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

3.ตรวจสอบเอกสาร
หล ักฐาน

1.1 ตรวจสอบรายละเอียดความสมบูรณ์ของใบย ้าย

1 วัน

1.2 ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
การขอย ้าย

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.1 จัดทําบัญชีผู ้ขอย ้ายแยกสายงาน

4. สรุปข้อมูลผู ้
ขอย้ายเสนอ
ผูบ
้ ังค ับบ ัญชา

1 วัน

1.2 จัดทําบัญชีผู ้ขอย ้ายออกนอก สสจ.
1.3 สรุปข ้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ต
1.4 นํ าเสนอผู ้บังคับบัญชา

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

5. ส่งให้สสจ.
ลําปาง

1.1 ส่งให ้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
ภายในกําหนดเวลา

1 วัน

มาตรฐานขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน

เขียนโดย งานธุรการ

(Standard Operation Procedure)

รห ัสเอกสาร

ออกว ันที

เรือง การลา

ธุรการ-03

25/11/2554

กลุม
่ งานบริหารทวไป
ั

1. ว ัตถุประสงค์

ให ้บริการเจ ้าหน ้าทีด ้วยความรวดเร็ว ครบถ ้วนถูกต ้องและตรงตามระเบียบ

2. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

ควบคุมโดย

หัวหน ้ากลุม
่ งาน
บริหารทัวไป

ผู ้อํานวยการ
อนุม ัติโดย โรงพยาบาลห ้าง
ฉัตร

3. เอกสารและอุปกรณ์ทใช
ี ้
3.1 ทะเบียนควบคุมวันลาทุกประเภท

3.3 แบบฟอร์มวันลา

3.2 เครืองคอมพิวเตอร์
4. แผนผ ังแสดงขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/หรือ
ผู ้ได ้รับมอบหมาย

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/
หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

1.ยืนใบลา

2.ตรวจสอบว ันลา/
ลงทะเบียนคุมบ ัญชีว ันลา

3.บ ันทึกในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระเบียบงาน
สารบรรณ

ทุกวันในเวลา
ราชการ

1.1 ตรวจสอบข ้อมูลการลาจากทะเบียนวันลา

ทะเบียน

ทุกวันในเวลา

1.2 ลงข ้อมูลวันลาในทะเบียนวันลา

คุมวันลา

ราชการ

1.1 รับใบลาจากฝ่ าย/งาน ในหน่วยงาน

1.1 บันทึกสถิตก
ิ ารลาของแต่ละบุคคล เพือ

4.นําเสนอ
ผูบ
้ ังค ับบ ัญชา

เจ ้าหน ้าทีธุรการ/

5.
จ ัดเก็บเอกสาร

ทุกวันในเวลา

ควบคุมวันลา

1.1 นํ าเสนอผู ้บังคับบัญชาเพือพิจารณาอนุมต
ั ิ

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

หรือผู ้ได ้รับมอบหมาย

เอกสารที
เกียวข้อง

ขนตอน/วิ
ั
ธด
ี ําเนินงาน

แผนภูมส
ิ ายงาน(Flowchart)

ราชการ

ระเบียบงาน
สารบรรณ

ทุกวันในเวลา
ราชการ

1.1 เก็บเอกสารเพือเป็ นหลักฐานในการตรวจ
สอบ

ระเบียบงาน
สารบรรณ

ทุกวันในเวลา
ราชการ

