การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)
ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2562

หัวข้อ
ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ผู้นาเสนอ
นางภัทราพร หล่อประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)
เรื่อง ประเด็นข้อหารือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ผู้นาเสนอ : นางภัทราพร หล่อประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้านการบัญชีและการเงิน
1. กรณีมีเช็คธนาคารยังไม่ได้นาฝากเข้าธนาคาร จะเขียนรายงานเงินคงเหลืออย่างไร
 ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ตามข้อ 89 และ 92 ดังนี้
1. เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ส่ งมอบให้ คณะกรรมการเก็บรั กษาเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ ว กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือไว้เป็นหลักฐาน และนาเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย
2. ในวันทาการถัดไป หากต้องนาเงินออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บ
รักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อไปจ่าย โดยให้ผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ลงลายมือชื่อ
รับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่าย
2. แบบรายงานเงินคงเหลือประจาวันของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ใช้แบบไหน
 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0612/ว5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง
รายงานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ ครั้งที่ 1/2561 โดยมติที่ประชุมระบุ
ว่า สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ใช้รูปแบบรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน แบบ 2141 หรือแบบ 19 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย ให้ใช้แบบรายงานเงินคงเหลื อ
ประจาวันของสานักงานสรรพสามิตอาเภอ ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของ
อาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520

-23. วันที่ที่มีการรับเงินรายได้ และได้นาฝากธนาคารเข้าบัญชีพักกระแสรายวันทั้งหมด จะต้องลง
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน วันที่รับเงินหรือไม่
 ต้ อ งท ารายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค
0514/41609 ลงวัน ที่ 2 กัน ยายน 2548 เรื่องซ้อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการทารายงานเงิน คงเหลื อ
ประจาวัน ข้อ 2 ในกรณีที่มีการรับจ่ายเงินในวันใด ไม่ว่าจะมีการจ่ายเท่ากับการรับก็ดี หรือจ่ายจนไม่มีเงิน
คงเหลือเลย ส่วนราชการนั้นจะต้องทารายงานเงินคงเหลือในวันนั้นไว้ด้วย
4. กรณีข้าราชการไม่เพียงพอ เนื่องจากไปราชการอบรม หรือเดินทางไปราชการอื่น สามารถตั้ง
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันได้หรือไม่
 ลู กจ้ างชั่วคราวเป็น ผู้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันได้ ตามการมอบหมายงาน
โครงสร้างอัตรากาลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา แต่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้

ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้
1. วันที่ 30 กันยายน 2561 ออกใบอนุญาตรับเงินหลังปิดบัญชี ระบบรับเงินวันที่ 1 ตุลาคม
2561 ในรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561 จะต้องรวมเลขที่ใบอนุญาตดังกล่าว
หรือไม่
 ให้นาไปรวมในรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจาปี 2562 และหมายเหตุว่าเป็นการ
รับเงินหลังปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
2. การเสียภาษีอัตราศูนย์ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้ อ 74 ในการจั ด เก็ บ หรื อ รั บ ช าระเงิ น ให้ ส่ ว นราชการซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ หรื อ รั บ ช าระเงิ น นั้ น ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง

ด้านการเปรียบเทียบคดี
1. การมอบอานาจรับเงินสินบนรางวัล ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
 การมอบอานาจรับเงินสินบนรางวัล ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ตามบัญชีอากรแสตมป์ ข้อ7
ใบมอบอานาจ

-32. ลูกจ้างชั่วคราว สามารถลงนามเป็นผู้จับในแบบบันทึกการจับกุม (ส.ส.2/39) ได้หรือไม่
 ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560
กาหนดให้ “เจ้าพนักงานผู้จับกุม” หมายถึง เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
มีอานาจและหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต และตาม
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ด้านการเบิกจ่าย

1. กรณีที่มีการจัดที่พักให้ แต่ไม่ประสงค์เข้าพัก สามารถเบิกค่า TAXI จากโรงแรมที่พักไป
โรงแรมที่จัดสัมมนา ได้หรือไม่
 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
มาตรา 5(1) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน ดังนั้น ไม่สามารถเบิกค่า TAXI จากโรงแรมที่พักไปโรงแรมที่จัดสัมมนาได้
2. การเดินทางไปอบรม 1 วัน สามารถขอใช้รถไปราชการได้หรือไม่
 สามารถขอใช้รถไปราชการได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ เนื่องจากเป็นการไปอบรม
ที่เกี่ยวกับราชการ
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การเบิกค่าเช่าบ้าน

1. ข้าราชการเกษียณ ปีงบประมาณ 2561 ต้องเขียนตาแหน่งในแบบเบิกค่าเช่า บ้านของเดือน
กัน ยายน ด้ วยชื่อต าแหน่งอะไร ในวัน ที่น าใบเสร็ จรั บเงิน ค่า เช่า บ้า นมาเบิก (ซึ่งได้ใ บเสร็ จค่า เช่า ซื้อ
ประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2561)
 สามารถนาใบเสร็จรับเงินประจาเดือนกันยายน 2561 มาเบิกได้ โดยลงตาแหน่งในแบบ
เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ณ วันที่มายื่นเรื่องขอเบิกด้วยตาแหน่งปัจจุบัน คือตาแหน่งข้าราชการบานาญ
2. กรณีเช่าบ้านอยู่อาเภอเมือง และเบิกค่าเช่าซื้ออยู่ ต่อมายื่นคาร้องขอย้ายไปอีกอาเภอหนึ่ง จะ
เบิกค่าเช่าซื้อต่อเนื่องได้หรือไม่
 ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากบุคคลนั้น ได้ยื่นคาร้องขอย้าย ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 7(3) ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่าง
ท้องที่ตามคาร้องของตนเอง
3. ข้าราชการรายหนึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และต่อมาได้เขีย นคาร้องขอย้ายจากฝ่ายอานวยการ
ไปอยู่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สาขาเมือง ซึ่งสานักงานตั้งอยู่ในท้องที่เดิม จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อ
ได้หรือไม่
 กรณีก ารย้ า ยในท้ อ งที่ เดิ มถึ งแม้จ ะเขีย นค าร้ องขอย้ าย ท าให้ สิ ทธิ ค่า เช่ าบ้ านไม่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ให้สิทธิกับ
ข้าราชการที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ และข้อ(4) ยกเว้นไม่ให้รับค่าเช่าบ้าน กรณี
ได้รับคาสั่งให้เดินทางประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคาร้องขอของตนเอง
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การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1. ใบเสร็จรับเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง สามารถนามาเบิกได้หรือไม่
 สามารถนามาเบิกได้ เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจ
รักษาทางการแพทย์ จึงสามารถเบิกได้
2. ใบเสร็จ รั บเงิน ค่า รั กษาพยาบาล ลงวัน ที่ 19 เมษายน 2560 ผู้เ บิกมายื่น เบิกก่อนวัน ที่ 19
เมษายน 2561 โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบใบสาคัญ และเบิกในระบบ GFMIS วันที่ 19 เมษายน
2561 ได้หรือไม่
 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ผู้ เบิกมีสิทธิ
นาใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน กรณีนี้ผู้เบิกมายื่นขอเบิก
ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งยังไม่ครบกาหนด 1 ปี สามารถเบิกได้ โดยไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับวันที่เบิกใน
ระบบ GFMIS
3. กรณีมีใบส่งตัวไปเอ็กซเรย์ แล้วเข้าไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกได้หรือไม่
 สามารถเบิกได้ ถ้าโรงพยาบาลที่รักษาตัวส่งไป โดยเบิกในอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
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การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

1. การเบิกค่าศึกษาบุต ร กรณีบุตรเกิดวัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 อายุครบ 25 ปี บริ บูร ณ์ วัน ที่ 1
ตุลาคม 2560 ได้นาใบเสร็จค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ใบเสร็จลงวันที่ 15 สิงหาคม
2560 มายื่นเบิกเดือนกันยายน 2560 สามารถเบิกได้หรือไม่
 ใบเสร็จค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 สามารถเบิกได้ เนื่องจากบุตรอายุ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. การเบิกค่าช่วยการศึกษาบุตร กรณีบุตรทางานรับราชการแต่อายุไม่ถึง 25 ปี สามารถเบิกได้
หรือไม่
 สามารถเบิกได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึ กษาบุตร พ.ศ.
2523 (ฉบับที่ 1 – 6) กาหนดนิยามบุตร ไว้ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายลาดับที่ 1 – 3 ของผู้มีสิทธิที่มี
อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสายตรวจ ลูกจ้างขอเบิกในวันที่หัวหน้าสายตรวจไม่ได้เบิก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
การเงินได้ตรวจสอบกับแบบ ส2/1 พบว่าในวันดังกล่าวหัวหน้าสายตรวจและลูกจ้างได้เดินทางไปออก
ตรวจปราบปรามจริง ดังนั้นลูกจ้างมีสิทธิเบิกได้หรือไม่
 ลูกจ้างสามารถเบิกเงินได้ เนื่องจากมีหลักฐานในแบบ ส2/1 ว่าได้ออกตรวจปราบปรามจริง

-72. การออกตรวจปราบปราม และมีการเปรียบเทียบคดีที่สานักงาน ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทาง
หรือไม่ และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนั้นได้หรือไม่
 สามารถเบิกได้ เนื่องจากการเปรียบเทียบคดีเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากการออก
ตรวจปราบปราม จึงจาเป็นจะต้องกลับมาที่ตั้งสานักงาน ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางในวันนั้น

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปฝึกอบรม

1. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม และสถานที่พักแรม ได้บริการอาหารมื้อเช้า
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ได้ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางระหว่างเข้าร่วมในการฝึกอบรม กรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม
จัดที่พกั ให้แก่ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมและสถานที่พักแรมดังกล่าว(ค่าที่พัก) ได้มีบริการอาหารมื้อเช้าไว้ให้แล้ว
ให้ถือว่าส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม มิได้ดาเนินการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
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การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องขออนุมัติทุกเดือนหรือขออนุมัติยาวทั้งปี ใคร
เป็นผู้อนุมัติ และใครเป็นผู้ควบคุมงาน
 การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ทาการขออนุมัติในเดือนที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ กรณีมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น หลายคน ให้ ค นใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ ควบคุ ม งาน ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 9 ทั้งนี้หากต้องของบประมาณ
สาหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปี สามารถทาหนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปี
ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จาเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสาคัญ

จบการนาเสนอ
ขอบคุณค่ะ

