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ขั้นตอนการดาเนินงานสารบรรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สารบรรณกลางลงทะเบียนรับ-ส่ง
ส่งผ่านหัวหน้างานสารบรรณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณเสนอความเห็น
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ส่งหนังสือไปยังกลุ่มบริหารงานต่างๆ
กลุ่มบริหารงานลงทะเบียนรับ
กลุ่มบริหารงานดาเนินการ
ส่งหนังสือกลับงานสารบรรณกลาง
8.1 ก่อนกาหนดส่ง 1 วัน
8.2 ถ้าไม่มีระยะเวลากาหนดส่งให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ

2

ขั้นตอนการดาเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ
1. เจ้าของงาน/โครงการ บันทึกขออนุมัติผ่าน
1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
1.2 ความเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ
1.3 ความเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
1.4 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน
1.5 ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. เสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
5. เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
6. เจ้าของงาน/โครงการทาเรื่องเบิกจากพัสดุและลงทะเบียนรับตามกลุ่มงาน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.27 สพฐ.
ที่ ………………. วันที…่ ........… เดือน….......................................…พ.ศ. 256…….
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ด้วย ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระฯ .......................................................................... มีความประสงค์ใช้เงินตาม
แผนงาน / โครงการ .....................................................................รหัสโครงการ............ กิจกรรม...................................
มีรายการโดยสรุปดังนี้
1. จัดซื้อจัดจ้าง จานวน............................ รายการ
เป็นเงิน......................................บาท
2. ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
เป็นเงิน......................................บาท
3. .......................................................................................................... เป็นเงิน......................................บาท
ต้องการใช้ภายในวันที่.............. เดือน ............................... พ.ศ. .........................
โดยรายละเอียดรายการใช้จ่ายดังแนบรวมเป็นเงิน.......................บาท
(..........................................................................................)โครงการ / กิจกรรม นี้ได้รบั เงินจัดสรรตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนจานวนเงินทั้งสิน้ ..........................................บาท เบิกครั้งที่แล้ว คงเหลือ............................................บาท เบิก
ครั้งนี้แล้ว คงเหลือ........................................... บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ....................................................เจ้าของงาน / โครงการ
(...............................................................)
ความเห็นของหัวหน้างาน/กลุม่ สาระการเรียนรู้..............................................................................
…………………………………………………………………….
..............................................................................
ลงชื่อ.................................................................
.............................................................................
(
)
ความเห็นของรองผู้อานวยการฯฝ่าย.......................................
................./................../............
…………………………………………………………………….
..............................................................................
ลงชื่อ.................................................................
.............................................................................
(
)
.............................................................................
................./................../............
ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน
..............................................................................
.............................................................................
ความเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ความเห็นผู้อานวยการโรงเรียน
 ทราบ
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................
( นายจารูญ ศีรษะภูมิ )
ลงชื่อ.....................................................
( นายไพบูลย์ โสภาพล )
................./................../............
 อื่น ๆ ............................................................................

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

( พรเทพ โพธิ์พันธุ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
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ประมาณการพัสดุ / จ้าง / ไปราชการ
ที่ใช้ในโครงการ...............................................................................................................รหัสโครงการ...................
ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระฯ ...........................................................
ปีการศึกษา 2562
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
ที่
รายการ
จานวน/หน่วย
หมายเหตุ
บาท
สต.
บาท
สต.

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................................... ผู้ประมาณราคา
(........................................................)
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ขั้นตอนการทาสัญญายืมเงินราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เขียนสัญญายืมเงิน ตามรายละเอียดในใบยืม
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินนาเสนอผู้อานวยการเพื่ออนุมัติ
ดาเนินการตามสัญญาการยืมเงิน
นาส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน
นาส่งรายการการเดินทางไปราชการภายใน 15 วันทาการ

แบบ 8500
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เลขที่ บย. ……..…./.…………
วันครบกาหนด

สัญญาการยืมเงิน

………………………………………

ยืนต่อ ฝ่ายธุรการ/งานการเงิน

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………………….…………..
สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.27 จังหวัด ร้อยเอ็ด
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………...ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………….
รวม(ตัวอักษร) ………………………………………………………………………………………………… รวม ......................................
……………………………………….………………………………..……………………….รวมเงิน (บาท)
(ตัวเลข) (บาท)
ข้าพเจ้ า สั ญญาว่ าจะปฏิบั ติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคั ญคู่จ่ายที่ถูกต้อ ง
พร้ อ มทั้ง เงิ น เหลื อ จ่ าย (ถ้ ามี ) ส่ งใช้ภ ายในกาหนดไว้ ในระเบีย บการเบิกจ่ ายเงิน จากคลั ง คือภายใน............วั น
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนด ข้าพเจ้า ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลงชื่อ………………………………………..…………………………..ผู้ยืม วันที่…………………………………..……………………
เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน……………………………..บาท
(………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..…………..งานการเงิน วันที่…………………………………..……………………
คาอนุมัติ
 อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………บาท
(………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………….…..ผู้อนุมัต/ิ ผู้อานวยการโรงเรียน วันที่…………………………………..……………
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน……………………..บาท (…………………………………………………….……………………………………...)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ………………………………………..…………………………..ผู้รับเงิน วันที่…………………………………..……………………
(ด้านหน้า)
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รายการส่งใช้เงินยืม
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

เงินสด หรือ
ใบสาคัญ

จานวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ

ใบรับเลขที่

(1) ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปใช้จ่ำย
(4) เสนอต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ

(ด้านห
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ที่ ………………………… วันที.่ .............เดือน................................................ พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอติดตามเงินยืมทดรองราชการ ตามสัญญาการยืมเงิน เลขที่ บย. ………/……..…….…
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
เนื่องด้วย.................................................................………ตาแหน่ง………………………………..…………… ได้ยืมเงินจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ............................................ตามสัญญาการยืมเงิน เลขที่ บย. ………/……..…….…
ลงวันที่…….…เดือน………..………..……..…พ.ศ………………. จานวนเงินยืม ......................... บาท
(………………………….……………………………………………………………………)

งานการเงินได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสัญญายืมเงินของ............................................................................ ได้ครบกาหนดส่งใช้
แล้วในวันที่.......... เดือน...................................... พ.ศ. ................. จึงขอให้เร่งดาเนินการโดยด่วน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..........
เดือน...................................... พ.ศ. ................. หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางงานการเงินจะดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
( นายชูชาติ

บุญบรรลุ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน


เห็นควรแจ้งผู้ยมื รับทราบและเร่งดาเนินการ

 เห็นควรแจ้งผู้ยมื รับทราบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
( นายไพบูลย์ โสภาพล )
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ
วันที่.................................................................

( นางมะลิ

ศรีสารคาม )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
วันที่.....................................................................
 แจ้งผู้ยืมรับทราบและเร่งดาเนินการ

.............................................................................................................................
(ลงชื่อ) ว่าทีร่ ้อยตรี
( พรเทพ โพธิ์พันธุ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
วันที่.....................................................................
รับทราบ
ลงชื่อ
(....................................................)
วันที่................................................................

ผู้ยืมเงิน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ที่ ………………………… วันที.่ .............เดือน................................................ พ.ศ. .....................
เรื่อง การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ตามสัญญาการยืมเงิน เลขที่ บย. ………/……..…….…
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ข้าพเจ้าขอส่งใบสาคัญเพื่อส่งใช้เงินยืมตามสัญญายืมเงินของ…………..…………….……………………..………
ตาแหน่ง………………………………..…………………………..…… สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ตามสัญญาการยืมเงิน เลขที่ บย.
………/……..…….… ลงวันที่…….…เดือน………..………..……..…พ.ศ………………. จานวนเงินยืม ......................... บาท ใบสาคัญที่ส่งใช้ครั้งนี้ รวม…………
ฉบับ รวมเป็นเงิน……………………บาท (………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………)

สรุป

 จานวนเงินในใบสาคัญ เท่ากับ จานวนเงินที่ยืม
 จานวนเงินในใบสาคัญ น้อยกว่า จานวนเงินที่ยืม เป็นเงิน………………….…..…..บาท
(……………………….……………………………………………………………………………………………………………………)

และผูย้ ืมได้ชาระเงินส่วนที่ขาดเป็นเงินสดแล้ว
 จานวนเงินในใบสาคัญ มากกว่า จานวนเงินที่ยืม เป็นเงิน…………………….…….บาท
(……………………….……………………………………………………………………………………………………………………)

และผูย้ ืมได้รับเงินส่วนที่เกินเป็นเงินสดแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ

ได้รับใบสาคัญไว้ รับเงิน และจ่ายเงินเป็น
การถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ
ผู้รับ
( นายชูชาติ บุญบรรลุ )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน


ผู้ส่ง/ผู้ยืม
(............................................................)

ตาแหน่ง..................................................................


ทราบ .............................................................
ลงชือ่

 ทราบ ...........................................................

ลงชื่อ
( นางมะลิ

ศรีสารคาม )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
วันที่.....................................................................

( นายไพบูลย์ โสภาพล )
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ
วันที่.................................................................

 ทราบ

.............................................................................................................................
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
( พรเทพ โพธิ์พันธุ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
วันที่.....................................................................
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รายละเอียดใบสาคัญส่งใช้สัญญายืมเงิน
ฉบับที่

เอกสาร/ร้าน/บริษัท/หจก./บุคคล

รวม

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

