มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

กองคลัง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมุ่งสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยลดการตอบ
คาถาม ลดเวลาในการสอนงาน และสามารถพัฒนาการทางานให้เป็นมืออาชีพได้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปฏิบัติงานสามารถทาความเข้าใจการทางานได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทางานเป็นการลดข้อผิดพลาดหรือลด
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ ได้ตรงกับความต้องการใน
การใช้บริการ
2. ขอบเขต (Scope)
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ให้ใช้กับส่วนราชการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทาขึ้น
เพื่อให้บุคลากรของกองคลังที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม
คาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสิ้นสุด
กระบวนการนั้น
3. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชีและ
การพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียน
กระบวนการไม่สามารถจบภายใน 1 หน้า

กลุ่มอำนวยกำร
1. ผั ง กระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนกำรจั ด ท ำกำรรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ภำยในและเสนอผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ของ
กรมอนำมัย
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

จุดควบคุม
1. รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายใน
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

ผู้รับผิดชอบ
เจนจิรำ

15 นาที

1 . ต ร ว จ ส อ บ พิ จ า ร ณ า
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของหนังสือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน
กันได้

เจนจิรำ

15 นาที

1. นาเสนองานต่อผู้อานวย
การกองคลังเพื่อลงนาม/
สั่งการ

เจนจิรำ

10 นาที

1 . ต ร ว จ ส อ บ ห นั ง สื อ ที่
ผู้อานวยการลงนาม/สั่งการ
เรียบร้อยแล้วอย่างละเอียด
รอบครอบ

เจนจิรำ

10 นาที
1.รับหนังสือจากกลุ่มงานต่างๆ
ในกองคลัง

1
ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

2

2.คัดแยกตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือ

ถูกต้อง

3

4

3. นาเสนองานต่อผู้อานวยการกองคลัง
เพื่อลงนาม/สั่งการในหนังสือ

4. ตรวจสอบหนังสือ
ที่ผู้อานวยการ
ลงนาม/สั่งการแล้ว

ลำดับ

5

6

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

1 . ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก เ ล ข
หนังสือ/บันทึกกองคลังใน
ระบบสารบรรณให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกฉบับ

เจนจิรำ

15 นาที

1. นาหนังสือส่งเสนอผู้บริหาร
ระดั บ สู ง กรมอนามั ย ที่
รับ ผิด ชอบตามสายงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกฉบับ

เจนจิรำ

5. ออกเลขหนังสือกองคลังในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

6 ส่งหนังสือ/บันทึกเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมอนามัย

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำกำรรับ-ส่งหนังสือภำยในและเสนอผู้บริหำรระดับสูงของกรมอนำมัย มีขั้นตอนกำรดำเนินงำน
6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือจำกกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในกองคลัง
ในขั้น ตอนนี้ เจ้าหน้ าที่ธุรการรับ หนังสือราชการจากกลุ่ มงานต่าง ๆ ในกองคลั ง พิจารณาและรับ
หนังสืออย่างละเอียด รอบคอบ กรณีหนังสือไม่ถูกต้องตามรูปแบบงานสารบรรณให้ส่งคืนกลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำคัดแยกและตรวจสอบ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการ คัดแยกหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบบันทึกข้อมูลลง Google drive
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนที่ 3 เสนอผู้อำนวยกำรกองคลังลงนำม/สั่งกำร
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่นาเสนอหนังสือต่อผู้อานวยการกองคลังเพื่อลงนาม/สั่งการในหนังสือ ตามปกติ
ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที แต่หากผู้อานวยการไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นอาจใช้เวลาดาเนินการมากกว่า 10
นาที หากเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่สาคัญที่ผู้อานวยการต้องเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอรักษาการผู้อานวยการกอง
คลังลงนาม/สั่งการ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนที่ 4 รับหนังสือที่ผู้อำนวยกำรลงนำม/สั่งกำร เรียบร้อยแล้ว
ในขั้น ตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือที่ผู้อานวยการลงนาม/สั่งการแล้ว อย่างละเอียดรอบคอบ
ครบถ้วนทุกฉบับ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที

ขั้นตอนที่ 5 ออกเลขหนังสือกองคลังในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการออกเลขหนังสือกองคลังในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อการติดตามและค้นหาหนังสือภายหลัง และลงเลขสารบรรณใน
Google drive ให้ครบถ้วน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 6 ส่งหนังสือเสนอผู้บริหำรระดับสูงของกรมอนำมัย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการนาหนังสือเสนอโดยแยกตามผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบตามสายงาน
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 นาที

2. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ
1

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ
10 นำที

จุดควบคุม
1. รับหนังสือจำกหน่วยงำน
ภำยนอก
2. ต้องจัดให้มีคนทำงำนแทน

ผู้รับผิดชอบ
ณัฏฐณิชำ

10 นำที

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
หนังสือและกำรส่งงำนผ่ำน
ระบบสำรบรรณและระบบ
บริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั ง
(D-Fins)
3. ประทับตรำลงรับ
2. ต้องจัดให้มีคนทำงำนแทน
กันได้
1. ลงทะเบียนรับในระบบสำร
บรรณและกรอกเลขที่ รั บ
หนังสือที่ระบบออกให้แล้ว
กดส่ ง กลุ่ ม งำนให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
2.เขี ย นเลขที่ รั บ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน
1. ลงทะเบี ยนรั บ ในระบบ
บริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั ง
(D-Fins) และกดส่งหนั งสื อ
ให้กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ

ณัฏฐณิชำ

1. นำหนังสือส่งกลุ่มงำนของ
ก อ ง ค ลั ง ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนทุกฉบับ

ณัฏฐณิชำ

1. รับหนังสือ/ใบสำคัญ/
เอกสำร หลักฐำนกำรเบิกจำก
หน่วยงำนภำยนอก

2

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

2.ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
หนังสือ

3

ถูกต้อง

10 นำที

3. ลงทะเบียนรับในระบบสำรบรรณและ
กรอกเลขที่รับหนังสือลงในประทับตรำลงรับ
และกดส่งหนังสือให้กลุ่มงำนตำมภำรกิจ

4

10 นำที
4. ลงทะเบียนรับในระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลัง (D-Fins) และกดส่งหนังสือให้กลุ่มงำน
ตำมภำรกิจ

5

5 นำที
5. ส่งหนังสือ/เอกสำรหลักฐำนกำร
เบิกให้กลุ่มงำนตำมภำรกิจ

ณัฏฐณิชำ

ณัฏฐณิชำ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือ/ใบสาคัญ/เอกสารหลักฐานการเบิกจากหน่วยงานภายนอก
ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของหนังสือ/ใบสำคัญ/เอกสำรหลักฐำนกำรเบิก
ระยะเวลำ 10 นำที
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและการส่งงานผ่านระบบสารบรรณและระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins)
ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ธุร กำรพิจำรณำคัดแยกหนั งสือ จัดลำดับควำมสำคัญและควำมเร่ งด่วนของ
หนังสือ จำกนั้นดำเนินกำรประทับตรำลงรับหนังสือ พร้อมลงวันที่ เดือน ปี ระยะเวลำ 10 นำที
ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณและกรอกเลขที่รับหนังสือลงในประทับตราลงรับและกดส่งหนังสือ
ให้กลุ่มงานตามภารกิจ
ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรลงทะเบียนรับในระบบสำรบรรณและกรอกเลขที่รับหนังสือที่ระบบออก
ให้แล้วในช่อง “รับที่.....................” จำกนั่นกดส่งกลุ่มงำนเพี่อดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไป ระยะเวลำ
10 นำที
ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียนรับในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) และกดส่งหนังสือให้กลุ่มงานตามภารกิจ
ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรลงทะเบียนรับในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง (D-Fins) และกดส่งหนังสือให้
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ 10 นำที
ขั้นตอนที่ 5 ส่งหนังสือ/เอกสารหลักฐานการเบิกให้กลุ่มงานตามภารกิจ
ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรนำหนังสือส่งกลุ่มงำนของกองคลังให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกฉบับ ระยะเวลำ
5 นำที

3. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือภายนอกหน่วยงาน)
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
15 นาที

1. รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ
ในกรมอนามัย และหนังสือจาก
ภายนอกกรมอนามัย
ภายนอก

จุดควบคุม
1. รับหนังสือและตรวจสอบ
เอกสารอย่างละเอียด
รอบคอบ

ผู้รับผิดชอบ
พรพรรณ

2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

2

15 นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือตามระเบียบงานสาร
บรรณอย่างละเอียดรอบคอบ

พรพรรณ

10 นาที

1. ลงทะเบียนรับเอกสารให้
ครบถ้วน

พรพรรณ

10 นาที

1. กรณีผู้อานวยการติดภารกิจ
อื่นอาจต้องใช้เวลามากกว่า
10 นาที
2. กรณีเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่สาคัญ
มากให้เสนอรักษาการ
ผู้อานวยการกองคลัง

พรพรรณ

10 นาที

1. รั บ ห นั ง สื อ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
เอกสาร อย่ า งละ เอี ย ดรอ บ
คอบครบถ้วนทุกฉบับ
2. ลงบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบสาร
บรรณและลงบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
โปรแกรม Excel ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน

พรพรรณ

2. พิจารณาคัดแยก
และตรวจสอบ
ถูกต้อง

3
3. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม Excel

4
4. เสนอผู้อานวยการกองคลัง
ลงนาม/สั่งการ

5
5. รับหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลัง
ลงนาม/สั่งการ พร้อมบันทึกคาสั่งการใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel

ลาดับ
5

ผังกระบวนการ

6

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

1. คัดแยกด้วยความละเอียด
รอบคอบและถูกต้องครบถ้วน
ทุกฉบับ
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

พรพรรณ

10 นาที

1. ส่งหนังสือไปยังกลุ่มต่างๆ
ภ า ย ใ น ก อ ง ค ลั ง ต า ม ที่
ผู้อานวยการกองคลังสั่งการ
2. ขอรายชื่อผู้เข้าร่วม และส่ ง
แบบตอบรั บ ทางไปรษณี ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
1. คั ด แยกด้ ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบและถูกต้องครบถ้วน
ทุกฉบับ

พรพรรณ

1. แนบไฟล์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกฉบับ
2. ส่งหนังสือหน่วยงานภายนอก
ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ

พรพรรณ

6. คัดแยกหนังสือส่งสานัก/กองต่าง ๆ
หรือหน่วยงานภายนอก

7
7. กรณีหนังสือเชิญประชุม และหนังสือ
อบรมที่ขอรายชือ่ ผู้เข้าร่วม

8

10 นาที
8. กรณีหนังสือต่างๆ ที่ผู้อานวยการ
กองคลัง สั่งการให้แจ้งเวียนภายใน
กองคลัง หรือหน่วยงานภายนอก
กรมอนามัย

9

30 นาที
9. สแกนต้นฉบับแนบไฟล์ PDF เพื่อ
แจ้งเวียนในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีส่งหนังสือให้
หน่วยงานภายนอก

พรพรรณ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

10

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

1. ตรวจทานหนั งสือ ให้ ถู กต้ อ ง
ตามระเบีย บสารบรรณก่อ น
บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. คั ด แยกด้ ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบเพื่ อ เสนอผู้ บ ริ ห าร
ตามสายงานให้ถูกต้อง

พรพรรณ

10 นาที

1. ส่งหนังสือให้ครบถ้วนทุกฉบับ
2. เสนอให้ตรงตามสายบังคับ
บัญชา

พรพรรณ

10 นาที

1. ตรวจสอบการลงนามให้ครบ
ทุกฉบับ

พรพรรณ

10 นาที

1. ลงบันทึกข้อมูลในระบบสาร
บรรณและลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Excel ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

พรพรรณ

10. กรณีหนังสือที่ผู้อานวยการ
กองคลังสั่งการ ให้เสนอหนังสือ
ต่อผู้บริหารตามสายงาน

11
11. ส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่
รับ-ส่งหนังสือ นาไปเสนอผู้บริหาร

12
12. รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้ว
กลับคืนกองคลัง

13
13. บันทึกรับหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Excel และนาเสนอผู้อานวย
กองคลังอีกครั้ง

ลาดับ

ผังกระบวนการ

14

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

1. ส่งหนังสือตามที่ผู้อานวยการ
กองคลั ง สั่ ง การเพื่ อ คื น ให้
ถูกต้องตามกลุ่มงาน
2. ลงบันทึกข้อมูลในระบบสาร
บรรณและลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Excel ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน

พรพรรณ

20 นาที

1..คั ด แ ย ก ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
หนังสือ
2. สแกนหนังสือที่สาคัญ
3. จัดเก็บใส่แฟ้มงาน

พรพรรณ

14. รับหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลัง
ลงนาม/สั่งการ พร้อมบันทึกคาสั่งการใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel

15
15. หนังสือต่างๆ ที่เสร็จสิ้น
กระบวนการแล้ว ทาการสแกน
และจัดเก็บเข้าแฟ้มภายนอก

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือภายนอกหน่วยงาน) มีขั้นตอนการดาเนินงาน 15
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ในกรมอนามัย และหนังสือจากภายนอกกรมอนามัย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือราชการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในกรมอนามัย และหนังสือจาก
ภายนอกกรมอนามัย พิจารณาและรับหนังสือและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามกลุ่ม
งานต่าง ๆ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคัดแยกและตรวจสอบ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ และคัดแยกหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบ กรณี หนังสือไม่ถูกต้องตามรูปแบบงานสารบรรณให้ส่งคืน
กลุ่มงานเจ้าของเรื่องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
Excel
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม Excel ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมกับ บันทึกเลขที่รับหนังสือของกองคลังเพื่อการติดตาม
และอ้างอิงการส่งหนังสือ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที

ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้อานวยการกองคลังลงนาม/สั่งการ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ าหน้ าที่ธุรการเสนอหนังสื อต่อผู้ อานวยการกองคลั งเพื่อลงนาม/สั่ งการในหนังสื อ
ตามปกติใช้เ วลาประมาณ 5-10 นาที แต่หากผู้อานวยการไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นอาจใช้เวลาดาเนินการ
มากกว่า 10 นาที หากเป็ นเรื่ องเร่ งด่ว นแต่ไม่ส าคัญที่ ผู้อานวยการต้องเป็นผู้ พิจารณาให้ เสนอรักษาการ
ผู้อานวยการกองคลังลงนาม/สั่งการ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 5 รับหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลัง ลงนาม/สั่งการ พร้อมบันทึกคาสั่งการในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel
ในขั้น ตอนนี้เ จ้าหน้าที่ธุร การรับ หนัง สือที่ ผู้อานวยการกองคลังลงนาม/สั่งการแล้ว พร้อมบันทึก
คาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel อย่างละเอียดรอบคอบ
ครบถ้วนทุกฉบับ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกหนังสือส่งสานัก/กองต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายนอก
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการคัดแยกหนังสือเพื่อส่งให้สานักฯ/กองต่าง ๆ หรือส่งออกหน่วยงานภายนอก
ด้วยความละเอียดรอบคอบถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 7 กรณีหนังสือเชิญประชุม และหนังสืออบรมที่ขอรายชื่อผู้เข้าร่วม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม และหนังสืออบรมที่ขอรายชื่อผู้เข้าร่วม
ที่ออกเลขและบันทึกข้อมูลแล้ว ส่งไปยังกลุ่มๆ ต่างภายในกองคลังเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมและนามาส่งแบบ
ตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ ๘ กรณีหนังสือต่างๆ ที่ผู้อานวยการกองคลัง สั่งการให้แจ้งเวียนภายในกองคลัง หรือหน่วยงาน
ภายนอกกรมอนามัย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการจะนาหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลังสั่งการแจ้งเวียนแล้ว มาคัดแยกเพื่อ
แจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel
อีกครั้ง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 9 สแกนต้นฉบับแนบไฟล์ PDF เพื่อแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีส่งหนังสือ
ให้หน่วยงานภายนอก
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการนาต้ นฉบับหนังสือที่ออกเลข/วันที่แล้วมาสแกนด้วย Program adobe
acrobat จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF ให้ครบถ้วนทุกฉบับก่อนส่งแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายนอกทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที หรือครึ่งชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 10 กรณีหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลังสั่งการ ให้เสนอหนังสือต่อผู้บริหารตามสายงาน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการจะนาหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลังสั่งการแล้ว โดยให้เสนอหนังสือถึง
ผู้บริหาร มาตรวจทานหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณพร้อมคัดแยกหนังสือตามสายงานบังคับบัญชา
ของผู้บริหารให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อส่งหนังสือ หรือมอบหนังสือต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่รับ -ส่ง
หนังสือนาไปเสนอ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 11 ส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือนาไปเสนอผู้บริหาร
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจทานหนังสือให้ถูกต้องตามรูปแบบและระเบียบงานสารบรรณพร้อม
คัดแยกหนังสือตามสายงานบังคับบัญชาของผู้บริหารให้ถูกต้อง ก่อนให้ เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือนาไปเสนอ
ผู้บริหารต่อไป ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที

ขั้นตอนที่ 12 รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้วกลับคืนกองคลัง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนาม/อนุมัติ/สั่งการแล้วคืนให้เจ้าหน้าที่
ธุรการตรวจสอบการลงนามให้ครบถ้วนทุกฉบับพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 13 บัน ทึกรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมลงบัน ทึกข้อมูลในโปรแกรม
Excel และนาเสนอผู้อานวยกองคลังอีกครั้ง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือที่ ผู้อานวยการกองคลังลงนาม/สั่งการแล้ว พร้อมบันทึกคาสั่ง
การในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม Excel ก่อนนาเสนอผู้อานวยการกอง
คลังสั่งการอีกครั้ง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ ๑4 รับหนังสือที่ผู้อานวยการกองคลัง ลงนาม/สั่งการ พร้อมบันทึกคาสั่งการในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel
ในขั้ น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การจะรั บ หนั ง สื อ ที่ ผู้ อ านวยการกองคลั ง ลงนาม/สั่ ง การแล้ ว มาบั น ทึ ก
คาสั่งการ และส่งให้กลุ่มงานต่างๆ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel
ให้ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 15 หนังสือต่างๆ ที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ทาการสแกน และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการจะนาหนังสือต่างๆ ที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วมาคัดแยกความสาคัญเพื่อ
มาสแกนด้วย Program adobe acrobat จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF ให้ครบถ้วนทุกฉบับและจัดเก็บเข้าแฟ้มงานให้
ถูกต้อง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 20 นาที

4 ผังกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
จุดควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
10 นาที รับหนังสือที่ส่งเสนอแล้วจากระบบ พรพรรณ
สารบรรณ บั น ทึ ก ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
พิมพร
ผู้อานวยการในระบบสารบรรณ

รับหนังสือที่ส่งเสนอแล้ว
จากระบบสารบรรณ

2

20 นาที

จัดทาหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ

พิมพร

10 นาที

ผู้ไปราชการลงนามเอกสาร

พิมพร

15 นาที

เสนอผู้อนุมัติ (เสนอขึ้นกรมฯหรือ
ผู้ที่มีอานาจ เพื่อขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ)

พิมพร
เจนจิรา

จัดทำหนังสือ
อนุมัติให้ไปรำชกำร

3
ผู้เบิกไปราชการ
ลงนามเอกสาร

4

ไม่อนุมัติ
ส่งคืน

เสนอผู้อนุมัติ

อนุมัติ

5
ดาเนินการประชุม/อบรม/
สัมมนา/ตรวจเยี่ยม
ตามที่ได้รับอนุมัติ

6

ตามที่ได้รับ ผู้ ไ ปราชการด าเนิ น การประชุ ม /
อนุมัติ
อบรม/สัมมนา/ตรวจเยี่ยม
ตามที่ได้รับอนุมัติ

15 นาที
ทารายงานใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ8708)

จัดทารายงานใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
(แบบ8708)

ผู้ไปราชการ

พิมพร

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกฯ ถูกต้องหรือไม่

10 นาที

เสนอหัวหน้ากลุ่มอานวยการลงนาม
เพื่อรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องแล้ว

10 นาที

ส่งเอกสารการเบิกฯ
ให้ผู้เบิกไปราชการลงนาม

พิมพร

15 นาที

เสนอผู้อนุมัติ (เสนอขึ้นกรมฯหรือ
ผู้ ที่ มี อ านาจ ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

พิมพร

20 นาที

1. จัดทาใบปะหน้าใบสาคัญจ่ายให้
ถู ก ต้ อ งตรงตามการจั ด สรรเงิ น
งบประมาณ ในปีงบประมาณนั้นๆ
2. จัดทาหน้างบใบสาคัญประกอบฎีกา

พิมพร

10 นาที

ออกเลขที่ และลงวันที่หนังสือ
ในสมุดออกเลขของกลุ่มอานวยการ
กากับเลขที่ใบสาคัญจ่าย
จากระบบ D-Fins

พิมพร

ตรวจสอบหลักฐำน

8

ผู้รับผิดชอบ

15 นาที
รวบรวมเอกสาร
หลักฐานการเบิกฯ
ส่งการเงินตรวจสอบ

7

จุดควบคุม

พิมพร

เจ้าหน้าที่
การเงิน

ถูกต้อง

เสนอหัวหน้ำ
กลุ่มอำนวยกำรลงนำม

9

ผู้เบิกไปราชการ
ลงนามเอกสาร

10
ไม่อนุมัติ
ส่งคืน

11

เสนอผู้อนุมัติ
อนุมัติ

12

13

จัดทาใบสาคัญจ่าย
และหน้างบใบสาคัญ
ประกอบฎีกา

ออกเลขที่หนังสือ
ในใบสำคัญจ่ำย

หัวหน้ากลุ่ม
อานวยการ

ลาดับ

14

15

16

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา จุดควบคุม

10 นาที

1. เสนอหัวหน้ากลุ่มอานวยการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
2. เสนอหัวหน้ากลุ่มอานวยการ
ลงนามในใบส าคั ญ จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการเดินทางไปราชการ

พิมพร

10 นาที

ส่งตามระบบสารบรรณและระบบ
D-Fins ไปกลุม่ งบประมาณ

พิมพร

15 นาที

1. นาต้นฉบับใบสาคัญจ่าย
ส่งให้เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งบประมาณ
2. เก็บสาเนาเข้าแฟ้มเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

1. เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
2. พิมพร

เสนอหัวหน้า
กลุ่มอานวยการ
ลงนามในใบสาคัญจ่าย

ส่งตามระบบสารบรรณ
และระบบ D-Fins
ไปกลุ่มงบประมาณ

ส่งต้นฉบับใบสาคัญจ่าย
ให้กลุ่มงบประมาณ
และ เก็บสาเนาเข้าแฟ้ม
เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 16 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือที่ส่งเสนอแล้วจากระบบสารบรรณ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่ธุ ร การรั บหนังสื อที่ ส่ งเสนอแล้ วจากระบบสารบรรณ บั นทึ กคาวิ นิจฉั ยของ
ผู้อานวยการในระบบสารบรรณ ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทาหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ ประกอบด้วย
- หนังสืออนุมัติให้ไปราชการ ระบุ หนังสืออ้างอิง ชื่อ ตาแหน่งของผู้เดินทาง วัน เวลา และสถานที่ไป
ราชการ การค่าใช้จ่ายตามงบประมาณกองคลัง และผู้รักษาราชการแทน
- ต้นเรื่องไปราชการ เช่น หนังสือเชิญประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ถ้ามี)
ระยะเวลา 20 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ไปราชการลงนามเอกสาร (ผู้อานวยการลงนาม)
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสารการเบิกฯ ให้ผู้เบิกไปราชการลงนาม ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้อนุมัติ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสารเสนอผู้อนุมัติ (เสนอขึ้นกรมฯหรือผู้ที่มีอานาจเพื่อขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ) ระยะเวลา 15 นาที

ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการประชุม/อบรม/สัมมนา/ตรวจเยี่ยม ตามที่ได้รับอนุมัติ
ในขั้นตอนนี้ผู้ไปราชการดาเนินการประชุม/อบรม/สัมมนา/ตรวจเยี่ยม ตามที่ได้รับอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 6 ทารายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
หลังกลับจากไปราชการ ดาเนินการทารายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708)
ระยะเวลา 15 นาที
ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย
1) ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)
2) หนังสืออนุมัติให้ไปราชการ
3) รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิก
ค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้
แสดง รายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ)
4) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก กรณีจ่ายจริง
5) ค่าพาหนะ
- ค่ารถไฟชั้น 1 แนบกากตั๋ว
- ค่าเครื่องบินแนบกากตั๋วพร้อมใบเสร็จรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติให้ไป
- ค่าพาหนะรับจ้าง (แบบ บก111)
6) ค่าผ่านทางพิเศษ (โดยให้ทาบันทึกขออนุมัติแยกเบิกต่างหาก)
- ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ
- สาเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- หนังสือขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ
7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีจาเป็นเร่งด่วน ในระหว่างเดินทางที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้
ระยะเวลา 15 นาที
ขั้นตอนที่ 8 ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกฯ
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกฯ ถูกต้องหรือไม่ ระยะเวลา 10 นาที
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืน เพื่อกลับไปแก้ไข
- กรณีถูกต้อง ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 9 เสนอหัวหน้ากลุ่มอานวยการลงนาม
ในขั้น ตอนนี้ เสนอหั ว หน้ ากลุ่ มอานวยการลงนาม เพื่อรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ ว
ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 10 ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้เบิกไปราชการลงนาม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้เบิกไปราชการ
ลงนาม ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 11 เสนอผู้อนุมัติ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสารเสนอผู้อนุมัติ (เสนอขึ้นกรมฯหรือผู้ที่มีอานาจ เพื่อขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ระยะเวลา 15 นาที

ขั้นตอนที่ 12 จัดทาใบสาคัญจ่ายและหน้างบใบสาคัญประกอบฎีกา
เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปดาเนินการจัดทาใบปะหน้าใบสาคัญจ่าย เพื่อเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยระบุรหัส ผลผลิต กิจกรรม งบค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตรงตามการจัดสรร
เงินงบประมาณ ค่าใช้สอย ในปีงบประมาณนั้นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) และจัดทาหน้างบ
ใบสาคัญประกอบฎีกา ระยะเวลา 20 นาที
ขั้นตอนที่ 13 ออกเลขที่หนังสือในใบสาคัญจ่าย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขที่และลงวันที่หนังสือ ในสมุดออกเลขของกลุ่มอานวยการ กากับ
เลขที่ใบสาคัญจ่ายจากระบบ D-Fins ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 14 เสนอหัวหน้ากลุ่มอานวยการลงนามในใบสาคัญจ่าย
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ าหน้ าที่ธุรการเสนอหัว หน้ากลุ่มอานวยการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และ
ลงนามในใบสาคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 15 ส่งตามระบบสารบรรณและระบบ D-Fins ไปงบประมาณ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ และระบบ D-Fins ไปกลุ่มงบประมาณ
ระยะเวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 16 ส่งต้นฉบับใบสาคัญจ่ายให้กลุม่ งบประมาณ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้าหน้ าที่ธุร การนาต้นฉบับใบสาคัญจ่ายส่งให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ และเก็บส าเนา
เข้าแฟ้มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระยะเวลา 15 นาที

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการอนุมัติ/การใช้รถยนต์/เติมน้ามัน
ล้าดับ
1

ผังกระบวนการ

1. รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (แบบ 3)
จากกลุ่มงานต่างๆ

2

ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

โปรแกรม

ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ระยะเวลา
จุดควบคุม
10 นาที 1. รั บใบขออนุ ญาตใช้ รถยนต์
ส่ วนกลาง (แบบ 3) จากกลุ่ ม
งานต่าง ๆ

10 นาที

1. พิจารณาการขออนุญาตใช้รถยนต์
ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
2. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อ
พิ จารณาและลงนามในใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ3)

พิสมัย

10 นาที

1. มอบกุญแจรถยนต์ให้พนักงานขับ
รถยนต์ไปดาเนินการ

พิสมัย
เสกสรร

30 นาที

1. พนักงานขับรถยนต์เตรียม
รถยนต์ก่อปฏิบัติงาน
2. ขออนุมัติเติมน้ามันเชื้อเพลิง

เสกสรร

10 นาที

1. พนั กงานขั บรถยนต์ น าใบขอ
อนุ มั ติ เ ติ ม น้ า มั น เ ส น อ
ผู้อานวยการกองคลังเพื่ออนุมัติ
การเติมน้ามัน

เสกสรร

30 นาที

1. พนักงานขับรถยนต์รับใบอนุมัติ
เติ มน้ ามั นเชื้ อเพลิ งและเตรี ยม
รถยนต์ ก่อนออกปฏิบัติงาน

เสกสรร

2. พิจารณาอนุญาตการใช้
รถยนต์

3

ผู้รับผิดชอบ
พิสมัย

3. มอบกุญแจให้พนักงาน
ขับรถยนต์

4
4. รับกุญแจรถยนต์
พร้อมขออนุมัติเติมน้ามัน

5
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์
ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอ
อนุมัติเติมน้ามันพร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกองคลัง

6
6. เตรียมรถยนต์ก่อนออก
ปฏิบัติงาน

ล้าดับ

ผังกระบวนการ

7
7. ปฏิบัติงานตามใบขอใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)
ที่ได้รับอนุญาต

8
8. ส่งใบเสร็จรับเงินค่าเติมน้ามันพร้อม
ใบขออนุมัติเติมน้ามันให้เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมรถยนต์เพื่อนาไปตั้งเบิก

9

ระยะเวลา

120 นาที 1. ปฏิบัติงานตามใบขอใช้
รถยนต์ที่ผู้บังคับบัญชา
อนุญาตแล้ว
2. ปฏิบัติงานให้ทันเวลา
และตรงตามเส้นทาง
20 นาที
1. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ วน าใบเสร็ จรั บเงิ นค่ าเติ ม
น้ ามั นพร้ อมกั บส่ งมอบใบขอ
อนุมั ติเติมน้ ามั นให้ เจ้ าหน้าที่
ควบคุมรถยนต์
2. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ควบคุ มรถยนต์
ตรวจสอบความถู ก ต้ อง/
ครบถ้วนของเอกสาร

10. ส่งคืนกุญแจรถยนต์เมื่อเสร็จ
ภารกิจในแต่ละวัน

ผู้รับผิดชอบ

เสกสรร

เสกสรร
พิสมัย

10 นาที

1. บันทึกเลขไมล์ลงในใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ในการนา
รถยนต์ อ อกไปปฏิ บั ติ ง าน
ในแต่ ล ะครั้ ง พร้ อ มกั บ เก็ บ
เอกสารเข้าแฟ้ม

เสกสรร

10 นาที

1. เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จในแต่
ละวัน
2. ส่งคืนกุญแจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ ค วบ คุ มกา ร ใช้ ร ถย นต์
ราชการ

เสกสรร
พิสมัย

9. บันทึกเลขไมล์ในการนารถยนต์ไป
ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง พร้อมกับเก็บ
เข้าแฟ้ม

10

จุดควบคุม

รายละเอียดของขันตอนการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ/การใช้รถยนต์/เติมน้ามัน มีขันตอนการด้าเนินงาน 10 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที่ 1 รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) จากกลุ่มงานต่างๆ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) จากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระยะเวลา 10 นาที
ขันตอนที่ 2 พิจารณาจัดรถเพื่อความเหมาะสม
ในขั้ น ตอนนี้ เ จ้ า หน้ าที่ ธุ ร การพิ จ ารณาจัด รถเพื่ อความเหมาะสม ประหยั ด เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ระยะเวลา 10 นาที
1) พิจารณาการขออนุญาตใช้รถยนต์ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
2) นาเสนอผู้อานวยการกองคลังลงนามในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ3)

ขันตอนที่ 3 มอบกุญแจรถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ธุรการมอบกุญแจรถยนต์ให้พนักงานขับรถ เพื่อไปดาเนินการตามใบขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ระยะเวลา 10 นาที
ขันตอนที่ 4 รับกุญแจรถยนต์พร้อมขออนุมัติเติมน้ามัน
พนักงานขับรถยนต์รับกุญแจ พร้อมขออนุมัติเติมน้ามันเชื้อเพลิง ระยะเวลา 30 นาที
ขันตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ตรวจสอบความถูกต้องของใบขออนุมัติเติมน้ามัน
พนักงานขับรถยนต์นาใบขออนุมัติเติมน้ามันเชื้อเพลิง นาเสนอผู้อานวยการกองคลัง เพื่อ อนุมัติการ
เติมน้ามัน ระยะเวลา 10 นาที
ขันตอนที่ 6 เตรียมรถยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน
พนั ก งานขั บ รถยนต์ รั บ ใบอนุ มัติ เติ มน้ามัน เชื้ อเพลิ ง และเตรี ยมความพร้อ มก่ อนออกปฏิ บัติ งาน
ระยะเวลา 30 นาที
ขันตอนที่ 7 ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ที่ได้รับอนุญาต
พนั กงานขับ รถยนต์น ารถยนต์ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุญาตให้ ใช้รถยนต์ส่ ว นกลาง
ปฏิบัติงานให้ทันเวลาและตรงตามเส้นทาง ระยะเวลา 120 นาที

และ

ขันตอนที่ 8 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าเติมน้ามันพร้อมใบขออนุมัติเติมน้ามันให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์เพื่อ
น้าไปตังเบิก
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8.1) นาส่งใบเสร็จรับเงินค่าเติมน้ามัน พร้อมกับส่งมอบใบขออนุมัติเติมน้ามันให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม
รถยนต์
8.2) เจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมรถยนต์ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ระยะเวลา 20 นาที
ขันตอนที่ 9 บันทึกเลขไมล์ในการน้ารถยนต์ไปปฏิบัติงานแต่ละครัง พร้อมกับเก็บเข้าแฟ้ม
พนั กงานขับ รถยนต์ บั น ทึกเลขไมล์ ล งในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ในการนารถยนต์ราชการออกไป
ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง พร้อมเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ระยะเวลา 10 นาที
ขันตอนที่ 10 ส่งคืนกุญแจรถยนต์เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน
พนักงานขับรถยนต์ ส่งคืน กุญแจรถยนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ เมื่อเสร็จ
ภารกิจในแต่ละวัน ระยะเวลา 10 นาที

กลุม่ งบประมาณ
1. ผังกระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1. รับหนังสือแจ้งการโอนจาก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อานวยการ

10 นาที

กองแผนงาน

2

จุดควบคุม
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืนองส่งคืน

2. ตรวจสอบวิเคราะห์
งบประมาณ
ถูกต้องส่ง
โอนจัดสรร

3
3. ดาเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ
ในระบบ GFMIS

4
4. นาเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณ
Upload ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง
และคุมทะเบียนการโอนงบประมาณ

5
5. จัดทาหนังสือแจ้งการโอนจัดสรร
งบประมาณ

6
6. จัดเก็บสาเนาเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ การโอนจัดสรรงบประมาณเข้า
แฟ้มตามแผนงาน

1,260
นาที

- วิเคราะห์งบประมาณที่จะ
ดาเนินการจัดสรรให้หน่วยงาน
ตามหนังสือกองแผนงานและ
ตามพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี(ตามแผนงาน,
ผลผลิต/กิจกรรม )
1,260 - ตรวจสอบรหัสปีงบประมาณ,
นาที
รหัสงบประมาณ, รหัสรายการ
ผูกพันงบประมาณ,
รหัสแหล่งของเงิน, รหัสพื้นที,่
รหัสหน่วยงาน โอน - รับโอน,
จานวนเงินที่โอนจัดสรร
420 นาที - ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

หัวหน้ากลุ่ม

420 นาที - ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ชื่อหน่วยงาน แผนงาน ผลผลิต
จานวนเงินที่โอนจัดสรร

เพ็ญแข
ทิตยา
ราพึง

10 นาที

เพ็ญแข
ทิตยา
ราพึง

- รวบรวมเอกสารอย่างเป็น
ระบบ
- ดาเนินการจัดเก็บโดยเรียง
ตามแผนงาน

เพ็ญแข
ทิตยา
ราพึง

เพ็ญแข
ทิตยา
ราพึง

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือแจ้งการโอนจากกองแผนงาน
ในขั้น ตอนนี้เจ้ าหน้ าที่ผู้ รับผิ ดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบ วิเคราะห์งบประมาณที่จะดาเนินการจัดสรรให้หน่วยงานตาม
หนังสือกองแผนงาน และตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน,
ผลผลิต /กิจ กรรม เพื่อจัดสรรให้ห น่ ว ยงาน และทาหนังสือแจ้งรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณให้ห น่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระยะเวลาในการดาเนินการ 1,260 นาที หรือ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการโอนในระบบ GFMIS ตรวจสอบรหัสปีงบประมาณ, รหัส
งบประมาณ, รหัสรายการผูกพันงบประมาณ, รหัสแหล่งของเงิน, รหัสพื้นที่, รหัสหน่วยงาน โอน - รับโอน,
จานวนเงินที่โอนจัดสรร ระยะเวลาในการดาเนินการ 1,260 นาที หรือ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 4 นาเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณ Upload ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง และ คุมทะเบียนการ
โอนงบประมาณ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการก่อนนาเอกสาร
การโอนจัดสรรงบประมาณ Upload ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง และคุมทะเบียนการโอนงบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดทาหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อหน่วยงาน, แผนงาน, ผลผลิต, จานวนเงินที่โอนจัดสรร
ระยะเวลาในการดาเนินการ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 6 จัดเก็บสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ การโอนจัดสรรงบประมาณเข้าแฟ้ม ตามแผนงาน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ การโอนจัดสรรงบประมาณเข้า
แฟ้มตามแผนงาน โดยรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ดาเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามแผนงานระยะเวลาใน
การดาเนินการ 10 นาที

2. ผังกระบวนการจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย
ลาดับ

1.

ผังกระบวนการ

เรียกดูข้อมูลรายงาน
สถานะการเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS

ระยะเวลา

90 นาที

จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
1,260
นาที
หรือ 3 วัน

2.

จุดควบคุม
1) ตรวจสอบข้อมูล ปี
งบประมาณ,แหล่งของเงิน, รหัส
งบประมาณ, ศูนย์ต้นทุนหน่วย
รับงบประมาณ
2) ตรวจสอบจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ
หน่วยงาน
3) เปรียบเทียบข้อมูล
งบประมาณระหว่างรายงาน
(ZFMA47) และ (ZFMA55)
ให้ตรงกัน
1) ตรวจสอบจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย
2) ตรวจสอบจานวนเงินเบิก
แทนกันที่ได้รับจากหน่วยงาน
อื่น และเบิกแทนกันที่ให้
หน่วยงานอื่นเบิกแทน
3) ตรวจสอบและติดตาม
สถานการณ์งบลงทุน ราย
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.เพ็ญแข
แบ่งดี
(กลุ่ม
งบประมาณ)

น.ส.เพ็ญแข
แบ่งดี
(กลุ่ม
งบประมาณ)

น.ส.ดวงกมล
คล้ายพึ่งสินธ์
(กลุ่มพัสดุ)

3.
ตรวจสอบความถูกต้อง
การจัดทารายงาน

20 นาที

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลรายงาน

หัวหน้ากลุ่ม
งบประมาณ
กองคลัง

4.
พิจารณาเห็นชอบ
การจัดทารายงาน

5.

จัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการเบิกจ่าย ให้
กองแผนงาน และจัดทาเล่ม
รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกรมอนามัย

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลรายงาน
ผู้อานวยการ
กองคลัง

20 นาที

90 นาที

ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนจัดส่ง

น.ส.เพ็ญแข
แบ่งดี
(กลุ่ม
งบประมาณ)

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัย มีขั้นตอนการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เรียกดูข้อมูลรายงานสถานะการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ าหน้ าที่ผู้รั บ ผิ ดชอบจะเรียกดูข้อมูล รายงานสถานะการเบิกจ่า ยจากระบบ GFMIS
(รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายระดับศูนย์ต้นทุน (ZFMA47) และรายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับ
งบประมาณ (ZFMA55)) โดยการเรียกดูข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูล ปีงบประมาณ, แหล่งของเงิน , รหัส
งบประมาณ, ศูนย์ต้นทุนหน่วยรับงบประมาณ, จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน และ
เปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณระหว่างรายงาน (ZFMA47) และ (ZFMA55) ให้ตรงกัน ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ 90 นาที
ขั้นตอนที่ 2 จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องคัดแยกงบประมาณ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย และ
จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย ภาพรวมกรมอนามัย ภาพรวมหน่วยงาน (ภาพรวม 5 งบรายจ่าย, ภาพรวม
4 งบรายจ่าย, งบบุคลากร, งบดาเนินงาน, งบลงทุน, งบรายจ่ายอื่น) และรายงานติดตามสถานการณ์งบลงทุน
รายรายการ พร้อมจัดทาข้อมูลนาเสนอในรูปแบบ Slide Presentation (PPT.) โดยการจัดทาต้องตรวจสอบ
จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตรวจสอบจานวนเงินเบิกแทนกันที่
ได้รับจากหน่วยงานอื่น และเบิกแทนกันที่ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์งบลงทุน รายรายการ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ขั้นตอนที่ปฏิบัติ
สัญญา วันส่งมอบ และปัญหาอุปสรรค) ระยะเวลาในการดาเนินการ 1,260 นาที หรือ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทารายงาน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอข้อมูลการจัดทารายงานให้หัวหน้ากลุ่มงบประมาณพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล หากไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากข้อมูลรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้นาเสนอผู้อานวยการกอง
คลัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ 20 นาที
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเห็นชอบการจัดทารายงาน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอข้อมูลการจัดทารายงานให้ผู้อานวยการกองคลังพิจารณา
เห็นชอบรายงาน หากไม่เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ระยะเวลาในการดาเนินการ 20 นาที
ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่าย ให้ กองแผนงาน และจัดทาเล่มรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณกรมอนามัย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งไฟล์รายงานผลการเบิกจ่าย พร้อมข้อมูลนาเสนอในรูปแบบ
Slide Presentation (PPT.) ให้ กองแผนงาน และนาข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่า ยขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง
พร้อมทั้งจัดทาเล่มรายงาน ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 นาที

3. ผังกระบวนการปฏิบัติงานโอนเงินนอกงบประมาณ
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1. รับหนังสือขอโอนเงินนอก
งบประมาณ จากกลุ่มอานวยการ

2

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

จุดควบคุม
1. หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
ตรวจสอบและมอบหมาย
420 นาที
จนท.ดาเนินการ
10 นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ
โครงการ,ระยะเวลาเบิกจ่าย
สิ้นสุด,จานวนเงินเพียงพอ
และคงเหลือ

วรภรณ์

5 นาที

1. คุมเงินในทะเบียนโครงการ
2. ทาตารางข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนโอนในระบบ GFMIS
เช่นรหัสหน่วยงาน,รหัสเงิน
ฝากคลัง เป็นต้น
1. โอนเงินในระบบ GFMIS
ผ่าน GFMIS Web Online
ตามคูม่ ือ กรมบัญชีกลาง
2. ตรวจสอบควมถูกต้องทุกครั้ง
อีกครั้ง
1. ดาเนินการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงิน (D-Fins) การ
คลัง (D-Fins) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน
กด บันทึกการโอนในระบบ
1. แสกนขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตรวจสอบ ความถูกต้องได้

วรภรณ์

1. ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานตาม
ระเบียบสานักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

วรภรณ์

2. ตรวจสอบเอกสาร
กับทะเบียนคุมเงิน
โครงการฯ

3

ถูกต้อง
คุมเงิน

3. คุมเงินในทะเบียน และ
จัดทาข้อมูลในระบบ EXcel

4
4. โอนเงินในระบบ GFMIS

1-2 นาที
ต่อ
หน่วยงาน

5. โอนเงินในระบบ D-Fins

1-2 นาที
ต่อ
หน่วยงาน

5

6

5 นาที
6. แสกนเอกสารการโอนเงินนอก
งบประมาณ ขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง

7

30 นาที
7. ทาหนังสือ แจ้งหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
จนท.กลุ่ม
อานวนการ
วรภรณ์

วรภรณ์

วรภรณ์

วรภรณ์

ลาดับ

ผังกระบวนการ

8
8. เสนอ ผู้อานวยการกอง
คลัง / อธิบดี กรมอนามัย

9
9. กลุ่มอานวยการ ส่งเอกสารต้นฉบับ
สาเนากลุ่มงบประมาณ เก็บเข้าแฟ้ม

ระยะเวลา

จุดควบคุม

1,260 1. หัวหน้ากลุม่ งบประมาณ
นาที/
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
หรือ 3 วัน 2. ผู้อานวยการ / อธิบดี
พิจารณาอนุมัติ
1. กลุ่มอานวนการ ส่งเอกสาร
ให้หน่วยงานผู้รับโอนเงิน
ทางไปรษณีย์ และส่งสาเนา
ให้กลุ่มงบประมาณ
2. ดาเนินการจัดเก็บเข้าแฟ้ม

ผู้รับผิดชอบ

จนท.กลุ่ม
อานวนการ
วรภรณ์
จนท.กลุ่ม
อานวนการ
วรภรณ์

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานโอนเงินนอกงบประมาณ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือขอโอนเงินนอกงบประมาณจากกลุ่มอานวยการ
ในขั้นตอนนี้ หนังสือจะผ่านการมอบหมายจาก ผู้อานวยการกองคลัง และหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร กับทะเบียนคุมเงินโครงการ
ในขั้ น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ ท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหนั ง สื อ ขอโอนเงิ น นอก
งบประมาณ เช่นชื่อโครงการ, จานวนเงิน เพียงพอและคงเหลือ, ระยะเวลาเบิกจ่ายสิ้นสุดแล้วหรือไม่ โอนเงิน
ให้หน่วยงานภายในกรมอนามัย หรือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แจ้งหน่วยงานให้รีบ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนคุมเงินในทะเบียนโครงการระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 3 คุมเงินในทะเบียน และจัดทาข้อมูลในระบบ Excel
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่งบประมาณ ดาเนิน การคุ มเงิน ในทะเบีย นโครงการโดยละเอี ยด และท า
ตารางข้อมูลในโปรแกรม Excel เช่น รหัสหน่วยงาน,รหัสเงินฝากคลัง และรหัสพื้นที่ ให้ถูกต้องก่อนเข้าโอนใน
ระบบ GFMIS (ใช้เวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณหน่วยงานที่โอน ) โดยรวมระยะเวลาดาเนินการประมาณ
10 นาที
ขั้นตอนที่ 4 โอนเงินในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการโอนเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ตาม
คู่มือ กรมบัญชีกลาง โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามตาราง Excel และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งตาม
รายการโอน (ใช้เวลาตามปริมาณงาน ) ระยะเวลาดาเนินการประมาณหน่วยงานละ 1-2 นาที/หน่วยงาน

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ได้รับโอนเงินนอกงบประมาณจะสามารถใช้เงินได้ต้องรอให้ กรมบัญชีการอนุมัติผ่าน
รายการในระบบ GFMIS ก่อน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน ถัดจากวันโอนในระบบฯ
ขั้นตอนที่ 5 โอนเงินในระบบ D-Fins
ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินในระบบ GFMIS ก่อน
ดาเนินการโอนในระบบ D-Fins เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งก่อนกดบันทึก
ในระบบ และในขั้นตอนนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบ รายการโอนได้ผ่านระบบ D-Fins ได้
ระยะเวลาดาเนินการประมาณหน่วยงานละ 1-2 นาที /หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 แสกนเอกสารการโอนเงินนอกงบประมาณ ขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง
ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ จะแสกนหนังสือขอโอนเงินนอกงบประมาณพร้อมกับเอกสารการ
โอนในระบบ GFMIS ขึ้น เว็บ ไซต์ กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th หัว ข้ อเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่ได้รับโอนเงินสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
และเตรียมความพร้อม เบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องและต่อทันเวลา ตามระยะเวลาของโครงการ การแสกนข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ใช้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 7 ทาหนังสือ แจ้งหน่วยงาน
ในขั้ น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณด าเนิ น การท าหนั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงาน ที่ ไ ด้ รั บ โอนเงิ น นอก
งบประมาณ หนังสือแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จัดทาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พร้อมแนบรายละเอียดเป็น QR code เพื่อประหยัดกระดาษตามนโยบายของกรมอนามัย
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 8 เสนอ ผู้อานวยการกองคลัง / อธิบดี กรมอนามัย
ในขั้นตอนนี้ เจ้ าหน้าที่งบประมาณดาเนินการทาหนังสือภายใน กรณีโอนเงินนอกงบประมาณให้
หน่วยงานภายในกรมอนามัย หากโอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่งบประมาณดาเนินการทาหนังสือ
ภายนอก จากนั้ น หั ว หน้ า กลุ่ ม ประมาณ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง ก่ อ นด าเนิ น การส่ ง เรื่ อ ง เสนอ
ผู้อานวยการกองคลัง / อธิบดี กรมอนามัย พิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1,260 นาที
ขั้นตอนที่ 9 กลุ่มอานวยการส่งเอกสาร
ในขั้นตอนนี้ เมื่อผู้อานวยการกองคลัง / อธิบดี กรมอนามัย พิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กลุ่ม
อานวยการจะเป็นผู้ดาเนินการส่งเอกสารตัวจริงให้หน่วยงานที่ได้รับการโอนเงินนอกงบประมาณ จากนั้นจะส่ง
ส าเนาคู่ ฉบั บ คื น ให้ เจ้ าหน้ า ที่ก ลุ่ ม งบประมาณ เก็ บเข้ าแฟ้ม โครงการ เพื่อ ให้ เจ้ าหน้า ที่ ตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณอีกครั้ง

4. ผังกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
กรณีที่ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนกรมอนามัย
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1. กรมฯพิจารณาวงเงินงบประมาณที่จะ
โอนงบประมาณให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดาเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ

3

ไม่ผ่าน

3. เสนอผู้บริหารอนุมัติวงเงิน
งบประมาณที่จะโอนเงินเบิก
แทน

ผู้รับผิดชอบ
จันทิมา

- ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ตามในระบบ GFMIS

จันทิมา

30 นาที

2
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินงานในระบบ GFMIS
แล้วนาเลขที่เบิกแทน นามาทาใบแจ้งการ
เบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จานวน 3
ฉบับ ทาหนังสือให้หน่วยงานเบิกแทนรับ
เรื่องแล้วดาเนินการตามระบบงาน

จุดควบคุม
- ควบคุมในทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามที่หน่วยงานกาหนดมาให้

90 นาที

1,260 - ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
นาที /3 วัน ให้ตรงกับข้อมูลใน
ระบบ GFMIS

จันทิมา

ผ่าน

4

30 นาที

- ทารายการในระบบ GFMIS
ให้ตรงตามเอกสารที่โอนเงิน
พร้อมตรวจการลงนามให้
ถูกต้อง

จันทิมา

30 นาที

- ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
ให้ตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS

จันทิมา

4. ส่งเรื่องและรายละเอียดประกอบการ
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานเบิกแทน
ดาเนินการในระบบ GFMIS

5
5. จัดเก็บสาเนาเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ การโอนจัดสรรงบประมาณเข้า
แฟ้มตามแผนงาน

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กรณีที่ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนกรมอนามัย มีขั้นตอนการดาเนินงาน
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือตามระบบสารบรรณ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงบประมาณรับเรื่องจากกลุ่ มอานวยการเสนอหั วหน้ากลุ่มงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่คุมเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ให้กองคลังโอนเงินเบิกแทนกันตรวจเช็ค
ยอดเงินว่ามีพอให้ตัดเงินไปให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนกัน แล้วดาเนินการตัดเงินงบประมาณเบิกแทนกันมา
ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาการเบิกแทนกันในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดทาการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ดาเนินงานจัดทาการโอนเงินใน
ระบบ GFMIS แล้วจัดทาใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน จานวน 3 ฉบับ เพื่อส่งเรื่องประกอบการโอน
เงิน งบประมาณได้อย่ างครบถ้ว นถูกต้องตามระเบีย บกระทรวงการคลั ง ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ
GFMIS ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ส่งหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
ในขั้นตอนนี้ส่งหนังสือและรายละเอียดของเอกสารประกอบการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนและรหัส
หน่วยงานผู้เบิกแทน เสนผู้บริหารลงนามอนุมัติในใบเบิกแทนกันทั้ง 3 ฉบับ ระยะเวลาในการดาเนินการ
1,260 นาที หรือ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ส่งหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ให้หน่วยงานเบิกแทนดาเนินการ
ในขั้ น ตอนนี้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เ บิ ก แทนกรมอนามั ย ด าเนิ น การตามระเบี ย บการโอนเงิ น
งบประมาณแล้ว ส่งให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินให้เรียบร้อย ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 5 รับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
ในขั้นตอนนี้รับเรื่องจากหน่วยงานที่กรมอนามัยให้เบิกแทนที่ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณ
แทนกัน แล้วตรวจสอบในระบบ GFMIS ว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว จัดทาทะเบียนคุมเงินเพื่อ
ทาการตรวจรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันทุกสิ้นเดือน ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที

กรณีที่หน่วยงานอื่นให้กรมอนามัยเบิกแทน
ลาดับ
1

2

3

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1. ลงทะเบียนรับเรื่องการรับโอน
งบประมาณจากส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณเสนอหัวหน้าที่กลุ่มงบประมาณ

180 นาที

2. ทาหนังสือแจ้งรายละเอียดและ
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ
อื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ทาหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาลง
ลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการโอนเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน

4
4. เสนอผู้บริหารอนุมัติวงเงิน
งบประมาณที่จะโอนเงินเบิก
แทน

5

6

5. แจ้งไปยังกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและ
ออกเลขรหัสงบประมาณรองรับการ
เบิกจ่าย
6. . ตรวจสอบเอกสารประการโอนเงิน
งบประมาณเบิกแทนและรหัสหน่วยงาน
ของผู้เบิกแทน พร้อมเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการโอนเงินงบประมาณ

7
7. ส่งคืนแบบใบแจ้งการโอนเงิน
งบประมาณแทนกันให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณและตรวจสอบการอนุมัติของ
กรมบัญชีกลางใน ระบบ GFMIS

30 นาที

30 นาที

จุดควบคุม
- ควบคุมการหักเงินในทะเบียน
ให้ถูกต้องตามที่หน่วยงาน
กาหนดมาให้

ผู้รับผิดชอบ
จันทิมา

- แจ้งหน่วยงานให้ตรงตามที่
เจ้าของงบประมาณกาหนดมา
ให้

จันทิมา

- ตรวจจานวนเงินรหัส
หน่วยงานให้ตรงกับในระบบ
GFMIS

จันทิมา

1,260 - ตรวจการลงนามให้ตรงช่อง
นาที /3 วัน รายการของผูเ้ บิกแทน

จันทิมา

840 นาที - ตรวจเอกสารให้ตรงกับใน
/2 วัน
ระบบ GFMIS

จันทิมา

30 นาที

- ตรวจเอกสารให้ตรงกับใน
ระบบ GFMIS

จันทิมา

30 นาที

- ตรวจเอกสารให้ตรงกับใน
ระบบ GFMIS

จันทิมา

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กรณีที่หน่วยงานอื่นให้กรมอนามัยเบิกแทน มีขั้นตอนการดาเนินงาน
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือตามระบบสารบรรณ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลุ่มงานงบประมาณลงทะเบียนรับเรื่องจากส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ สั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่ทาเบิกแทนกันปฏิบัติต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินการ 180 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ส่งหนังสือตามระบบสารบรรณ
ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ทาเรื่องงบประมาณเบิกแทนกันทาหนังสือแจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส่ ว นราชการอื่น ให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ส่งหนังสือตามระบบสารบรรณ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ GFMIS ว่าเอกสารตรงตามใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณ
แทนกันแล้ว ถึงจะทาหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทน
กัน เพื่อส่งหนังสือให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินต่อไป ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 4 ส่งหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
ในขั้นตอนนี้ ทาหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามในแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนด ระยะเวลาในการดาเนินการ 1,260 นาที หรือ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 5 ส่งหนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง
ในขั้นตอนนี้ป ระสานแจ้ งไปยั งกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและออกเลขรหัส งบประมาณรองรับการ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติเงินให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ระยะเวลาในการดาเนินการ 840 นาที หรือ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจเช็คยอดในระบบ GFIMS
ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบเอกสารประการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนและรหัสหน่วยงานของผู้เบิก
แทน พร้อมเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการโอนเงินงบประมาณ พร้อมทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงาน ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 7 ส่งหนังสือตามระบบสารบรรณ
ในขั้น ตอนนี้ ทาหนั งสื อส่ งคืน แบบใบแจ้งการโอนเงินงบประมาณแทนกันให้ ส่ ว นราชการเจ้าของ
งบประมาณและตรวจสอบการอนุ มั ติ ข องกรมบั ญ ชี ก ลางในระบบ GFMIS
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการคุมเงินงบประมาณตามที่ขอเบิก
ลาดับ
1.

2.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รับเอกสารใบสาคัญการเบิกจ่าย
จากกลุ่มอานวยการ

คัดแยกเอกสารใบสาคัญ

รับเอกสารใบสาคัญการ
เบิกจ่ายจากกลุ่มอานวยการ

5 นาที

รั บ เ อ ก ส า ร ใ บ ส า คั ญ ก า ร กลุ่มงบประมาณ
เบิ ก จ่ า ยของหน่ ว ยงานจาก
กลุ่มอานวยการ
และคั ด แยกใบส าคั ญ การ
เบิกจ่าย
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ กลุม่ งบประมาณ
เอกสารและบันทึกทะเบียนคุม
การเบิ ก จ่ า ยใน Excel ตาม
รายละเอียดเอกสารใบสาคัญ

5 นาที
ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึก
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใน Excel

4.

5 นาที

ส่งเอกสารใบสาคัญการเบิกจ่ายให้
กลุ่มการเงิน/กลุ่มพัสดุ

ไม่ถูกต้อง

5.

5 นาที
รับใบสาคัญการขอเบิกจ่าย
(ขบ.) ตรวจความถูกต้องและลงเลข/วันที่
ในทะเบียนคุม Excel

6.

จากกลุ่มการเงิน
ส่งเอกสารใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.)/
(ขบ.503)/ขจ. ให้กลุ่มบัญชี/กลุ่มการเงิน

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

ไม่ถูกต้อง

3.

จุดควบคุม

15 นาที

กลุ่มงบประมาณ

- กรณี กั น Po/เบิ ก จ่ า ยหลั ง กลุ่มงบประมาณ
กัน ส่งให้กลุ่มพัสดุตรวจสอบ
และกั น เงิ นผ่ า นระบบGFMIS
และe-GP และบั น ทึ ก เลขที่
PO ในระบบ D-Fins
- กรณีเบิกจ่าย/เงินยืมราชการ
ส่ ง ให้ ก ลุ่ ม การเงิ น ตรวจสอบ
และเบิ ก จ่ า ยใบส าคั ญ ผ่ า น
ระบบ GFMIS และบั น ทึ ก
เลขที่ ใ บส าคั ญ ขอเบิ ก จ่ า ย
(ขบ.) และวั น ที่ ว างเบิ ก ใน
ระบบ D-Fins
รั บ เอกสารใบส าคั ญ การขอ กลุม่ งบประมาณ
เบิ ก จ่ า ย (ข บ.) จ ากกลุ่ ม
การเงิน และลงเลขและวัน ที่
ใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.)
ทะเบียนคุม Excel และส่ ง
กลุ่มบัญชี
รั บ เอกสารใบส าคั ญ การขอ กลุม่ งบประมาณ
เบิ ก จ่ า ย (ข บ.) จ ากกลุ่ ม
งบประมาณ เพื่อทาการบันทึก
ใบส าคั ญ การขอเบิ ก จ่ า (ขบ.
503) และส่งกลุ่มการเงิน ทา
ใบสาคัญการขอจ่าย (ขจ.) ใน
ระบบ GFMIS เรียบร้อย แล้ว
ส่ ง ให้ ก ลุ่ ม บั ญ ชี เพื่ อ จั ด เก็ บ
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การคุมเงินงบประมาณตามที่ขอเบิก มีขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารใบสาคัญการเบิกจ่ายจากกลุ่มอานวยการ
รับเอกสารใบสาคัญการเบิกจ่ายจากกลุ่มอานวยการ ผ่านระบบ D-Fins/ระบบสารบรรณ ระยะเวลา
ในการดาเนินการ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกเอกสารใบสาคัญ
รับ เอกสารใบสาคัญการเบิกจ่ายของหน่ว ยงานจากกลุ่ มอานวยการ ผ่ านระบบ D-Fins/
ระบบสารบรรณ และคัดแยกใบสาคัญการเบิกจ่าย เช่น
- เบิกจ่าย
- เงินยืมราชการ
- กัน Po
- เบิกจ่ายหลังกัน Po
- Po พร้อมเบิกจ่าย
ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใน Excel
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใน Excel ตามรายละเอียด
เอกสารใบสาคัญ กรณี พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น เอกสารใบสาคัญมีการเลือกแผนงาน/กิจกรรมหลัก/ศูนย์
ต้นทุนที่ ไม่ถูกต้อง ให้ส่งกลับหน่วยงานแก้ไข ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารใบสาคัญการเบิกจ่ายให้กลุ่มการเงิน/กลุ่มพัสดุ
- กรณี กัน Po/เบิกจ่ายหลังกัน ส่ งให้กลุ่มพัสดุตรวจสอบ และกันเงินผ่านระบบ GFMIS และ
e-GP และบันทึกเลขที่ PO ในระบบ D-Fins
- กรณีเบิกจ่าย/เงินยืมราชการส่งให้กลุ่มการเงินตรวจสอบและเบิกจ่ายใบสาคัญผ่านระบบ GFMIS
และบันทึกเลขที่ใบสาคัญขอเบิกจ่าย (ขบ.) และวันที่วางเบิกในระบบ D-Fins ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 5 รับใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.) ตรวจความถูกต้องและลงเลข/วันที่ในทะเบียนคุม Excel
รับเอกสารใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.) จากกลุ่มการเงิน ผ่านระบบ D-Fins/ ระบบสารบรรณ และ
ลงเลขและวันที่ใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.)ทะเบียนคุม Excel และส่งกลุ่มบัญชีผ่านระบบ D-Fins/ระบบ
สารบรรณ กรณี พบว่า ใบขอเบิก (ขบ.) ไม่ถูกต้อง ให้ส่งกลับกลุ่มการเงินแก้ไข กรณียังไม่ปลดบล็อกในระบบ
GFMIS แต่หากมีการปลดบล็อกในระบบ GFMIS แล้ว ต้องปรับ J7 ระยะเวลาในการดาเนินการ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเอกสารใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.)/ ขบ.503)/ขจ. ให้กลุ่มบัญชี/กลุ่มการเงิน
รับเอกสารใบสาคัญการขอเบิกจ่าย (ขบ.) จากกลุ่มงบประมาณ ผ่านระบบ D-Fins/ระบบสารบรรณ
เพื่อทาการบันทึกใบสาคัญการขอเบิกจ่า (ขบ.503) และส่งกลุ่มการเงิน ทาใบสาคัญการขอจ่าย (ขจ.) ใน
ระบบ GFMIS เรียบร้อย แล้วส่งให้ก ลุ่มบัญชี ผ่านระบบ D-Fins/ ระบบสารบรรณ เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลาในการดาเนินการ 15 นาที

กลุ่มบัญชี
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงานเงินยืมราชการ
ลาดับ
1

2

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1. รับเอกสารการยืมเงินราชการ
จากหน่วยงานและจากระบบ
โปรแกรม

30 นาที

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

2. ตรวจสอบเอกสาร
การยืมเงินราชการใน
ระบบโปรแกรม

3

ถูกต้อง
ส่งเบิก

3. คุมเงินงบประมาณและวาง
เบิกในระบบ GFMIS

4
4. บันทึกทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
บันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม
และบันทึกทะเบียนคุมเงินฝากคลัง

5
5. ตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง (ZAP_RPT 503)
และบันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร

6
6. โอนจ่ายเงินยืมแบบ e-Payment
ทางระบบ KTB Corporate Online และผู้มี
อานาจลงนามสั่งจ่ายเงินทางระบบ

7
7. sms แจ้งผู้ยืมว่ามีการโอนเงิน
และบันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

จุดควบคุม
1. เข้าดูระบบโปรแกรมบ่อย ๆ
2. ส่งเงินยืมก่อนกาหนดใช้เงิน
3-5 วัน
3. สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ผู้รับผิดชอบ
เจนจิรา
ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

120 นาที 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ฯ
พ.ศ. 2562
2. ผู้ยืมไม่มีหนี้เงินยืมค้างชาระ
3. สามารถทางานแทนกันได้

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

120 นาที 1. คุมเงินและเบิกเงินถูกต้อง
ตามประเภทเงิ น ผลผลิ ต
กิจกรรม และศูนย์ต้นทุน
2. ต้องให้มีคนทางานแทน

จนท.
งบประมาณ
และ จนท.
การเงิน

120 นาที 1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกข้อมูลในระบบ
โปรแกรม
3. ต้องให้มีคนทางานแทน
120 นาที 1. ตรวจสอบเงินโอนให้ครบทุก
รายยืม
2. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
3. ต้องให้มีคนทางานแทน
420 นาที 1. ความถูกต้องในระบบตามชื่อ
ผู้รับและเลขที่บัญชี จานวน
เงิน และทันเวลาใช้เงิน
2. อนุมัติสั่งจ่ายไม่เกิน 21.00 น.
3. ต้องให้มีคนทางานแทน ทั้ง
ผู้ทาโอนและผู้อนุมัติคนที่ 1
60 นาที 1. บันทึกการจ่ายเงินให้
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. ต้องให้มีคนทางานแทน

วิชุดา
ศราวุธ

เฉลิมชัย
พรเพ็ญ
สุพรรณา
พิมพ์ภวดี
เอกฤทัย
อรุณี
ดวงกมล
ศรีสรุ าง
ศศิธร
KTC
ศราวุธ
เขมินทร์

ลาดับ

ผังกระบวนการ

8
8. บันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร
บันทึกทะเบียนใบสาคัญค้างจ่าย และ
บันทึกการจ่ายในระบบโปรแกรม

9
9. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมในระบบ
โปรแกรมที่ครบกาหนดและเกินกาหนด
ดาเนินการทวงหนี้และบันทึกในระบบ
โปรแกรม

10

ระยะเวลา

120 นาที 1. บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเอกสาร
2. บันทึกในโปรแกรมให้
ครบถ้วน
3. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน
180 นาที 1. ตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกราย
2. ตรวจสอบทุกวัน และทวงหนี้
ทุกวัน
3. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน
4. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562
30 นาที 1. บันทึกในระบบโปรแกรมให้
ครบถ้วน
2. ปฏิบัติตามแนวทาง
ตรวจสอบภายใน
3. ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
4. ไม่ให้มีเงินสดเหลือคืนเกิน
20% โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล
5. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

10. รับคืนเงินสดจากลูกหนี้และบันทึก
ในระบบโปรแกรม

11

12

11. บันทึกล้างลูกหนี้และทาเบิกเกิน
ส่งคืนในระบบ GFMIS
งบประมาณบันทึกรับคืนเงินสด

90 นาที

2,100
นาที

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืน

12. รับใบสาคัญล้างหนี้
ตรวจสอบตามระเบียบ

ถูกต้อง
ล้างหนี้

จุดควบคุม

1. บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุก
รายยืม
2. งบประมาณบันทึกให้
ครบถ้วนถูกต้องตามกิจกรรม
และผลผลิต
1. ตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง พ.ศ.2562
2. ตรวจสอบใบสาคัญให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
3. ติดตามใบสาคัญทีส่ ่งคืน
แก้ไขโดยเร็ว

ผู้รับผิดชอบ

พรเพ็ญ
สุพรรณา
วิชุดา

ศราวุธ

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา
สิดาพร

สุพรรณา
ณัฐวัชร
จนท.
งบประมาณ
จนท.การเงิน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

13
13. บันทึกล้างหนี้ในระบบโปรแกรม
และบันทึกล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS

14
14. ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือใน
ระบบโปรแกรมและในระบบ
GFMIS
ทุกสิ้นเดือนและสิ้นปี

ระยะเวลา

จุดควบคุม

120 นาที 1. บันทึกในโปรแกรมให้
ครบถ้วนถูกต้อง
2. บันทึกในระบบ GFMIS ให้
ครบถ้วนถูกต้อง
3. ปฏิบัติตามระเบียบเบิก
จ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562
4. ต้องออกใบรับใบสาคัญให้
ทุกราย
1,260 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ
นาที
GFMIS
2. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง
3. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

ศราวุธ
ชลลดา
สุพรรณา
ลักษณา

ศราวุธ

โปรแกรม

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานเงินยืมราชการ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 14 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารการยืมเงินราชการจากหน่วยงานและจากระบบโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมรับเอกสารการยืมเงินของหน่วยงานภายนอกจากกลุ่มอานวยการ และ
เข้าระบบโปรแกรมเพื่อรับเอกสารการยืมเงินในระบบ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้น ตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารการยื มเงิ น ราชการในระบบโปรแกรม ถูก ต้องส่ งเบิ ก ไม่ ถูกต้อ งแจ้ ง
หน่วยงานแก้ไข
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยืมเงินราชการ เช่น โครงการอบรม
สัมมนา หนังสืออนุมัติการเดิน ทาง ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่ระเบียบกาหนด หนังสื อ
ค้าประกันกรณีผู้ยืมเป็นพนักงานราชการ สัญญาการยืมเงินที่กรอกข้อมูลและผู้มีอานาจลงนามครบถ้วนถูกต้อง
หากตรวจแล้วถูกต้องทาหนังสือเพื่อส่งเบิกเงินยืมในระบบ GFMIS หากตรวจแล้วไม่ถูกต้องแจ้งหน่วยงานให้รีบ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกเงินต่อไป ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 คุมเงินงบประมาณและวางเบิกในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้กลุ่มบัญชีส่งเอกสารการยืมเงินให้กลุ่มงบประมาณเพื่อกันเงินงบประมาณ เมื่อกันเงินแล้ว
ส่งเอกสารการยืมเงินให้กลุ่มการเงินเพื่อทาขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที
หรือ 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย บันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม และบันทึกทะเบียนคุม
เงินฝากคลัง
ในขั้นตอนนี้เมื่อเบิกเงินในระบบ GFMIS และคุมเงินงบประมาณหลังทาขอเบิกเรียบร้อยแล้วเอกสาร
การยืมเงินจะกลับมาทีก่ ลุ่มบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกข้อมูลเพื่อตั้งใบสาคัญค้างจ่ายในทะเบียนคุม และ
ให้เจ้าหน้าที่เงินยืมบันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม หรือเจ้าหน้าที่บัญชีหักเงินฝากคลังในทะเบียนคุมเพื่อขอ
เบิ ก เงิ น ฝากคลั ง กรณี ที่ เ ป็ น การยื ม เงิ น นอกงบประมาณ ระยะเวลาด าเนิ นการประมาณ 120 นาที หรื อ
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง (ZAP_RPT 503) และบันทึกทะเบียนเงินฝาก
ธนาคาร
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบว่ากรมบัญชีกลางมีการโอนเงินที่ขอเบิกเข้าบัญชีห น่วยงาน
ตามเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง หากโอนให้แล้วบันทึกข้อมูลรับเงินฝากธนาคารในทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคารตามประเภทเงิน คือ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 6 โอนจ่ายเงินยืมแบบ e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online และผู้มีอานาจลง
นามสั่งจ่ายเงินทางระบบ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการโอนจ่ายเงินยืมตามเอกสารขอเบิกเข้าบัญชีผู้ยืมโดยตรงแบบ
e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online และเสนอให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติจ่ายเงินทางระบบ
ตามล าดับ (ผู้ อนุ มัติคนที่ 1 และคนที่ 2) เพื่ออนุมัติจ่ายเงินภายในวันนั้นไม่เกิน 21.00 น. ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 7 sms แจ้งผู้ยืมว่ามีการโอนเงิน และบันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะส่ง sms แจ้งให้ผู้ยืมเงินทราบว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว
และเจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ขอจ่าย) เพื่อให้รายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๘ บันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร และบันทึกทะเบียนใบสาคัญค้างจ่าย และบันทึกการจ่ายใน
ระบบโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีรับเอกสารการยืมเงินที่โอนจ่ายเงินแล้วมาบันทึกในทะเบียนคุมจ่ายเงิน
ฝากธนาคารตามประเภทเงิน และบันทึกทะเบียนคุมล้างใบสาคัญค้างจ่าย และเจ้าหน้าที่เงินยืมจะนาเอกสาร
หลักฐานการยืมบันทึกในระบบโปรแกรมว่าจ่ายเงินแล้ว และเก็บเอกสารการยืมเงินเพื่อรอการชาระหนี้ตามกาหนด
ระยะเวลาต่อไป ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมในระบบโปรแกรมที่ครบกาหนดและเกินกาหนดดาเนินการทวงหนี้
และบันทึกในระบบโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมตรวจสอบรายยืมในระบบโปรแกรมทุกหน่วยงานว่ามีรายใดที่ครบกาหนด
ชาระหนี้เงินยืมและยังมิได้ชาระหนี้บ้าง โดยตรวจสอบด้วยว่าส่งใบสาคัญมากองคลังแล้วและอยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบใบสาคัญของกลุ่มการเงินด้ วยหรือไม่ และดาเนินการทาบันทึกเพื่อทวงหนี้เงินยืมไปที่กลุ่มการเงิน
หรือหน่วยงานผู้ยืมแล้วแต่กรณี โดยทวงครั้งที่ 1 , 2 หรือ 3 รายใดที่ทวงครบ 3 ครั้งแล้วยังชาระหนี้ไม่เสร็จ
สิ้นให้ทาบันทึกเสนอกรมเพื่อหักเงินพึงได้ต่าง ๆ ชดใช้หนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไปตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง เก็บรักษาเงิน และนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 10 รับคืนเงินสดจากลูกหนี้และบันทึกในระบบโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมบันทึกข้อมูลการรับคืนเงินสดชดใช้หนี้เงินยืมในระบบโปรแกรม และ
เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการรับคืนเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเป็นหลักฐาน ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 30 นาที หรือ ครึ่งชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 11 บันทึกล้างลูกหนี้และทาเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS งบประมาณบันทึกรับคืนเงินสด
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมและเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ
GFMIS จากกรณีรับคืนเงินสดจากลูกหนี้เงินยืม และเจ้าหน้าที่งบประมาณบันทึกในทะเบียนคุมงบประมาณรับ
คืนเงินสดตามใบสาคัญเบิกให้ถูกต้องตามหน่วยงาน,กิจกรรมหลัก,กิจกรรมย่อย,หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ขั้นตอนที่ 12 รับใบสาคัญล้างหนี้ตรวจสอบตามระเบียบ ไม่ถูกต้องคืนหน่วยงานแก้ไข ถูกต้องส่งบัญชีล้าง
หนี้
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่การเงินรับใบสาคัญจากหน่วยงานผู้ยืมที่ส่งมาชดใช้หนี้เงินยืมเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบให้ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ถูกต้องส่งคืนหน่วยงานแก้ไข หากถูกต้องแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เงินยืมเพื่อบันทึกล้างหนี้รายยืมในระบบโปรแกรม
และบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน
ขั้นตอนที่ 13 บันทึกล้างหนี้ในระบบโปรแกรม และบันทึกล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมบันทึกล้างหนี้รายยืมในระบบโปรแกรมและบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ในระบบ GFMIS ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๑4 ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือในระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS ทุกสิ้นเดือนและสิ้นปี
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมดาเนินการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในระบบโปรแกรมและ
ในระบบ GFMIS ให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตรงกัน โดยต้องตรวจสอบเป็นประจาทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปี
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1,260 นาที หรือ 3 วัน

2. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการกากับติดตามเงินยืมราชการ
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
จุดควบคุม
10 นาที 1. เข้าดูระบบโปรแกรมทุกวัน
2. สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ผู้รับผิดชอบ
ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

120 นาที 1. สอบทานการนับวันครบ
กาหนด
2. ตรวจสอบการระบุวันครบ
กาหนดในสัญญายืมเงิน

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

60 นาที

1. ตรวจสอบทุกวัน และโทรแจ้ง
หน่วยงาน

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

180 นาที 1. ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกราย
2. ตรวจสอบทุกวัน และทา
หนังสือติดตามทวงถาม
3. สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

30 นาที

1. ผู้ยมื ต้องชาระหนี้ให้ครบอย่างช้า
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบ
กาหนด
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.
2562

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

180 นาที 1. ตรวจสอบการเรียกชดใช้เงินยืม
ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.
2562
3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ
พ.ศ. 2550

ศราวุธ
ชลลดา
ลักษณา

เข้าระบบโปรแกรม
ดูข้อมูลการส่งชาระหนี้เงินยืม

ราชการ
2
ตรวจสอบวันครบกาหนด
ชาระหนี้เงินยืมราชการ

3

ส่งใบสาคัญชาระ
หนี้เงินยืมแล้ว

ยังไม่ส่งใบสาคัญ
ชาระหนี้เงินยืม

โทรแจ้งหน่วยงานล่วงหน้าก่อน
ครบกาหนดชาระ 3 วัน

4
เกินวันครบกาหนดชาระ
ทาหนังสือติดตามทวงถาม (3 ครั้ง)

5
ตรวจสอบการชาระหนี้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

6

ส่งใบสาคัญชาระ
หนี้เงินยืมแล้วแล้ว

ยังไม่ส่งใบสาคัญ
ชาระหนี้เงินยืม

ทาหนังสือแจ้งหักเงินเดือน
ผู้ยืมเงิน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

จุดควบคุม

30 นาที 1. บันทึกในระบบโปรแกรมให้
บันทึกล้างหนี้ในระบบโปรแกรม
และในระบบ GFMIS

8
ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือในระบบ
โปรแกรม

1,260
นาที

ถูกต้อง ครบถ้วน
2. บันทึกในระบบ GFMIS ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
3. ปฏิบัตติ ามระเบียบเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ.2562
4. ต้องออกใบรับใบสาคัญให้ทุกราย
1. ตรวจสอบความถูกต้องให้
ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ

สุพรรณา

ศราวุธ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกากับติดตามเงินยืมราชการ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบโปรแกรมดูข้อมูลการส่งชาระหนี้เงินยืม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมเข้าระบบโปรแกรมเงินยืม เรียกดูในส่วนของข้อมูลการส่งชาระหนี้เงินยืม
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 10 นาที
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบวันครบกาหนดชาระหนี้เงินยืมราชการ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมตรวจสอบรายยืมในระบบโปรแกรมทุกหน่วยงานว่ามีรายใดที่ใกล้ถึงวัน
ครบกาหนดชาระ และยังมิได้ชาระบ้าง โดยตรวจสอบด้วยว่าส่งใบสาคัญมากองคลังแล้วและอยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบใบสาคัญของกลุ่มการเงินด้วยหรือไม่ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 โทรแจ้งหน่วยงานล่วงหน้าก่อนครบกาหนดชาระ 3 วัน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมโทรแจ้งทุกหน่วยงานก่อนครบกาหนดชาระเงิน 3 วัน เพื่อให้หน่วยงาน
ทราบและจัดเตรียมใบสาคัญชาระหนี้เงินยืมให้แล้วเสร็จ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1
ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 4 เกินวันครบกาหนดชาระทาหนังสือติดตามทวงถาม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมดาเนินการหนังสือติดตามทวงถามหนี้เงินยืมไปที่หน่วยงานผู้ยืม เพื่อให้ส่ง
ใช้ใบสาคัญหรือเงินสดที่คงเหลือ (ครั้งที่ 1-3) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมดาเนินการตรวจสอบการส่งใบสาคัญ/เงินสด ชาระหนี้รวมถึงรายที่ได้มี
หนั งสื อติดตามทวงถามแล้ ว เพื่อให้ อยู่ ในกรอบระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิ ก
จ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งคลัง พ.ศ.2562 (ข้อ 68 ในกรณีผู้ยืมมิได้

ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ส่งชาระหนี้เงินยืมให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนด) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที
ขัน้ ตอนที่ 6 ทาหนังสือแจ้งหักเงินเดือนผู้ยืมเงิน
ในขั้นตอนนี้หากผู้ยืมมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนดหลังจากมีหนังสือติดตามทวงถาม
แล้ว เจ้าหน้าที่เงินยืมดาเนินการตรวจสอบยอดหนี้เงินยืมคงค้างให้ถูกต้องตามสัญญาการยืมเงิน เพื่อเรียก
ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน และจัดทาหนังสือแจ้งหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดต่อเดือนของผู้ยืม
เพื่อชาระคืนยอดเงินยืมคงค้างให้ครบถ้วนโดยเร็ว ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกล้างหนี้ในระบบโปรแกรมและบันทึกล้างหนี้ลูกหนี้ในระบบ GFMIS
ในขั้น ตอนนี้ กรณีที่ผู้ ยื มส่ งใบส าคัญ /เงินสด ช าระหนี้ตามวันครบกาหนดหรือหลั งจากที่มีห นังสื อ
ติดตามทวงถาม/หักเงินเดือน เจ้าหน้าที่เงินยืมบันทึกล้างหนี้รายยืมในระบบโปรแกรมและบันทึกล้างลูกหนี้เงิน
ยืมในระบบ GFMIS ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือในระบบโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินยืมดาเนินการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในระบบโปรแกรมให้มี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนโดยต้องตรวจสอบเป็นประจาทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปี ระยะเวลาดาเนินการประมาณ
1,260 นาที หรือ 3 วัน

3. ผังกระบวนการปฏิบัติงานเงินเดือนค่าจ้างจ่ายตรง
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
420 นาที

จุดควบคุม
1. ตรวจสอบเอกสารอย่าง
รอบคอบ
2. ต้องมีความรู้ชัดเจนแม่นยา
3. สามารถทางานแทนกันได้

ผู้รับผิดชอบ
วีรวรรณ
ลัดดา

840 นาที

1. ต้องถูกต้องทั้งชื่อและ
จานวนเงิน
2. ตรวจทานอย่างรอบคอบ
3. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

420 นาที

1. มีความรอบคอบอย่างสูง
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

30 นาที

1. คานวณให้อย่างละเอียด
รอบคอบ
2. ลงทะเบียนคุมในการหัก
เงิน
ให้ครบถ้วน
3. บันทึกให้ครบตามจานวน
บุคลากร

วีรวรรณ
ลัดดา

20 นาที

1. คานวณอย่างละเอียด
รอบคอบ
2. ลงทะเบียนคุมในการหัก
เงิน
ให้ครบถ้วน
3. บันทึกให้ครบตามจานวน
บุคลากร
1. ติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ทันเวลา
2. ติดตามคาสั่งต่าง ๆ ให้
ทันเวลา
3. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

1. รับคาสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างจาก
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกับ
ทะเบียนคุมการเบิกที่ผา่ นมา

2
2. จัดทาทะเบียนคุมบัญชี
เงินเดือน ค่าจ้างให้เป็นปัจจุบัน

3
3. หมายเหตุการเลื่อนเงินเดือน
ค่าจ้างในบัญชีถือจ่าย

4
4. คานวณเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 3% จากเงินเดือนคานวณ
เงินกองทุนสะสมสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
(กสจ.) 3% จากค่าจ้าง

5
5. คานวณเงินชดเชย 2% จาก
เงินเดือน

6

30 นาที
6. แจ้งเจ้าหน้าที่กองต่างๆ ที่รับผิดชอบ
เงินเดือนมาตรวจสอบยืนยันการเบิกจ่ายให้
ถูกต้องตรงกัน

วีรวรรณ
ลัดดา

ลาดับ

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

420 นาที

1. ตรวจสอบจานวนหนี้ของ
บุคลากรอย่างรอบคอบ
2. ตรวจสอบหนีส้ ถาบันอย่าง
รอบคอบ
3. ขี้แจงบุคลากรกรณีหักหนี้
ไม่ได้
4. สามารถทางานแทนกันได้
1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
2. บันทึกรายการด้วยความ
รอบคอบ
3. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

180 นาที

1. ติดตามรายการแจ้งหนี้จาก
หน่วยงานภูมิภาคให้
ทันเวลา
2. ต้องมีความรู้ชัดเจนแม่นยา
3. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

420 นาที

1. ตรวจสอบข้อมูลจากการ
ประมวลผลให้ถูกต้อง
แม่นยา
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

60 นาที

1. ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยา
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

240 นาที

1. ข้อมูลเสนอสั่งจ่ายต้อง
ถูกต้องชัดเจน
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

7. จัดทารายละเอียดเงินเดือนที่ต้องหักส่ง
(ส่วนกลาง) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย
,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสิน,
ธนาคารกรุงไทย,ฌกส,เจ้าหนี้อื่นๆ

8

420 นาที
8. บันทึกรายละเอียดข้างต้นลงในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือน ค่าจ้างโดยผ่านToken key

9
9. ติดตาม รวบรวมรายการหักหนี้ของแต่ละ
ศูนย์เขตของกรมอนามัยให้ส่งตามปฏิทนิ การ
ปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

10
10. นาข้อมูลเข้า และประมวลผลเงินเดือน
ค่าจ้างส่งให้กรมบัญชีกลาง

11
11. จัดทารายละเอียดการจ่ายตรง
เงินเดือน ค่าจ้างจ่ายตรงส่งกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ

12
12. จัดทาเอกสารเสนอรายละเอียดการจ่ายเงิน
ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มการเงินทาเช็คจ่ายเจ้าหนี้รายต่างๆ

วีรวรรณ
ลัดดา

ลาดับ

ผังกระบวนการ

13

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

420 นาที

1. นาเข้าข้อมูลถูกต้องแม่นยา
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

60 นาที

1. เก็บฐานข้อมูลอย่าง
รอบคอบถูกต้อง
2. สามารถทางานแทนกันได้

วีรวรรณ
ลัดดา

13. จัดทาสลิปเงินเดือนของส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคเข้าระบบ OSS เงินเดือน
ออนไลน์

14

13. จัดทาสลิปเงินเดือนของ

14.
จัดเก็บรายละเอี
ยดเงิมนิภเดื
อน าค่ระบบ
าจ้าง จาก
ส่วนกลางและส่
วนภู
าคเข้
ระบบจ่ายตรงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการ
OSS เงินเดือนออนไลน์
ตรวจสอบยืนยันเงินเดือน ค่าจ้างแต่ละรายใน
เดือนต่อไป

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานเงินเดือนค่าจ้างจ่ายตรง มีขั้นตอนการดาเนินงาน 14 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับคาสั่งเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างรับคาสั่งเลื่อนขั้นจากกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อมาตรวจสอบกับ
ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนค่าจ้างทีผ่ ่านมาด้วยความละเอียดรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้องแม่นยา หมายเหตุการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างในบัญชีถือจ่าย ตรวจสอบจานวนข้าราชการ ลูกจ้าง และจานวนเงินเดือน ค่าจ้าง ให้
ตรงกับคาสั่งเลื่อนระหว่างเงินเดือน ค่าจ้าง เก่า-ใหม่ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาทะเบียนคุมบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างจัดทาทะเบียนคุมบัญชีเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจาให้
ถูกต้องทั้งชื่อและจานวนเงินและตรวจทานอย่างรอบคอบ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 840 นาที หรือ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3 หมายเหตุการเลื่อนในบัญชีถือจ่าย
ในขั้ น ตอนนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ งิ น เดื อ นค่ า จ้ า งหมายเหตุ ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งในบั ญ ชี ถื อ จ่ า ย
ตรวจสอบจานวนข้าราชการลูกจ้างและจานวนเงินเดือนค่าจ้างให้ตรงกับคาสั่งเลื่อน ระหว่างเงินเดือนค่าจ้าง
เก่าและใหม่ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 4 คานวณเงินกองทุน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างคานวณเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) 3% จาก
เงินเดือน และคานวณเงินกองทุนสะสมสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) 3% จากค่าจ้าง อย่างละเอียด
รอบคอบ ให้ครบถ้วน ถู กต้อง และบัน ทึกทะเบียนคุมในการหั กเงิน กบข. และ กสจ. ให้ครบตามจานวน
บุคลากร ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 5 คานวณเงินชดเชย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างคานวณเงินชดเชย กบข. 2% จากเงินเดือนอย่างละเอียด
รอบคอบ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบัน ทึกทะเบียนคุมในการหักเงินชดเชย กบข. ให้ครบตามจานวนบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 20 นาที

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบยืนยันการเบิกจ่าย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างติดตามคาสั่งบรรจุ โยกย้าย ต่าง ๆ เพื่อนามาเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างให้ทันและติดตามแจ้งเจ้าหน้าที่สานักกองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเงินเดือนค่าจ้างมาตรวจสอบยืนยันการ
เบิกเงินเดือนค่าจ้างให้ถูกต้องตรงกันในแต่ละเดือน และเจ้าหน้าที่ เงินเดือนค่าจ้างนารายละเอียดเงินเดือน
ค่าจ้าง กบข. และ กสจ. ที่หักไว้ไปตรวจสอบยืนยันความถูกต้องกับระบบจ่ายตรง ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 7 จัดทารายละเอียดหนี้หักส่งสถาบันต่าง ๆ
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างจัดทารายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างที่ต้องหักส่งหนี้สถาบันต่าง
ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ฌกส, หรือ
เจ้าหนี้อื่น ๆ เป็นต้น โดยตรวจสอบจานวนหนี้ของบุคลากรที่แต่ละสถาบันแจ้งให้ถูกต้องแม่นยา ด้วยความละเอียด
รอบคอบ รวมทั้งชี้แจง ตอบปัญหาสาหรับบุคลากรที่หักหนี้ไม่ได้ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ
1 วัน
ขั้นตอนที่ ๘ บันทึกรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างในระบบจ่ายตรง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างนารายละเอียดการเบิกเงินเดือนค่าจ้างและการหักหนี้ทั้งหมด
(ส่วนกลาง) บันทึกลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางโดยผ่าน Token key ด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 9 ติดตามรวบรวมการหักหนี้ของภูมิภาค
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างติดตามรวบรวมรายการหักหนี้ของหน่วยงานภูมิภาคของกรม
อนามัยให้ส่งตามปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา(ที่แจ้งทางเว็บไซต์กองคลัง
และทางหนังสือเวียน) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 10 บันทึกรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างในระบบจ่ายตรง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างนารายละเอียดการเบิกเงิ นเดือนค่าจ้างและการหักหนี้ทั้งหมด
(ภูมิภาค) บันทึกลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางโดยผ่าน Token key ด้วยความละเอียด
รอบคอบ ถูก ต้อง ครบถ้ ว น และประมวลผลเงิน เดื อนค่ าจ้า งทั้ง หมดในภาพรวมกรมอนามัย ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 11 จัดส่งรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างให้กรมบัญชีกลาง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างจัดส่งเอกสารรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างที่เบิกจ่ายในระบบจ่าย
ตรงทั้งหมดของกรมอนามัยส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องครบถ้วน
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 12 จัดทารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างจัดทาเอกสารเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างของ
ส่วนกลางและภูมิภาคให้เจ้าหน้าที่การเงินทาเช็คจ่ายเจ้าหนี้รายต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง
ชัดเจน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 240 นาที หรือ 4 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 13 นาข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างเข้าระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างนาเข้าข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างของบุคลากรกรมอนามัยทั้งหมดเข้ า
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (OSS) เพื่อให้บุคลากรเข้าดูข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างได้ด้วยตนเองหรือพิมพ์ Slip
เงินเดือนค่าจ้างได้เอง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน

ขั้นตอนที่ ๑4 จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้างจัดเก็บเอกสารรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างจากระบบจ่ายตรงไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบยืนยันเงินเดือนค่าจ้างแต่ละรายในเดือนต่อไป โดยจัดเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

4. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดทารายงานการเงิน
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
120 นาที

จุดควบคุม
1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกให้ครบทุกใบสาคัญ
3. สามารถทางานแทนกันได้

ผู้รับผิดชอบ
วิชุดา
ศราวุธ
ชลลดา
ภัททิยา

60 นาที

1. ตรวจสอบให้ครบทุก
ใบสาคัญ
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

เฉลิมชัย

150 นาที

1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกให้ครบทุกใบสาคัญ
3. สามารถทางานแทนกันได้

พรเพ็ญ
สุพรรณา
ภัททิยา

420 นาที

1. โอนเงินให้ถูกต้อง (บุคคล/
เลขบัญชี)
2. สอบทานการโอนทุกรายการ
3. ผู้อนุมัติคนที่ 2 อนุมัติไม่เกิน
21.00 น.
4. บันทึกขอจ่ายให้ครบทุก
ใบสาคัญ
5. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

120 นาที

1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกให้ครบทุกใบสาคัญ
3. สามารถทางานแทนกันได้

พรเพ็ญ
สุพรรณา

60 นาที

1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกให้ครบทุกใบสาคัญ
3. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน

วิชุดา

1. บันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุม
ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2

ไม่อนุมัติ
ส่งคืน

2. ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
หน่วยงาน (RPT503)

3

อนุมัติ
ส่งเบิก

3. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในและ
นอกงบประมาณและทะเบียนคุมเจ้าหนี้

4

4. โอนจ่ายเงินแบบ e-Payment ทางระบบ
KTB Corporate Online และบันทึกขอจ่าย
ในระบบ GFMIS

5
5. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารใน
และนอกงบประมาณ

6
6. บันทึกทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย

ผอ.กองคลัง
เอกฤทัย
เขมิน
ดวงกมล
ศรีสรุ าง

ลาดับ

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

จุดควบคุม

120 นาที

7. บันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการในระบบ
โปรแกรมและในระบบ GFMIS

8

8. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสดประจาวันใน
ทะเบียนคุมเงินสดและในระบบ GFMIS

9
9. บันทึกหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์
ในระบบ GFMIS และประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาทุกเดือน

10
10. ตรวจสอบ Statement และ
จัดทางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร
ทุกประเภทประจาเดือน

11
11. ตรวจสอบการโอนขายบิล
เงินฝากคลังและทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ กับ
ระบบ GFMIS ประจาเดือน

ผู้รับผิดชอบ

1. บันทึกให้ครบทุกช่องใน
ทะเบียน
2. บันทึกให้ครบทุกใบสาคัญ
3. สามารถทางานแทนกันได้
4. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
เงินและนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562
210 นาที 1. บันทึกในระบบ GFMIS ให้
ถูกต้อง
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน
3. เงินคงเหลือในทะเบียนคุม
กับสมุดรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันและในระบบ
GFMIS ตรงกัน
4. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
เงินและนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562
2100 นาที 1. ปฏิบัตติ ามขั้นตอนของระบบ
GFMIS
2. ต้องจัดให้มีคนทางานแทน
3. จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
5 วัน
4. ปฏิบัตติ ามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี
2940 นาที 1. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง
2. จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
7 วัน
3. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี

ศราวุธ
สุพรรณา

2100 นาที 1. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง
2. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน
3. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี

วิชุดา
ภัททิยา

สิดาพร
ณัฐวัชร
ภัททิยา

ทรงวุฒิ

พรเพ็ญ
สุพรรณา

ลาดับ

ผังกระบวนการ

12
12. ตรวจสอบรายการบัญชีตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ทุกหน่วยงานในสังกัด ประจาเดือน

13
13. ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS
จัดทารายงานการเงินประจาเดือน และ
รายงานฐานะเงินทดรองราชการเสนอ
ผู้บริหารทราบและจัดส่งให้ สตง.

14
14. ตรวจสอบรายงานตามระบบ
GFMIS และบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีประจาปี

15
15. จัดทารายงานการเงินประจาปี
พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

จุดควบคุม

2100 นาที 1. รวบรวมรายงานให้ครบถ้วน
1. ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน
4. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี
2100 นาที 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ
GFMIS
2. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง
3. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน
4. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี
12,600 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ
นาที
GFMIS
2. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง
3. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน
4. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี
1,260 1. ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
นาที
ภาครัฐ
2. ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ด้านบัญชี
3. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน

ผู้รับผิดชอบ

ทรงวุฒิ

ทรงวุฒิ
ชลลดา

ทรงวุฒิ

ทรงวุฒิ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานการเงิน มีขั้นตอนการดาเนินงาน 15 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุมทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการตามใบสาคัญเบิกในทะเบียนคุมบัญชีประเภทต่าง ๆ เช่น
ลูกหนี้เงินยืมราชการ ,เงินฝากคลัง ,เจ้าหนี้ต่าง ๆ และใบสาคัญค้างจ่าย โดยต้องบันทึกรายการสาคัญตาม
เอกสารเบิ กเงิน ในทะเบีย นคุมดังกล่าว เช่น วันที่เบิก เลขที่ขอเบิก รายการค่าใช้จ่าย รหัส บัญชี ผู้ รับเงิน
จานวนเงิน เป็ น ต้น เพื่อตั้งเจ้าหนี้ และใบส าคัญค้างจ่ายตามหลั กบัญชีเกณฑ์คงค้าง และเป็น การควบคุม
รายการเบิกเงินสาหรับสอบทานการเบิกเงินตามใบสาคัญกับระบบ GFMIS ณ ตอนสิ้นเดือนให้มียอดคงเหลือ
ตรงกันทั้งในงบทดลองและในทะเบียนคุมบัญชี ทาให้รายงานการเงินประจาเดือนของกรมครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง

ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าหน่วยงาน (RPT 503)
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานจากกรมบัญชีกลาง ดาเนินการ
ตรวจสอบทุกใบสาคัญเบิกเงิน และทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และบันทึกเลขที่
การโอนเงินที่ได้จากระบบ GFMIS ในใบสาคัญเบิกทุกฉบับ เพื่อให้ทราบว่าใบสาคัญเบิกทุกฉบับได้รับการโอน
เงินสามารถจ่ายเงินได้ และเพื่อให้สามารถบันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุมประเภทต่าง ๆ ได้ตามลาดับ
ขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในและนอกงบประมาณและทะเบียนคุมเจ้าหนี้
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกการรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงานตามใบสาคัญเบิกจากกรมบัญชีกลาง
ในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารตามแหล่งเงิน คือ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือเงินฝากธนาคารนอก
งบประมาณ เพื่อให้ถูกต้องตรงกับงบทดลองในระบบ GFMIS และตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Statement)
และทาให้ทราบว่าหน่วยงานมีเงินฝากคงเหลือพอสาหรับการจ่ายตามใบสาคัญหรือไม่ ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 150 นาที หรือ 2.5 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 4 โอนจ่ายเงินแบบ e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online และบันทึกขอจ่ายใน
ระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทารายการโอนเงินเพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับเงินตามใบสาคัญทาง
ระบบ KTB Corporate Online โดยมีผู้อนุมัติการจ่ายเงินทางระบบตามลาดับขั้นตอน (ผู้อนุมัติคนที่ 1 /
ผู้อนุมัติคนที่ 2) และเมื่อทาการโอนเงินตามใบสาคัญแล้ว ให้ดาเนินการทาขอจ่ายในระบบ GFMIS ตาม
ใบสาคัญที่จ่ายแล้วทุกฉบับด้วย เพื่อเป็นการล้างยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลองระบบ GFMIS ทาให้
กระบวนงานบัญชีมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในและนอกงบประมาณ
ในขั้น ตอนนี้เ จ้า หน้าที่บัญ ชีบัน ทึกรายการบัญชีจ่ายเงินฝากในทะเบียนคุม เงินฝากธนาคารตาม
แหล่ง เงิน คือ เงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ เพื่อ แสดงการจ่า ยเงิน ออกจากบัญ ชีเ งิน ฝาก
ธนาคารให้ตรงกับ งบทดลองในระบบ GFMIS ที่ดาเนินการทาขอจ่ายไว้ ให้ทะเบียนคุมบัญชีและระบบ
GFMIS มีข้อมูลเงินฝากธนาคารตรงกัน ณ สิ้นเดือน และทาให้สามารถตรวจสอบยอดเงินฝากคงเหลือใน
บัญ ชีกั บ ใบแจ้ ง ยอดของธนาคาร (Statement) ได้ ครบถ้ ว น ถู กต้ อ ง เป็ นปั จจุ บัน ระยะเวลาดาเนิ นการ
ประมาณ
120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการจ่ายเงินตามใบสาคัญเบิก ในทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
เพื่อเป็นการล้างบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายให้หมดไป เพื่อให้ถูกต้องตรงกับงบทดลองในระบบ GFMIS เมื่อมีการ
ตรวจสอบ ณ สิ้นเดือน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกล้างหนี้เงินยืมในระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกข้อมูลการรับชาระคืนเงินยืมในระบบควบคุม กากับ ติดตามเงินยืม
ราชการ ทั้ง กรณีรั บ คื น ด้ ว ยเงิ น สดหรื อ ล้ า งหนี้ด้ ว ยใบส าคัญ เพื่อ ล้ า งลู ก หนี้เ งิ น ยืม ราชการ จากนั้น ต้ อ ง
ดาเนินการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS เพื่อให้ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบทดลอง
GFMIS ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุมในระบบควบคุมกากับฯ และลูกหนี้สามารถยืมเงินใหม่ได้หากลูกหนี้ราย
นั้ น ช าระครบถ้ว นแล้ ว และข้อ มูล ลู กหนี้ เงิน ยืมราชการมี ความครบถ้ว น ถู กต้อ ง เป็นปั จจุบั น ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๘ บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสดประจาวันในทะเบียนคุมเงินสด และในระบบ GFMIS
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้ าที่การเงิน จะปิดบัญชีรับ -จ่ายเงินสดประจาวันในสมุดรายงานเงินสดคงเหลื อ
ประจาวัน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับและนาส่งเงินประจาวัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสารการนาส่ง
มาส่ งให้ เจ้ าหน้ าที่บั ญชีบั นทึกรายการรับ และนาส่ งเงินประจาวันในทะเบียนคุมบัญชี และปิดบัญชีแสดง
ยอดเงินคงเหลือประจาวันยกไป โดยยอดเงินคงเหลือต้องตรงกับในสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน ของ
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการรับและนาส่งเงินในระบบ GFMIS โดยข้อมูลรับและนาส่งเงิน
ในงบทดลองในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกันกับในทะเบียนคุมเงินสด ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 210 นาที
หรือ 3.5 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 9 บันทึกหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS และประมวลผลค่าเสื่อมราคาทุกเดือน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชีนาข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม มาดาเนินการ
บันทึกเป็นบัญชีพักครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ในระบบ GFMIS และต้องทาการกลับรายการบัญชีพักให้เป็นบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ ใ นทั น ที ใ ห้ ค รบกระบวนงานในระบบ GFMIS โดยต้ อ งไม่ ใ ห้ มี บั ญ ชี พั ก คงค้ า งอยู่ ใ นงบทดลอง
ประจาเดือน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน
ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบ Statement และจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกประเภทประจาเดือน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชี นาข้อมูลที่บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทุกประเภททุกรายการ
และรายละเอียดข้อมูลการรับ -จ่ายของบัญชีเงินฝากธนาคารที่เรียกมาจากระบบ GFMIS และใบแจ้งยอดเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือ (Statement) ที่ได้รับจากธนาคาร มาดาเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อหาความแตกต่าง
และที่มาทีไ่ ปของยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุม เงินฝากธนาคารคงเหลือในงบทดลอง ในระบบ
GFMIS และเงินฝากธนาคารคงเหลือตามใบแจ้งยอด Statement เมื่อหาที่มาที่ไปได้แล้วนจึงนามาจัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงิน โดยจัดทาเป็นประจาทุกเดือน ตามมาตรฐานและนโยบายบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด และเพื่อให้มีข้อมูลสาหรับการเข้าตรวจสอบงบการเงินของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 2,940 นาที หรือ 7 วัน
ขั้น ตอนที่ 11 ตรวจสอบการโอนขายบิลเงิน ฝากคลัง และทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ กับระบบ GFMIS
ประจาเดือน
ในขั้ น ตอนนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ นทะเบี ย นคุ ม แต่ ล ะประเภทน าข้ อ มู ล
รายละเอียดทางบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากคลั ง ,เงินสด ,เจ้าหนี้ ,ใบสาคัญค้างจ่าย
มาตรวจสอบกับทะเบียนคุมทางบัญชีที่บันทึกนอกระบบ โดยบัญชีเงินฝากคลังจะต้องมีการตรวจสอบการโอน
เงินให้หน่วยงานในสังกัดด้วย (โอนขายบิล) เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลรายการบัญชีที่บันทึกในระบบ GFMIS
กับข้อมูลที่บันทึกในทะเบียนคุม ให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน และเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ
2,100 นาที หรือ 5 วัน
ขั้นตอนที่ 12 ตรวจสอบรายการบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ทุกหน่วยงานในสังกัด
ประจาเดือน
ในขั้ น ตอนนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี จะเรี ย กข้ อ มู ล งบทดลองประจ าเดื อ นของทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
มาตรวจสอบตามเกณฑ์ประเมินฯ และนารายงานการเงินประจาเดือนทุกรายงานที่ทุ กหน่วยงานในสังกัดส่งให้
กองคลั ง มาตรวจสอบกับ งบทดลองในระบบ GFMIS ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่
กรมบัญชีกลางกาหนด หากมีข้อมูลทางการเงินใดไม่ถูกต้องให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดแก้ไขปรับปรุงรายการ
บัญชี หรือหากเป็น ข้อมูลที่ส่ วนกลางสามารถแก้ไขปรับปรุงได้เลย ก็ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ ถูก ต้องครบถ้ว น
ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของกรมอนามัยถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน

ขั้นตอนที่ 13 ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS จัดทารายงานการเงินประจาเดือน และรายงานฐานะ
เงินทดรองราชการ เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งให้ สตง.
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บัญชี จะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานส่วนกลางทุกบัญชี
ในงบทดลองระบบ GFMIS หากพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการบัญชีให้
ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจ จุบันภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด เมื่อดาเนินการถูกต้องแล้ว
ให้จัดพิมพ์รายงานทางการเงินประจาเดือนจากระบบ GFMIS เพื่อเสนอผู้บริหารทราบและลงนามในหนังสือ
เพื่อส่งรายงานการเงินประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเป็น
ประจาทุกเดือน และตรวจสอบการบันทึกควบคุมการรับ -จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนกลาง และจัดทา
รายงานฐานะเงิ น ทดรองราชการเสนอผู้ อ านวยการกองคลั ง รั บ ทราบ ระยะเวลา ด าเนิ น การประมาณ
2,,100 นาที หรือ 5 วัน
ขั้นตอนที่ ๑4 ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีประจาปี
ในขั้ น ตอนนี้ เมื่ อ ถึ ง ระยะเวลาสิ้ น ปี ง บประมาณไปแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ไปจนถึ ง ก าหนด
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงบัญชีได้ เจ้าหน้าที่บัญชีต้องตรวจสอบข้อมูล
ทางการเงินและบัญชีทุกบัญชีในระบบ GFMIS ของทุกหน่วยงานในสังกัดหากพบข้อผิดพลาดแจ้งหน่วยงานให้
แก้ไขปรับปรุง และสาหรับส่วนกลางให้ปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ คือ บัญชีวัสดุ บัญชีครุภัณฑ์ บัญชีค้างรับ
ค้างจ่าย บัญชีสินทรัพย์และประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เพื่อให้กรมอนามัยมีข้อมูลทางการเงินและบัญชี
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ และ
ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 12,600 นาที หรือ 30 วัน
ขั้นตอนที่ 15 จัดทารายงานการเงินประจาปีพร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชี และปรับปรุงรายการบัญชี
ประจาปีในระบบ GFMIS จนครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการเรียกรายงานการเงินประจาปีจาก
ระบบ GFMIS มาจัดทารายงานการเงินตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตามมาตรฐานและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ (งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน รายงานรายได้แผ่ นดิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) และจัดทางบการเงินของหน่วยงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางด้วย พร้อม
ทั้งวิเคราะห์งบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกาหนด เสนอ
ผู้บริหารทราบและลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ,กรมบัญชีกลาง,
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1,260 นาที หรือ
3 วัน

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสาร
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ
1. รับเอกสารหลักฐานทางการเงินที่เบิก
และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2
2. คัดแยกและบันทึกทะเบียนคุมในระบบ
คอมพิวเตอร์จาแนกตามเลขที่เอกสาร
เบิกจ่าย

3

ระยะเวลา
จุดควบคุม
60 นาที 1. ตรวจนับเอกสารหลักฐานที่
ได้รับจากกลุม่ งานการเงินให้
ครบถ้วนตามการจ่ายเงิน
ประจาวัน
120 นาที 1. บันทึกทะเบียนคุมเอกสาร
หลักฐานทางการเงินให้
ครบถ้วนถูกต้อง ทุกฉบับ

กฤษณะ

60 นาที

กฤษณะ

3. นาเอกสารหลักฐานทางการเงินบรรจุใน
ลังกระดาษปิดผนึกให้มิดชิดและระบุ
หมายเลขกล่องกากับไว้ด้วย

4

60 นาที

4. นาลังเอกสารไปจัดเก็บที่หอ้ งเก็บ
เอกสารที่จัดเตรียมไว้เฉพาะใส่กุญแจล็อค
และมีการควบคุมการเปิด/ปิดห้องโดย
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องเท่านั้น

ผู้รับผิดชอบ
กฤษณะ

1.จัดเรียงเอกสารตามเลขที่เบิก
2. มัดเอกสารให้แน่นหนา
3. บรรจุเรียงเอกสารให้
เรียบร้อย
4. ปิดลังเอกสารให้มิดชิด
5. เขียนเลขที่กากับที่ลังให้
ครบถ้วน
1.ขนลังเอกสารด้วยความ
ระมัดระวัง
2.จัดเรียงลังเอกสารในห้องให้
สะดวกเรียบร้อย ง่ายต่อการ
ค้นหา
3.ปิดล็อคห้องเก็บเอกสารทุก
ครั้ง
4.เก็บรักษากุญแจห้องเอกสาร
ให้
ปลอดภัย

กฤษณะ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บเอกสาร มีขั้นตอนการดาเนินงาน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารหลักฐานทางการเงินที่เบิกและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารงบเดือน รับเอกสารหลักฐานทางการเงินที่เบิกจ่ ายเรียบร้อยแล้ว
จากกลุ่มการเงิน, กลุ่มบัญชี และตรวจนับเอกสารให้ครบถ้วน ระยะเวลาดาเนินงานประมาณ 60 นาที
ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกเอกสาร
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ าหน้ าที่ ดูแลเอกสารงบเดือน ทาการคั ดแยกเอกสารตามปีงบประมาณและบัน ทึก
รายละเอียดของเอกสารในทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารงบเดือน เช่น เลขที่หนังสือ เลขที่เอกสารขอเบิก
ฯลฯ ระยะเวลาดาเนินการ 120 นาที

ขั้นตอนที่ 3 . นาเอกสารหลักฐานทางการเงินบรรจุในลังกระดาษและปิดผนึก
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารงบเดือนได้นาเอกสารหลักฐานทางการเงินที่คัดแยกและบันทึกลงใน
ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารงบเดือนเรียบร้อยแล้วนั้น มาบรรจุในลังกระดาษและปิดผนึกให้มิดชิด พร้อมทั้ง
ระบุหมายเลขกล่องกากับไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร ระยะเวลาดาเนินการ 60 นาที
ขั้นตอนที่ 4 นาลังเอกสารไปจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสาร
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารงบเดือน นาลังเอกสารไปจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสารที่จัดเตรียมไว้
เฉพาะใส่กุญแจล็อคและมีการควบคุมการเปิด/ปิดห้องโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของ
เอกสาร ระยะเวลาดาเนินการ 60 นาที

กลุ่มพัสดุ
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

๑ วัน

บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ข้อ
๑๑

หัวหน้า
เจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าที่

๓ วัน

-คานึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบเป็นสิ่ง
สาคัญ
-มีมาตรฐานและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการข้อ๒๑
ปฏิบัติตามระเบียบ

เจ้าหน้าที/่
คณะ
กรรมการฯ

3 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อ ๒๒

หัวหน้า
เจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าที่

3 วัน

กรณีมผี ู้เสนอความเห็นให้
แจ้งผู้เสนอความเห็นทราบ
เป็นหนังสือทุกราย

หัวหน้า
เจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้อง
เผยแพร่ประกาศตาม
ระยะเวลาที่กาหนดตาม
วงเงิน

หัวหน้า
เจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าที่

จัดทาแผน
โปรแกรม

2
แต่งตั้ง คกก.จัดทาร่างขอบเขตของ
งาน/จัดทาร่างขอบเขตของงาน

3

1 วัน
จัดทาเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธี
e-bidding

4

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

หัวหน้า
เจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ
5

เผยแพร่
ร่างฯ

ไม่เผยแพร่ร่าง
ฯ
ไม่มีผู้เสนอ
ความเห็น

มีผู้เสนอ
ความเห็น

6
ไม่ปรับปรุง

ปรับปรุง

เผยแพร่ประกาศฯฯ

5/10/
12/20
วัน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

จุดควบคุม

1 วัน

ปฏิบัติตามระเบียบฯ

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ /
เจ้าหน้าที่

1 วัน

เสนอราคาวันเดียว ไม่เลื่อน
หรือล่นเวลา

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ /
เจ้าหน้าที่

1 วัน

-พิจารณาผลหลังวันเสนอ เจ้าหน้าที/่
ราคา
คณะ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
กรรมการฯ
ครบถ้วนตามรายละเอียด
ในประกาศเชิญชวน
รออุทธรณ์ ๗ วันทาการ
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ /
เจ้าหน้าที่

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
8

เสนอราคา
9

พิจารณาผล/รายงานผล

10

๗ วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11

๕ วัน

จัดทาสัญญา

ผู้รับผิดชอบ

-ตรวจสอบข้อมูลในสัญญา หัวหน้า
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ /
-วงเงินในการซื้อ/จ้าง
เจ้าหน้าที่
-การกาหนดระยะเวลาส่ง
มอบ
-การกาหนดค่าปรับใน
สัญญา
-หลักประกันสัญญา
-หนังสือมอบอานาจ
-เอกสารผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ให้
ราชการเสียประโยชน์

ลาดับ

12

ผังกระบวนการ

ลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

13

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างตามระบบ GFMIS
14

บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง
(PO)
15

ระยะเวลา

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ /
เจ้าหน้าที่

1/2
วัน

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ผู้ขาย
เลขบัญชีธนาคาร

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ /
เจ้าหน้าที่

1/2
วัน

ตรวจสอบศูนย์ต้นทุน
แหล่งของเงิน รหัส
งบประมาณ หมวด/
ประเภทพัสดุ กาหนดการ
ส่งมอบ
งวดงาน งวดเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องตาม
สัญญา

เจ้าหน้าที่

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ
หรือส่งมอบงาน

ตรวจรับพัสดุตามสัญญา
ดาเนินการโดยเร็ว

1 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่

1 วัน

ตรวจสอบเอกสาร
การดาเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขั้นตอน

เจ้าหน้าที่

ไม่ผ่าน

17

18

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ
เพื่อแก้ไข
ตรวจการรับประกัน/ตรวจ
หลักประกัน
รับพัสดุและจัดทารายงาน
การตรวจรับพัสดุ/รายงาน
ตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่

1 วัน
ตรวจรับพัสดุ
ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ

๕ วัน

1 วัน

16

จุดควบคุม

เจ้าหน้าที/่
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับ
พัสดุ

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding มีขั้นตอนการดาเนินงาน 18 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาแผน
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งในระบบ e-GP (ข้อ๑๑) พร้อมเสนอ
ขออนุมัติเผยแพร่แผนขึ้นเว็บไซต์ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง คกก.จัดทาร่างขอบเขตของงาน/จัดทาร่างขอบเขตของงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคล เพื่อจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ระเบียบฯ ข้อ 21)
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธี e-bidding
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธี e-bidding (ระเบียบข้อ 43) (กรณีวงเงินเกิน
๕00,000.- บาท) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ในขั้น ตอนนี้ เจ้ าหน้ าที่พั ส ดุ จั ด ทารายงานขอซื้ อ /จ้า งตามข้อ 22 เสนอหั ว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ 22) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 5 นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะนา
ร่างฯประกาศเผยแพร่หรือไม่ก็ได้)
-กรณีนาร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นแต่
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรับปรุง ให้เผยแพร่ประกาศฯ
-กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาแล้วควรปรับปรุง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ และนาร่างประกาศอีกครั้ง (ข้อ 47(1))
-ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯและจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51
(5/10/12/20)) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
กรณีมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้ มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสื อ (ข้อ 47
(1))
- กรณีไม่นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นชอบให้นาประกาศเผยแพร่ และเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)
ระยะเวลาดาเนินการ 5/10/12/20 วัน
ขั้นตอนที่ 7 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
กาหนด วัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
(ข้อ 52) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ ๘ เสนอราคา
-วันเสนอราคา ให้กาหนดวันเสนอราคาเป็นวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ (ระเบียบฯข้อ 45)
-ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน

ขั้นตอนที่ 9 พิจารณาผล/รายงานผล
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการพิจารณาผลฯ (ข้อ 55)
- คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 55(4))
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59)
ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หัว หน้ าเจ้าหน้ าที่จั ดทาประกาศผลผู้ ช นะ(หั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐหรือผู้ รับมอบอานาจลงนาม)
ในระบบ e-GP เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรมอนามัย และให้ปิดประกาศที่หน่วยงาน(3 ช่องทาง)
และแจ้ งผู้ เสนอราคาทุกรายทราบผ่ านทาง e-mail (ระเบียบฯ ข้อ 81 ประกอบ ข้อ 42) ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 7 วัน
ขั้นตอนที่ 11 จัดทาสัญญา
จัดทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161) (ยกเว้นไม่ต้องรออุทธรณ์ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
รายเดียว ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 )ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ ๕ วัน
ขั้นตอนที่ 12 ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161) (ยกเว้นไม่ต้องรออุทธรณ์ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
รายเดียว ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 ) ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ ๕ วัน
ขั้นตอนที่ 13 สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS
เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 ตรวจสอบ
กับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วนาส่งในระบบ GFMIS Web Online เพื่อส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและ
ยืนยันข้อมูลผู้ขาย (กรณีผู้ขายรายใหม่) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1/2 วัน
ขั้นตอนที่ ๑4 บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO)
เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระเบียบ GFMIS Web online โดยใช้ฟอร์ม
บส.01 หรือ บส.04 แล้วแต่กรณี โดยอ้างอิงข้อมูลจาก e-GP มาตรวจสอบกับเอกสารจัดซื้อ/จ้าง แล้วนาส่ง
ในระบบ GFMIS Web Online/พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS Web Online แนบเรื่อง ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณ 1/2 วัน
ขั้นตอนที่ ๑5 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ หรือส่งมอบงาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของ หรือส่งมอบงาน โดยระบุจานวน ราคา ชนิด ขนาด หรือความสาเร็จของงาน
ให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีลายมือชื่อผู้ส่งของหรือผู้ส่งงาน และผู้รับของให้ถูกต้องตามใบบันทึกขออนุมัติซื้อ /จ้าง
และกาหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 175 และ
ข้อ 176) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน

ขั้นตอนที่ ๑6 ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายงานขอซื้อ/จ้าง ดาเนินการ
ตรวจรับพัสดุ
- กรณีตรวจแล้วผ่าน คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ /ตรวจการ
รับประกัน/ตรวจหลักประกัน
- กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข และดาเนินการตามระบบ
e-GP (ขนมชั้นที่ 8) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ ๑7 ตรวจการรับประกัน/ตรวจหลักประกัน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการรับพัสดุและจั ดทารายงานการตรวจรับพัสดุ /รายงานตรวจการจ้าง พร้อมทั้ง
จัดทาเรื่องขอเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ ๑8 รับพัสดุและจัดทารายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน
จัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา(จัดเก็บสาเนาใบกรรมการตรวจรับและใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/
ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/(ถ้ามี) รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ) (ม.12 ประกอบระเบียบฯ
ข้อ 16) ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 วัน
รวมระยะเวลาดาเนินการ
- กรณีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กาหนดไม่น้อยกว่า ๓๘ วันทาการ
- กรณีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กาหนดไม่น้อยกว่า ๔๓ วันทาการ
- กรณีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่ำ ๔๕ วันทำกำร
- กรณีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กาหนดไม่น้อยกว่า ๕๓ วันทาการ

2. ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการคัดเลือก
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
จุดควบคุม
1 วัน กลุมอำนวยการ กองคลัง
รับเรื่อง

ผูรับผิดชอบ
จนท.กลุม
อำนวยการ

รับเรื่อง

2

1 วัน

เจาหนาที่พัสดุ จัดทำแผน เจาหนาที่พัสดุ
จัดซื้อจัดจางประจำปและ
ประกาศเผยแพร (มาตรา
11 ระเบียบฯ ขอ 11)

3 วัน

กรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ กรรมการ/
ผู ได รั บ มอบหมาย จั ด ทำ เจาหนาที่พัสดุ
/ผูไ ดรับ
ร า งข อ บ เข ต ข อ ง ง า น
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ มอบหมาย
ก ารพิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก
ข อ เสนอด ว ย (ระเบี ย บฯ
ขอ 21)
เจ า ห น า ที่ พั ส ดุ จั ด ท ำ เจาหนาที่พัสดุ
รายงานขอซื้ อ /จ า ง โดย
วิธีการคัดเลือก (ระเบียบฯ
ขอ 74 ประกอบขอ 22)

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจางประจำปและ
ประกาศเผยแพร

3
จัดทำรางขอบเขตของงาน
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอดวย

4

3 วัน
จัดทำรายงานขอซื้อ/จาง
โดยวิธีการคัดเลือก

5

2 วัน

คณ ะกรรมการซื้ อ /จ า ง คณะกรรมการ
ซื้อ/จาง
โดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กจั ด ทำ
หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนไปยั ง
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี
คุณ สมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไ ม น อ ย ก ว า 3 ร า ย
(ระเบียบฯ ขอ 74 (1))

7 วัน

ผู ป ระ ก อ บ ก ารที่ ได รั บ ผูประกอบการ
หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนให ยื่ น
ขอเสนอ ตาม วัน เวลา ที่
หนวยงานกำหนด

จัดทำหนังสือ เชิญชวนไปยัง
ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขไมนอยกวา 3 ราย

6

ผูประกอบการที่ไดรบั หนังสือเชิญชวน
ให ยื่นขอเสนอ ตาม วัน เวลา ที่
หนวยงานกำหนด

ลำดับ

ผังกระบวนการ

7

ระยะเวลา

คณะกรรมการรายงานผลการ
พิจารณา และเสนอความเห็นตอ
หัวหนาหนวยงานรัฐ

9

คณ ะกรรมการเป ด ซอง คณะกรรมการ
ข อ เสนอ และดำเนิ น การ
พิ จ ารณาผล (ระเบี ย บฯ
ขอ 74) (4)

2 วัน

คณะกรรมการรายงานผล คณะกรรมการ
การพิ จ ารณา และเสนอ
ค ว า ม เห็ น ต อ หั ว ห น า
หน ว ยงานรั ฐ (ระเบี ย บฯ
ขอ 76)
หัวหนาหน วยงานรัฐ และ
หัวหนา
ผูมี อ ำนาจ อนุ มั ติ ซื้ อ /จา ง หนวยงานรัฐ
เห็ น ชอบผลการพิ จ ารณา
(ระเบียบฯ ขอ 77 อนุโลม
ขอ 42)

2 วัน
หัวหนาหนวยงานรัฐ
อนุมัติ

10

1 วัน

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา

11

2 วัน
ลงนามสัญญา

ผูรับผิดชอบ

1 วัน
คณะกรรมการเปดซองขอเสนอ
และดำเนินการ พิจารณาผล

8

จุดควบคุม

ประกาศผลผูชนะการเสนอ เจาหนาที่พัสดุ
ราคาผานระบบ เครือขาย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและ ของ
หนวยงานของรัฐ พรอมทั้ง
ปดประกาศ ที่หนวยงาน
ของรัฐนั้น และแจงผูเสนอ
ราคาทุกราย
ลงนามในสัญญา ตามแบบ เจาหนาที่พัสดุ
ที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
ก ำห น ด ห รื อ ข อ ต ก ล ง
ภายหลังจากพนระยะเวลา
อุ ท ธรณ ผ ลการพิ จ ารณา
(ม า ต ร า 66 ป ร ะ ก อ บ
ระเบียบฯ ขอ 161)

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการคัดเลือกมีขั้นตอนการดำเนินงาน 11 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง
ขั้นตอนนี้กลุมอำนวยการ กองคลังรับเรื่อง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจางประจำปและประกาศเผยแพร
ขั้นตอนนี้เจาหนาที่พัสดุ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจางประจำปและประกาศเผยแพร ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรางขอบเขตของงาน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
ขั้นตอนนี้ กรรมการ/เจาหน าที่พัส ดุ/ผู ไดรับ มอบหมาย จัดทำรางขอบเขตของงาน รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานขอซื้อ/จางโดยวิธีการคัดเลือก
ขั้นตอนนี้เจาหนาที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ/จาง โดยวิธีการคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำหนังสือ เชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา 3 ราย
ขั้นตอนนี้คณะกรรมการซื้อ/จาง โดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือ เชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา 3 ราย ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 6 ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนให ยื่นขอเสนอ ตาม วัน เวลา ที่หนวยงานกำหนด
ขั้น ตอนนี้ผู ประกอบการที่ ไดรั บหนังสือเชิญ ชวนให ยื่นขอเสนอตาม วัน เวลา ที่ หน วยงานกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการเปดซองขอเสนอ และดำเนินการ พิจารณาผล
ขั้นตอนนี้คณะกรรมการเปดซองขอเสนอและดำเนินการพิจารณาผล ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานรัฐ
ขั้ น ตอนนี้ ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณา และเสนอความเห็ น ต อ หั ว หน า หน ว ยงานรั ฐ
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 9 หัวหนาหนวยงานรัฐอนุมัติ
ขั้น ตอนนี้หัวหน าหน วยงานรัฐ และผูมีอำนาจ อนุมัติซื้อ/จางเห็ นชอบผลการพิจารณา ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 10 ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
ขั้ น ตอนนี้ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ป ระกาศผลผู ช นะการเสนอราคาผ า นระบบ เครื อ ข ายสารสนเทศของ
กรมบั ญชี กลางและ ของหน วยงานของรัฐ พรอมทั้ งป ดประกาศ ที่ หน วยงานของรัฐนั้ น และแจงผูเสนอราคา
ทุกราย ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 11 ลงนามสัญญา
ขั้นตอนนี้ลงนามในสัญญา ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือขอตกลง ภายหลังจากพน
ระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน

3. ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านการดำเนินการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เปนผูดำเนินการ
ทำสัญญา (วงเงินเกิน 2 ลานบาทขึ้นไป)
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
จุดควบคุม
ผูรับผิดชอบ
7 วัน ตรวจสอบข อ กำหนดและ เจาหนาที่พัสดุ
ระยะเวลาการรั บ ประกั น
ความชำรุ ด บกพร อ งของ
เนื้ อ งานตามสั ญ ญา เพื่ อ
ดำเนินการคืนหลักประกัน
สัญญา

กอนครบกำหนด
การรับประกันความ
ชำรุดบกพรอง 7 วัน

2

1 วัน

จัดทำแบบตรวจสอบความ เจาหนาที่พัสดุ
ชำรุดบกพรองของเนื้องาน
ต าม สั ญ ญ า ก อ น ค ร บ
กำหนดค้ ำ ประกั น ความ
ชำรุดบกพรอง

3 วัน

คณะกรรรมการตรวจรั บ
คณะ
พั ส ดุ /ต ร ว จ งา น จ า ง / กรรมการฯ/
ผู ค วบคุ ม งาน ดำเนิ น การ เจาหนาที่พัสดุ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ช ำ รุ ด
บกพรองของสัญญา

7 วัน

- จั ด ทำหนั ง สื อ แจ ง ผู รั บ
คณะ
จางเขาไปดำเนินการแกไข กรรมการฯ/
ความชำรุดบกพรอง
เจาหนาที่พัสดุ
- ผูรับจางดำเนินการแกไข
แ ล ว เ ส ร็ จ แ จ ง ค ณ ะ
กรรมการฯ

3 วัน

คณะ
คณะกรรรมการตรวจรั บ
พั ส ดุ /ต ร ว จ งา น จ า ง / กรรมการฯ/
ผู ค วบคุ ม งาน ดำเนิ น การ เจาหนาที่พัสดุ
ตรวจสอบการแก ไขชำรุ ด
บกพรอง

แจงการตรวจสอบความชำรุด
บกพรองตามสัญญา

3
คณะกรรมการฯ
พิจารณาตรวจสอบ

4

ไมมมี ีงานชำรุด
มีงานชำรุด

ผูรับจางแกไขความชำรุด
บกพรอง
ไมอนุมัติ

5

คณะกรรมการฯ
พิจารณาตรวจสอบ

อนุมัติ

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ไมอนุมัติ

6

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผูรับผิดชอบ

3 วัน

- จัดทำหนังสือขออนุมัติให
คืนหลักประกันสัญญา
- หั ว หน า ส ว นราชการ/
ผูไดรับมอบอำนาจ
พิ จ ารณาให อ นุ มั ติ ใ ห คื น
หลักประกันสัญญา

หัวหนาสวน
ราชการ/
ผูไดรับมอบ
อำนาจ

5 วัน

แ จ งให ผู รั บ จ า งรั บ คื น
หลักประกันสัญญา
(พร อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการรับคืน
ห นั ง สื อ ม อ บ อ ำ น า จ
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ)

เจาหนาที่
พัสดุ/
ฝายการเงิน

หัวหนาสวน
ราชการพิจารณา

7

อนุมัติ

คืนหลักประกันสัญญา

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดำเนินการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เปนผูดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน 2 ลานบาทขึ้นไป)
มีขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กอนครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพรอง 7 วัน
ขั้น ตอนนี้ เจาหน าที่ พัส ดุ ตรวจรายการในสมุดทะเบียนคุมสัญ ญาซื้อขาย/จางที่กลุมพั สดุจัดทำขึ้น
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน
ขั้นตอนที่ 2 แจงการตรวจสอบความชำรุดบกพรองตามสัญญา
ขั้นตอนนี้เจาหนาที่จัดทำหนังสือเสนอกอง/สำนัก เพื่อตรวจสอบวาวัสดุ/ครุภัณฑหรืองานจางกอนคืน
หลักประกันสัญญา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการฯพิจารณาตรวจสอบ
ขั้นตอนนี้ เจาหนาที่พัสดุ รับ หนั งสื อแจงผลการตรวจสอบจาก กอง/สำนักวามีความชำรุดบกพรอง
หรือไม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน
- กรณีชำรุด เจาหนาที่พัสดุ จะจัดทำหนังสือแจงบริษัท, หาง, ราน ใหดำเนินการแกไข
- กรณี ไม ช ำรุ ด เจ า หน าที่ พั ส ดุ จะจั ด ทำหนั งสื อ ขออนุ มั ติ ก รมฯ เพื่ อ คื น หลั ก ประกั น สั ญ ญาแก
บริษัท, หาง, ราน (ผูขาย/ผูรับจาง)

ขั้นตอนที่ 4 ผูรับจางแกไขความชำรุดบกพรอง
ขั้น ตอนนี้เจ าหน า ที่ พัส ดุ ทำจั ดทำหนังสือแจงผูรับ จ างเขาไปดำเนิน การแกไขความชำรุดบกพรอง
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการฯพิจารณาตรวจสอบ
ขั้นตอนนี้คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจาง/ผูควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบการแกไข
ชำรุดบกพรอง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 6 หัวหนาสวนราชการพิจารณา
ขั้ น ตอนนี้ เจ าหน าที่ พั ส ดุ จั ด ทำหนั งสื อขออนุ มั ติ ให คื น หลั กประกั น สั ญ ญา ระยะเวลาดำเนิ น การ
ประมาณ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 7 คืนหลักประกันสัญญา
ขั้นตอนนี้แจงใหผูรับจางรับคืนหลักประกันสัญญาระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน

กลุ่มการเงิน
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1
รับใบสาคัญขอเบิก (กลุ่ม
อานวยการ)

2

ระยะเวลา
จุดควบคุม
1 ชั่วโมง - ประทับตรา ลงวันที่รับ
- ลงทะเบียนรับ
- ส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ยระบบ
บริ ห ารการเงิ น การคลั ง
(D-fins)
- ลงทะเบียนรับ
- ส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อานวยการ

3 ชั่วโมง

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบส าคั ญ เบิ ก จ่ า ย
และลงทะเบี ย นคุ ม หั ก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ผ่ า น
โปรแกรม Excel / ระบบ
บริ ห ารการเงิ น การคลั ง
(D-fins)

กลุ่ม
งบประมาณ

1.5 วัน

- ตรวจสอบใบสาคัญให้ กลุ่มการเงิน
ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ งานตรวจสอบ
ข้อบังคับและมาตรฐานที่
ใบสาคัญ
กาหนด

คุมงบประมาณ (กลุม่ งบประมาณ)

3

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก
(กลุ่มการเงิน)

1 ช.ม.

4
ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
ตรวจแล้ วถูกต้ อง (กลุม่ การเงิน)

5

ตรวจสอบงบประมาณ
(กลุ่มงบประมาณ)

- ตรวจสอบความถูกต้อง กลุ่มการเงิน
ตามกฎระเบียบและคู่มือ งานตรวจสอบ
ระบบเบิกจ่าย GFMIS
ใบสาคัญ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอี ย ดใบขอ
เบิ ก เงิ น งบประมาณกั บ
เอกสารใบสาคัญเบิกจ่าย
ให้ถูกต้องตรงกัน
ระยะเวลา - ตรวจสอบรายละเอียด
กลุ่ม
ในโครงการ การคุมเงินงบประมาณ
งบประมาณ
นั้นๆ
กับใบขอเบิกเงิน

ลาดับ

6

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจสอบการโอนเงิ น
เข้ า จากกรมบั ญ ชี ก ลาง
และแสดงสถานะ การ
เบิกจ่ายเงิน

กลุ่มบัญชี

บันทึกบัญชีแยกประเภท
(กลุ่มบัญชี)

60 วัน
นับแต่วัน
สิ้นสุดการ
ฝึกอบรม

ภายใน
กาหนด
ระยะเวลา
ตามสัญญา
เงินยืม

- ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี
กับใบสาคัญกับ
STATEMENT
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการใน Excel
กับใบสาคัญ
- มีผู้อนุมัติที่ 1 และ 2
ทาการอนุมัตผิ ่านหน้า
Website KTB
Corporate Online

กลุ่มการเงิน
งานการเงิน

7
จัดทาการโอนเงินให้ผู้มสี ิทธิรับเงิน
(กลุ่มการเงิน งานการเงิน)

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับใบสาคัญขอเบิก (กลุ่มอานวยการ
1.1 รับใบสาคัญขอเบิกจากหน่วยงานภายนอก
1.2 คัดแยกประเภทใบสาคัญ
1.3 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
1.4 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.5 ส่งใบสาคัญให้กลุ่มงบประมาณ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2 คุมงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
2.1 รับใบสาคัญจากกลุ่มอานวยการ
2.2 ประทับตรา ลงวันที่ และคัดแยกใบสาคัญให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน
2.3 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของใบสาคัญเบิกจ่ายและลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผ่าน
โปรแกรม Excel
2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
2.5 ผู้รับผิดชอบส่งใบสาคัญที่คุมหักงบประมาณแล้ว ให้สารบรรณกลุ่ม
2.6 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มการเงิน

2.7 ส่งใบสาคัญให้กลุ่มการเงิน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุ่มการเงิน)
3.1 รับใบสาคัญจากกลุ่มงบประมาณ
3.2 สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.3 สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
3.4 คัดแยกใบสาคัญให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน
3.4 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบสาคัญ ** กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอานวยการเพื่อส่งคืน
หน่วยงาน
ระยะเวลา 1.5 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
4.1 เอกสารถูกต้อง ขอเลขที่การอ้างอิงทะเบียนคุม Running Number
4.2 บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
4.3 พิมพ์ใบรายงานขอเบิกเงินจากคลังแนบใบสาคัญขอเบิกและตรวจสอบความถูกต้อง
4.4 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเขียนเอกสารปะหน้าสาหรับสั่งจ่ายเงินแนบกับใบสาคัญฉบับนั้นๆ
4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสาคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2รอบ/วัน)
4.6 เจ้าหน้าที่บันทึกเลขขอเบิก(ขบ.) และวันที่ขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
4.7 สารบรรณกลุ่ม ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
4.8 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4.9 ส่งใบสาคัญขอเบิกไปยังฝ่ายงบประมาณ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
5.1 รับใบสาคัญจากกลุ่มการเงิน
5.2 คัดแยกใบสาคัญให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน
5.3 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิกในทะเบียนคุม Excel
5.4 ผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก (ขบ)ในระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-fins)
5.5 ผู้รับผิดชอบส่งใบสาคัญให้สารบรรณกลุ่ม
5.6 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มบัญชี
5.7 ส่งใบสาคัญให้กลุ่มบัญชี
5.8 กรณีพบว่าใบขอเบิก(ขบ.) ไม่ถูกต้อง กลุ่มงบประมาณปรับ J7 ในระบบ GFMIS , โปรแกรม
Excel และ ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
ระยะเวลาในโครงการนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุ่มบัญชี)
6.1 รับใบสาคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.2 รับใบสาคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
6.3 คัดแยกใบสาคัญแต่ละประเภทบัญชี
6.4 ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.5 ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
6.6 บันทึกบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายในทะเบียนคุม ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

6.7 ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการโอนเงิน
6.8 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าจากกรมบัญชีกลาง (RPT 503) กับใบสาคัญ ผ่าน Web Online
6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง
(D-fins)
6.10 ส่งให้ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
6.11 ลงทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
6.12 ส่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่ม
6.13 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มการเงิน (ห้อง
เช็ค)
6.15 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
ให้กลุ่มการเงิน งานการเงิน
6.16 ฝ่ายบัญชีส่งใบสาคัญไปยังฝ่ายการเงิน งานการเงิน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทาการโอนเงิน (กลุ่มการเงิน งานการเงิน)
7.1 พิมพ์ STATEMENT เพื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชีกับใบสาคัญ
7.2 ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีกับใบสาคัญกับ STATEMENT
7.3 รับใบสาคัญที่ผ่านการตรวจสอบการเงินโอนจากระบบ GFMIS และ Statement bank
7.4 จัดทาข้อมูลการโอนเงินให้แก่เจ้าหนี้ผ่านโปรแกรม Excel
7.5 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใน Excel กับใบสาคัญ
7.6 อัพโหลดข้อมูล Excel ผ่าน โปรแกรม KTB ให้แก่ผู้อนุมัติที่ 1 และ 2
7.7 ผู้อนุมัติที่ 1 และ 2 ทาการอนุมัติผ่านหน้า Website KTB Corporate Online
7.9 ธนาคารกรุงไทย โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้และจะมีการแจ้งเตือนการโอนเงินให้แก่เจ้าหนี้ผ่านทาง
SMS และ E-mail ที่ได้แจ้งไว้กับกองคลัง
ระยะเวลาภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเงินยืม

2. ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านการรับเงิน และการนำสงเงิน
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
1รับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ (ใบโอนเงิน)

ระยะเวลา

1 วัน

รับใบนำฝากเงินบำรุง

2

2.ออกใบเสร็จรับเงิน

3

1 วัน

- ด ำ เ นิ น ก า ร อ อ ก
ใบเสร็จรับเงิน

สิดาพร
ณัฐวัชร
ดวงกมล
ศศิธร

1 วัน

- ล ง ร า ย ก า ร ส มุ ด รั บ
- จายเงิน ประจำวัน

สิดาพร
ณัฐวัชร
ดวงกมล

1 วัน

- จั ด ท ำ ร า ย ง า น เงิ น
คงเหลือประจำวัน ไมมีเงิน
คงเหลื อ ให ก รรมการลง
นาม และเสนอกรมฯ ทราบ

สิดาพร
ดวงกมล

1 วัน

- กรรมการลงนามในสมุด
ร า ย ง า น เงิ น ค ง เห ลื อ
ป ร ะ จ ำ วั น ไ ม มี เงิ น
คงเหลือ เสนอกรมฯทราบ

กรรมการ
เก็บรักษา
เงิน

3.ลงสมุด รับ - จาย เงินประจำวัน

4
4.จัดทำรายงาน เงินคงเหลือประจำวัน

5

5.กรรมการลงนามในรายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน

6

5.นำสงเงินในระบบ
KTB Corporate Online

7
6.ผูมีอำนาจอนุมัติ
ในระบบ KTB
Corporate Online

๘
7.ดำเนินการนำสงในระบบ GFMIS

จุดควบคุม
ผูรับผิดชอบ
- รั บ เงิ น จากหน ว ยงานที่
สิดาพร
สงคืนเงินรับใบโอนเงินบำรุง ณัฐวัชร
จากหนวยงานที่สงเงินบำรุง ดวงกมล
ศศิธร

20 นาที -ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอน สิดาพร
ผ านระบบ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ณัฐวัชร
ให ต รงกั บ เอกสารการคื น
เงิน ตรวจสอบเลขที่ ขอเบิ ก
เงิน(ขบ)
30 นาที -อ นุ มั ติ เ งิ น ใ น ร ะ บ บ ผูมีอำนาจ
KTB Corporate Online อนุมัติเงินใน
ระบบ KTB
Corporate
Online
30 นาที - ตรวจสอบรหัส
งบประมาณ ผลผลิต/
กิจกรรม/จำนวนเงิน

ณัฐวัชร

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับเงิน และการนำสงเงิน มีขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับใบโอนเงินจากหนวยงาน
ขั้น ตอนนี้ เจ าหน าที่ การเงิน รับ ใบนำฝากเงิน จากหน วยงานที่ ส งคื น เงิน งบประมาณ และเงิน นอก
งบประมาณ รับ ใบโอนเงิน บำรุงจากหนว ยงาน ที่ ส งเงิน บำรุง และตรวจสอบเอกสารการคืน เงิน ใหตรงกับ
ประเภทการคืนเงิน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ รายละประมาณ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ออกใบเสร็จรับเงิน
ขั้น ตอนนี้ เจาหนาที่ดำเนิน การออกใบเสร็จรับเงินให กับเจาหนาที่ที่ตองคืนเงิน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการประมาณ รายละประมาณ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ลงรายการสมุดรับ – จายเงินประจำวัน
ขั้นตอนนี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงรายการรับเงินตามใบเสร็จที่ออก และลงรายการดานจายโดยนำใบ
โอนเงินเขาบัญชีมาบันทึกรายการ หลังจากนั้นมีการสอบทานรายการลงบัญชีอีกครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ 40 นาที
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ขั้นตอนนี้เจาหนาที่การเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำ ใหกรรมการที่มีชื่อในคำสั่งแตงตั้งในการ
เก็บรักษาเงินลงนาม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 นาที
ขั้นตอนที่ 5 กรรมการลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ขั้นตอนนี้ กรรมการลงนามในสมุดรายงานเงินเงินคงเหลือประจำวันกรณีที่กรรมการยังไมมาลงนาม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการโทรแจงกรรมการใหลงนามในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวันลงนาม เมื่อ
กรรมการฯลงนามแลว เจาหนาที่การเงินเสนอผูอำนวยการลงนาม เมื่อผูอำนวยการลงนามแลวจึงเสนอกรมฯ
ลงนามทราบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20 นาที
ขั้นตอนที่ 6 นำเงินสงในระบบ KTB Corporate Online
ขั้นตอนนี้ เจาหนาที่การเงินดำเนินการนำเงินที่หนวยงานมาคืนเงินงบประมาณ ทำการบันทึก การสง
เงิ น ในระบบ KTB Corporate Online เพื่ อ เสนอผู มี อ ำนาจอนุ มั ติ เงิ น ในระบบ KTB Corporate Online
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 7 ผูมีอำนาจอนุมัติในระบบ KTB Corporate Online
ขั้นตอนนี้ ผูมีอำนาจอนุมัติในระบบ KTB Corporate online ตรวจสอบการบันทึกรายการนำสงเงิน
ในระบบ KTB Corporate Online ถาบันทึกถูกตองผูมีอำนาจอนุมัติจะอนุมัติในระบบ กรณีที่บันทึกไมถูกตอง
ผูอนุมัติ Reject รายการออก เพื่อใหเจาหนาที่ที่ทำหนาที่บันทึกบันทึกรายการใหมแลวสงใหผูมีอำนาจอนุมัติ
ในระบบอนุมัติตอไป ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินการนำสงเงินในระบบ GFMIS
ขั้นตอนนี้ เจาหนาที่ที่ทำการบันทึกรายการที่จะนำสงเงินในระบบ GFMIS นำรายการที่ที่อนุมัติใน
ระบบ KTB Corporate Online แลว และ รายการนำฝากเงินฝากคลัง เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบรหัส
งบประมาณ /ผลผลิต / กิจกรรม / จำนวนเงิน กอนดำเนินการบันทึกในระบบ GFMIS ระเวลาดำเนินการ
ประมาณ 30 นาที

