
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล บรรลวุัตถุประสงค์ที่ก าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏบิัตงิานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

 
ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน       จดุควบคุมความเสีย่ง

1. ประทับตรา ลงวนัที่ /เลขที่
รับใบส าคัญฯ

10 นาที

2. คัดแยกใบส าคัญส่งเจา้หน้าที่

   ผู้รับผิดชอบตามหน่วยงาน

3. ก าหนดหน้าที่ใหช้ัดเจน

1. ตรวจสอบความถกูต้องตาม
กฏ 
ระเบยีบกระทรวงการคลังและ
ระเบยีบส านักนายกฯ

2. จดัท าใหถ้กูต้องตามกฎหมาย

 ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และมาตรฐาน

 ที่ก าหนด

1. ตรวจสอบความถกูต้องตาม
กฏ 
ระเบยีบกระทรวงการคลังและ
ระเบยีบส านักนายกฯ

30 นาที

   2. แยกเจา้หน้าที่ตรวจสอบ

ใบส าคัญฯ กบัเจา้หน้าที่วางเบกิ GFMIS

1. คู่มือการปฏบิติังานระบบ 30 นาที

เบกิจา่ย GFMIS 

2.  ตรวจสอบความถกูต้องตามกฏ 

ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

   รหสับญัชีแยกประเภทและคู่มือ

ระบบเบกิจา่ย GFMIS

1. บนัทึกเลขขอเบกิในโปรแกรม Excel 10 นาที

2. ตรวจสอบความถกูต้องของ

แหล่งของเงิน รหสับญัชีแยกประเภท

ระยะเวลา

กระบวนการตรวจสอบใบส าคัญเบิกจ่ายและจัดท าขอเบิก

420 นาทีต่อกระบวนงาน

หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน

1. รับเร่ืองใบส ำคัญเบิกจ่ำยและ
ลงทะเบียนคุม

2. ตรวจสอบหลักฐาน/ใบส าคัญ
เบิกจ่าย

4. บันทึกข้อมูลขอเบิกเข้าระบบ 
GFMIS ผ่าน Web Online/พิมพ์แบบ

รายงาน ขอเบิกเงินคงคลังแนบ
ใบส าคัญ

วิมล  เขมินท์

มณฑล          
วัชราพรรณ 

ศริญญา 
ปริมาณ

3. วิเคราะห์รายการบัญช/ีค านวณ
ภาษ/ีจัดท าร่างแบบขอเบิก

บุษณี วิษณุ 
นลพรรณ 

พนิดา นุชรา       
พิมพ์พิสุทธิ์ 

เขมินท์

5. ลงทะเบียนคุมใบขอเบิกส่งฝ่าย
งบประมาณ

วิมล  เขมินท์

บุษณี วิษณุ 
นลพรรณ 

พนิดา นุชรา 
พิมพ์พิสุทธิ์ 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ประทบัตรา ลงวนัที่ /เลขที่
รับใบส าคัญชดใช้หนี้เงินยืม
ราชการ

10 นาที

2.  คัดแยกใบส าคัญฯ 

ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามหน่วยงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฏ 
ระเบยีบกระทรวงการคลังและ
ระเบยีบส านักนายกฯ 3 - 10 วันต่อกระบวนงาน

2.  ตรวจสอบความครบถ้วน แนวทางที่กองคลังก าหนด

ของเอกสารประกอบการเบกิจ่าย

1. ลงทะเบยีมคุมใบส าคัญใช้
หนี้เงินยืมราชการในโปรแกรม 
Excel

5 นาที

กระบวนการตรวจสอบใบส าคัญชดใช้หน้ีเงินยมืราชการ

ระยะเวลา

4,320 - 14,400 นาที

ต่อกระบวนงาน หรอื 

1. รับเอกสารใบส าคัญใช้หน้ีเงินยืม
ราชการและลงทะเบียนคุมหลักฐาน

2. ตรวจสอบหลักฐาน/ใบส าคัญ
เบิกจ่ายใช้หน้ีเงินยืมราชการ

วิมล  

มณฑล          
วัชราพรรณ 

ศริญญา 
ปริมาณ

3. ลงทะเบียนคุมใบส าคัญใช้หน้ีเงิน
ยืมราชการและส่งเอกสารชดใช้หน้ี  

เงินยืมราชการไปฝ่ายบัญชี
วิมล เขมินท์

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือบริหารและควบคุม การรับ-จ่ายเงนิงบประมาณเปน็ไปอย่างถูกต้อง เปน็ไปตามแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรมหลัก สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบยีบของทางราชการ มีข้อมูล

ด้านงบประมาณ ส าหรับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งเพ่ือข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัทนัสมัยอยู่เสมอ
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

- ตรวจสอบเงินงบประมาณในระบบ

GFMIS

- ตรวจสอบแผน/โครงการ

- คัดแยกเอกสาร พสัดุ/การเงิน

- ส่งกลุ่มบญัชี ด าเนนิตามขั้นตอน

รวมระยะเวลา

Flow Chart
กระบวนงานการจัดท าการคุมเงินงบประมาณ

ระยะเวลา

5 นาที

10 นาที

- คัดแยกเอกสาร

10 นาที

5 นาที

- คัดแยกเอกสาร

- บนัทกึการปฏบิติัในระบบสารบรรณ
 คลิกส่งตามระบบสารบรรณใหก้บั
กลุ่มบญัชีด าเนนิการตามขั้นตอน

5 นาที

5 นาที

40 นาที

1. รับหนังสือตามระบบสารบรรณ

2. ลงทะเบียนคุมงบประมาณใน
Excel

น.ส.นภาพร   

3. ส่งหนังสือตามระบบสารบรรณ

นางยุพิน ยิ่ง

นางยุพิน ยิ่ง

6. ส่งหนังสือตามระบบสารบรรณ 

5. ลงเลขฏีกาขอเบิกจ่าย (ขบ.)  
ทั้งกรณีเบิกจ่ายตรงและน าส่งคืน
คลัง

น.ส.นภาพร   

นางยุพิน ยิ่ง

4. รับหนังสือตามระบบสารบรรณนางยุพิน ยิ่ง

การคมุทะเบยีบงบประมาณ

การลงฎกีา



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส่ตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. เสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติ 30 นาที

และมอบหมำยกลุ่มงบประมำณ

ด ำเนินกำร

2.หวัหน้ำกลุ่มงบประมำณตรวจสอบ 10 นาที

มอบหมำยใหเ้จ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร

3.ตรวจสอบควำมถูกต้อง           10 นาที

 - ชื่อโครงกำร

 - ระยะเวลำเบกิจ่ำยส้ินสุด

 - จ ำนวนเงิน

4.ท ำข้อมูลใหถู้กต้องก่อนโอน 5 นาที

ในระบบ GFMIS เช่น รหสังบประมำณ

รหสัเงินฝำกคลัง เปน็ต้น

5.โอนเงินในระบบ GFMIS 3 นาที

ผ่ำน GFMIS Web Online

ตำมคู่มือ กรมบญัชีกลำง

ระยะเวลา

การโอนเงินนอกงบประมาณ

หรือ ครี่งวัน

ต่อ 1 หน่วยงาน

1.รับหนังสือ 
ขอโอนเงินนอกงบประมาณ จาก
หน่วยงานส่วนกลาง โอนให้ ศูนย์

อนามัย/ส่วนภูมิภาค

2.รับหนังสือขอโอนเงินจากกลุ่ม
อ านวยการ

4. ท าตารางข้อมูลการโอน

กลุ่ม
อ านวยการ

กลุ่ม

3.คุมเงินในทะเบียนโครงการ Excel
กลุ่ม

งบประมาณ

5.โอนเงินในระบบ GFMIS

กลุ่ม

กลุ่ม
งบประมาณ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

6.ท ำหนังสือ แจ้งหน่วยงำนตำม 10 นาที

ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

วำ่ด้วยงำนสำรบรรณ

7. ผู้อ ำนวยกำร / อธบิดี 420 นาที

พจิำรณำอนุมัติ หรือ 1 วัน

8.แสกนขึ้นเวบ็ไซต์ กองคลัง 5 นาที

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรตรวจสอบ

กำรโอนเงินนอกงบประมำณ

9.ส่งเอกสำรใหห้น่วยงำน 1260 นาที

ทำงไปรษณีย์ หรือ 3 วัน

รวมระยะเวลา นาที
หรือ 4 วัน
1,753

9.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

กลุ่มอ านวยการ

6.จัดท าเอกสาร แจ้งหน่วยงาน
ศูนย์อนามัย/ส่วนภูมิภาค

กลุ่ม
อ านวยการ

กลุ่ม

8. แสกนขึ้นเว็บไซต์

กลุ่ม
งบประมาณ

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ        
(ผู้อ านวยการ/อธิบดี)



ล ำดบัที่ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน จุดควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ

1 นางสาวปวติรา รุ่งเรือง 420 นาที

หรือ 1 วนั

2 1.นางนภารัตน์ วงศ์รักษา  -ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ วา่มีครบหรือไม่ 210 นาที

2.นางสุภาภรณ์ โกนาคม เช่น วงเงินที่จัดซ้ือ/จ้าง ตรงกับใบเสนอหรือไม่ หรือ 1/2 วนั

3.นางสาวพรทิพย์ ปดิตานัง มีหนังสือรับรองบริษทัฯ ที่จดทะเบยีนกับ

4.นายทรรศชล  ดวงมณี กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.นางสาวสิริกัญญา หนูบวั และใครเปน็ผู้มีอ านาจในการลงนามในเอกสาร

6.นางสาวสุมาลี คุ้มทอง ที่เสนอราคาและเอกสารอื่นๆ ถ้าผู้มีอ านาจ

7.นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย ไม่มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้

8.นางดวงกมล คล้ายพึง่สินธุ์ บคุคลอื่นกระท าการแทนโดยมีลายเซ็น

9.นางสาววาสนา สอนสุด ผู้มีอ านาจ,ผู้รับมอบอ านาจ,พยาน 2 คน 

10.นางสาวอุษณี  ทองชมภู ลงนามพร้อมติดอากรแสตมป ์(ถ้ามอบอ านาจ

11.นายฐิตินันท์  พริิยะสุรวงศ์ อย่างเดียวติดอากรแสตมป ์10.-บาท/มอบอ านาจ

หลายอย่างติดอากรแสตมป ์30.- บาท

3  -ตรวจสอบรายการกับใบเงินประจ างวด วงเงิน 210 นาที

ชื่อรายการใหถู้กต้อง หรือ 1/2 วนั

 -น าเร่ืองอนุมัติซ้ือ/จ้าง ไปคุมหรือหกั

งบประมาณก่อนท าสัญญาซ้ือ/จ้าง

4 210 นาที
หรือ 1/2 วนั

5  -ตรวจสอบหนังสือค้ าประกัน 1,260 -
2,700 นาที
หรือ 3-5 วนั

6 1.นางสาวปวติรา รุ่งเรือง  -ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนลงนาม 420 นาที
2.นางนภารัตน์ วงศ์รักษา พยาน หรือ 1 วนั
3.นางสุภาภรณ์ โกนาคม  -กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญา
4.นางสาวพรทิพย์ ปดิตานัง  เพือ่เสนอกรมลงนามในสัญญาซ้ือขาย/

6 5.นายทรรศชล  ดวงมณี สัญญาจ้าง
6.นางสาวสิริกัญญา หนูบวั
7.นางสาวสุมาลี คุ้มทอง
8.นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย
9.นางดวงกมล คล้ายพึง่สินธุ์
10.นางสาววาสนา สอนสุด

7 11.นางสาวอุษณี  ทองชมภู 420 นาที
12.นายฐิตินันท์  พริิยะสุรวงศ์ หรือ 1 วนั

Flow Chart
กำรจดัท ำสญัญำซ้ือขำย/สญัญำจำ้ง

-2-

6.ตรวจสอบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้อง
ลงนามพยานในสัญญา และท า
บันทึกเสนอกองการเจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบและลงนามในสัญญาซ้ือ

เร่ิมต้น

1.มอบเรื่องอนุมัติให้ซ้ือ/จ้าง
แก่เจ้าหน้าที่

2.รับเร่ืองอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง
จากหัวหน้ากลุ่ม

3.น าเร่ืองอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง
ไปหักเงินงบประมาณ

4.ท าหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้และให้
มาท าสัญญา/ไม่ได้ พร้อมสิทธิอุทธรณ์

5.ท าสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เตรียม Spec
รูปแบบรายละเอียดต่างๆ แนบท้ายสัญญาและ

ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญา

ไม่ถูกต้อง/
แก้ไข/
ขอเอกสาร

7.กองคลังเสนอกรมฯ เพื่อลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจ้าง

ถูกต้อง/ลงนามพยานในสัญญาฯ



ล ำดบัที่ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน จุดควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ

8 1.นางสาวปวติรา รุ่งเรือง 210 นาที
2.นางนภารัตน์ วงศ์รักษา หรือ 1/2 วนั
3.นางสุภาภรณ์ โกนาคม
4.นางสาวพรทิพย์ ปดิตานัง
5.นายทรรศชล  ดวงมณี

9 6.นางสาวสิริกัญญา หนูบวั  -ตรวจสอบรายการที่บนัทึกและลงในเคร่ือง 420 นาที
7.นางสาวสุมาลี คุ้มทอง Terminal หรือ Webonline ทันทีก่อนส่งให้ หรือ 1 วนั
8.นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
9.นางดวงกมล คล้ายพึง่สินธุ์

10.นางสาววาสนา สอนสุด

10 11.นางสาวอุษณี  ทองชมภู  -บนัทึกรายละเอียดของสัญญาในสมุดทะเบยีน 210 นาที

12.นายฐิตินันท์  พริิยะสุรวงศ์ คุมสัญญาซ้ือขาย/จ้าง หรือ 1/2 วนั

 -จัดเก็บส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง

11  -กลุ่มการเงินรับหนังสือค้ าประกันสัญญา 210 นาที

พร้อมลงทะเบยีน หรือ 1/2 วนั

12  -กอง/ส านัก เจ้าของเร่ืองและคณะกรรมการ 210 นาที

ตรวจรับ รับส าเนาสัญญา
 หรือ 1/2 วนั

13  -ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
 210 นาที
กรมสรรพากรตรวจสอบ ผ่านระบบ e-GP หรือ 1/2 วนั

14 1.นางนภารัตน์ วงศ์รักษา  -ตรวจสอบทะเบยีนคุมสัญญาซ้ือขาย/สัญญา 420 นาที
2.นางสุภาภรณ์ โกนาคม จ้างวา่มีสัญญาใดที่ครบก าหนดการรับประกัน หรือ 1 วนั
3.นางสาวพรทิพย์ ปดิตานัง ความช ารุดบกพร่อง
4.นายทรรศชล  ดวงมณี
5.นางสาวสิริกัญญา หนูบวั
6.นางสาวสุมาลี คุ้มทอง
7.นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย

15 8.นางดวงกมล คล้ายพึง่สินธุ์  -จัดเก็บส าเนาบนัทึกอนุมัติเข้าแฟม้และ
9.นางสาววาสนา สอนสุด ลงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนคุมสัญญาซ้ือขาย/
10.นางสาวอุษณี  ทองชมภู จ้าง
11.นายฐิตินันท์  พริิยะสุรวงศ์

รวมระยะเวลำ 4,830 -
5,670 นำที
หรอื11.5 -
13.5 วัน

8.จัดพิมพ์วันที่กรมฯ ลงนาม,วันที่ครบ
ก าหนดส่งมอบ,จัดชุดสัญญา และ
แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างมารับคู่สัญญา

9.บันทึกรายละเอียดในสัญญา ลงในเครื่อง
Terminal หรือ Webonline เพื่อเข้า

ระบบ GFMIS

10.บันทึกในสมุดทะเบียนคุมสัญญา
ซื้อขาย/จ้าง และจัดเก็บส าเนา
สัญญาซ้ือขาย/จ้าง ของแต่ละปี

สิ้นสุด

11.จัดส่งหนังสือค้ าประกันสัญญาให้
กลุ่มการเงินพร้อมลงทะเบียน

12.ท าบันทึกส่งส าเนาสัญญา แจ้งกอง/ส านัก
เจ้าของเร่ืองพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการ

ตรวจรับ

13.ท าส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง ที่วงเงินเกิน
1 ล้านบาท ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-GP

ว.49 ลว 31 ม.ค. 62

15.จัดเก็บส าเนาบันทึกอนุมัติคืน
หลักประกันสัญญาของแต่ละปี

14.ตรวจสอบทะเบียนคุมสัญญาว่า
มีสัญญาใดครบก าหนดรับประกัน

ความช ารุดบกพร่อง

ไม่ถูกต้อง
แจ้งผู้ขาย/
ผู้รับจ้างแก้ไข

ถูกต้อง แจ้งกลุ่มการเงินคืนหลักประกันสัญญา



ล ำดับที่ ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ

1 1. นางนภารัตน์ วงศ์รักษา  - ตรวจรายการใน 420 นาที

2. นางสุภาภรณ์ โกนาคม สมดุทะเบยีนคุมสัญญา หรือ 1 วัน

3. นางสาวพรทิพย์ ปิดตานัง

4. นายทรรศชล ดวงมณี

5. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว

6. นางสาวสุมาลี คุ้มทอง

7. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย

8. นางดวงกมล  คล้ายพึ่งสินธุ์

9. นางสาววาสนา สอนสุด

10. นางสาวอุษณี ทองชมภู

11. นายฐิตินันท์ พิริยะสุรวงศ์

2  - ตรวจสอบวัสดุ/ 420 นาที

ครุภณัฑ์ หรืองานจ้าง หรือ 1 วัน

กอ่นคืนหลักประกนั

สัญญา

3 1. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง กรณีถูกตอ้ง 420 นาที
2. นางนภารัตน์ วงศ์รักษา  - ตรวจสอบบนัทกึ หรือ 1 วัน
3. นางสุภาภรณ์ โกนาคม แจ้งผลการตรวจสอบ
4. นางสาวพรทิพย์ ปิดตานัง จากส านกั/กอง
5. นายทรรศชล ดวงมณี กอ่นเสนอกรม
6. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว กรณีไมถู่กตอ้ง
7. นางสาวสุมาลี คุ้มทอง  - ตรวจสอบบนัทกึ
8. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย แจ้งผลการตรวจสอบ
9. นางดวงกมล  คล้ายพึ่งสินธุ์ จากส านกั/กอง
10. นางสาววาสนา สอนสุด ถ้าไมถู่กต้องแจ้ง
11. นางสาวอุษณี ทองชมภู ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
12. นายฐิตินันท์ พิริยะสุรวงศ์ ใหม้าด าเนนิการ

แกไ้ขกอ่นเสนอกรม

4 420 นาที
หรือ 1 วัน

Flow Chart
กำรคืนหลักประกันสัญญำกรณีทีก่องคลัง เป็นผู้ด ำเนินกำรท ำสัญญำ (วงเงินเกิน 2 ล้ำนบำทขึ้นไป)

 - 2 - 

เร่ิมต้น

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ        
ตรวจรายการในสมุด

ทะเบียนคุมสัญญาซ้ือขาย/
จ้างที่กลุ่มพัสดุจัดท าขึ้น

2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
หนังสือเสนอกอง/ส านัก เพื่อ
ตรวจสอบว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์

นั้นมีความช ารุดหรือไม่

3. เจ้าหน้าที่พัสดุรับหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบจาก กอง/ส านัก                    -
ถ้าไม่ถูกต้องกลุ่มพัสดุจะแจ้งไปยังผู้ขาย/

ผู้รับจ้างให้ด าเนินการแก้ไขโดยผ่านหัวหน้า
กลุ่ม เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข
ตามที่เรียกร้องไปแล้วแจ้งกลับกลุ่มพัสดุ

4. เจ้าหน้าที่พัสดุท าหนังสือขออนุมัติกรมฯ 
เพื่อคืนหลักประกันสัญญา



ล ำดับที่ ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ

5 1. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง

2. นางนภารัตน์ วงศ์รักษา ล าดับที่ 5-7

3. นางสุภาภรณ์ โกนาคม 420 นาที

4. นางสาวพรทิพย์ ปิดตานัง หรือ 1 วัน

5. นายทรรศชล ดวงมณี

6. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว

7. นางสาวสุมาลี คุ้มทอง

8. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย

9. นางดวงกมล  คล้ายพึ่งสินธุ์

10. นางสาววาสนา สอนสุด

11. นางสาวอุษณี ทองชมภู

12. นายฐิตินันท์ พิริยะสุรวงศ์

6 1. นางนภารัตน์ วงศ์รักษา  - จัดเกบ็ส าเนาหนงัสือ
2. นางสุภาภรณ์ โกนาคม ที่กรมอนมุติัแนบ
3. นางสาวพรทิพย์ ปิดตานัง สัญญา, ใบส่งของ,
4. นายทรรศชล ดวงมณี ใบกรรมการตรวจรับ
5. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เข้าแฟม้เพื่อตรวจสอบ

7 6. นางสาวสุมาลี คุ้มทอง  - ลงทะเบยีนคุมสัญญา
7. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย
8. นางดวงกมล  คล้ายพึ่งสินธุ์
9. นางสาววาสนา สอนสุด
10. นางสาวอุษณี ทองชมภู
11. นายฐิตินันท์ พิริยะสุรวงศ์

รวมระยะเวลำ 2,100 นำที
หรือ 5 วัน

5. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอกลุ่มการเงิน เพื่อ
คืนหลักประกันสัญญา

สิ้นสุด

7. เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนคุมสัญญา

6. เจ้าหน้าที่พัสดุถ่ายส าเนาหนังสือ      ที่
กรมอนุมัติแนบสัญญา, ใบส่งของ,        ใบ

กรรมการตรวจรับ, และจัดเก็บเร่ืองเข้า
แฟ้มเพื่อตรวจสอบ



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
การส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ
และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. รับหนังสืออย่างละเอียด รอบคอบ 15 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

 

 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 15 นาที
ตามระเบยีบงานสารบรรณอย่างละเอียด    

รอบคอบ

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน 

 

 
1. ลงทะเบยีนรับเอกสารใหค้รบถ้วน 5 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน 

   

 

1.กรณีผู้อ านวยการติดภารกิจอื่นอาจ 10 นาที

ต้องใช้แวลามากกวา่ 10 นาที

2. กรณีเร่ืองเร่งด่วนแต่ไม่ส าคัญมากให้ 
เสนอรักษาการผู้อ านวยการกองคลัง   

1. รับหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบ 10 นาที

 ครบถ้วนทกุฉบบั

 

1

ระยะเวลา

การส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

 

1. รับหนังสือจากกลุ่มงานต่าง ๆ ใน
กองคลัง 

2. พิจารณาคัดแยกและตรวจสอบ

4. เสนอผู้อ านวยการกองคลัง           
ลงนาม/สั่งการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าท่ี

3. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบ 
Excel

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

5. รับหนังสือที่ผู้อ านวยการลงนาม/    
สั่งการ จากเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. คัดแยกด้วยความละเอียดรอบคอบ 

และถูกต้องครบถ้วนทกุฉบบั 10 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน   

 

 

1. ออกเลขหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบ 10 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

  

1. เขียนเลขที่หนังสือใหถู้กต้องชัดเจน 10 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

  

1. สแกนหนังสือใหค้รบทกุฉบบั 30 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

 

1. แนบไฟล์ใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุฉบบั 30 นาที

2. ส่งหนังสือหน่วยงานภายนอกให้

ครบถ้วนถูกต้องทกุฉบบั

3. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

2

 

 

6. คัดแยกหนังสือส่งส านัก/กองต่าง ๆ 
หรือหน่วยงานภายนอก

7. ออกเลขหนังสือกองคลังในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ

เจ้าหน้าท่ี

8. เขียนเลขที่หนังสือและวันที่ใน
หนังสือ

9. สแกนต้นฉบับหนังสือส่งส านัก/
กองต่าง ๆ จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. แนบไฟล์ PDF ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งหนังสือให้

หน่วยงานภายนอก

เจ้าหน้าที่
ธุรการ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจทานหนังสือใหถู้กต้องตาม 15 นาที

ระเบยีบสารบรรณก่อนบนัทกึในระบบ   
อิเล็กทรอนิกส์


2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

  

1. มอบหนังสือใหค้รบถ้วนทกุฉบบั 10 นาที

2. เสนอใหต้รงตามสายบงัคับบญัชา   

3. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

 

 

 

1. ตรวจสอบการลงนามใหค้รบทกุฉบบั 10 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน   

 

 

   
 

1. เขียนเลขที่หนังสือ/วนัที่ใหถู้กต้อง 20 นาที

ชัดเจน

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

1. ส่งคืนใหถู้กต้องตามกลุ่มงาน 10 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน   

 

 

รวมระยะเวลา นาที
 หรือ 3.5 ชม.

3

210

11. กรณีหนังสือที่กรมต้องลงนาม 
เสนอหนังสือต่อผู้บริหารตามสายงาน

13. รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้ว
คืน

1

14. ออกเลขหนังสือระดับกรมในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ

12. มอบหนังสือให้จนท.รับ-ส่งหนังสือ
น าไปเสนอผู้บริหาร

15. ส่งส าเนาหนังสือและเรื่องเดิมคืน
กลุ่มงานที่เป็นเจ้าของหนังสือ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ

เจ้าหน้าท่ีธุรการ



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด รายงาน
ทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ
และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องใน Excel 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญกำรจ่ำย

3. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

 

 

 

1. ตรวจสอบปงีบประมำณและวนัที่ผ่ำน 60 นาที

    รำยกำรต้องตรงกับวนัที่จ่ำย

2. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

 

  

1. ตรวจสอบจ ำนวนเงินใน ขจ.05 วำ่ 60 นาที

    ตรงกับเอกสำรเบกิจ่ำยหรือไม่

2. วนัที่ผ่ำนรำยกำรตรงวนัที่จ่ำยหรือไม่

3. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

 

  

 

ระยะเวลา

การจัดท าขอจ่าย(ขจ.05)
 

1. บันทึกข้อมูลรายการขบ.02,03
ใน Excel ขจ.05 

2. น ำข้อมูลมำประมวลผลในระบบ 
GFMIS

สุเมธ

สุเมธ
3. พิมพ์ ขจ.05 จากระบบ GFMIS

Web Online

สุเมธ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. แนบขจ.05กับเอกสำรจ่ำยโดยต้องดูวำ่ 60 นาที

ข้อมูลตรงกับเอกสำรจ่ำยหรือไม่

3. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

1.ส่งเอกสำรเบกิจ่ำยทกุฉบบัใหค้รบถ้วน 30 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

 

รวมระยะเวลา 330 นาที  

 หรือ  5.5 ชั่วโมง

   

2. ส่งกรรมกำรตรวจสอบกำรจ่ำยประจ ำวนั

4. แนบขจ.05 กับ เอกสารที่จ่าย
(ขบ.02,03) 

สุเมธ

สุเมธ 
๕. ส่งใบส าคัญเบิกจ่ายให้กลุ่มบัญชี



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
การเบิกจ่ายเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า ถูกตอ้ง ครบถ้วน  การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ 420 นาที

2. ต้องมีความรู้ชัดเจนแม่นย า

3. สามารถท างานแทนกันได้

 

 

1. ต้องถูกต้องทั้งชื่อและจ านวนเงิน  840 นาที

2. ตรวจทานอย่างรอบคอบ

3. สามารถท างานแทนกันได้

 
1. มีความรอบคอบอย่างสูง 420 นาที

2. สามารถท างานแทนกันได้  

  

1. ค านวณใหอ้ย่างละเอยีด รอบคอบ 30 นาที

2. ลงทะเบยีนคุมในการหกัเงินใหค้รบถ้วน

3. บนัทกึใหค้รบตามจ านวนบคุลากร
 

   

 

1. ค านวณอย่างละเอยีด รอบคอบ 20 นาที

2. ลงทะเบยีนคุมในการหกัเงินใหค้รบถ้วน

3. บนัทกึใหค้รบตามจ านวนบคุลากร

1

ระยะเวลา

การจัดท างานเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ระบบจ่ายตรง
 

1. รับค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่ำจ้ำง
จำกกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจสอบกับ

ทะเบียนคุมกำรเบิกที่ผ่ำนมำ

2. จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงให้เป็นปัจจุบัน  

4. ค ำนวณเงินกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 3% จำก

เงินเดือน
ค ำนวณเงินกองทุนสะสมส ำรองเลี้ยง
ชีพลูกจ้ำงประจ ำ (กสจ.) 3% จำก

ค่ำจ้ำง

3. หมำยเหตุกำรเลื่อนเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงในบัญชีถือจ่ำย

5. ค ำนวนเงินชดเชย 2% จำก
เงินเดือน



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ใหท้นัเวลา 30 นาที

2. ติดตามค าส่ังต่าง ๆ ใหท้นัเวลา   

3. สามารถท างานแทนกันได้

 

1. ตรวจสอบจ านวนหนี้ของบคุลากร 420 นาที

อย่างรอบคอบ

2. ตรวจสอบหนี้สถาบนัอย่างรอบคอบ  

3. ขี้แจงบคุลากรกรณีหกัหนี้ไม่ได้   

4. สามารถท างานแทนกันได้

 

 

1. ตรวจสอบข้อมูลใหถู้กต้องครบถ้วน 420 นาที

  

 

1. ติดตามรายการแจ้งหนี้จากหน่วย 180 นาที

งานภมูิภาคใหท้นัเวลา

2. ต้องมีความรู้ชัดเจนแม่นย า
 

  

1. ตรวจสอบข้อมูลจากการประมวลผล 420 นาที

ใหถู้กต้องแม่นย า
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3. สามารถท างานแทนกันได้

2. บนัทกึรายการด้วยความรอบคอบ

3. สามารถท างานแทนกันได้

2. สามารถท างานแทนกันได้

9. ติดตำม รวบรวมรำยกำรหักหน้ีของ
แต่ละศูนย์เขตของกรมอนำมัยให้ส่ง

ตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจ่ำย
ตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ

6. แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีกองต่ำงๆ ที่
รับผิดชอบเงินเดือนมำตรวจสอบ

ยืนยันกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องตรงกัน

7. จัดท ำรำยละเอียดเงินเดือนที่ต้องหัก
ส่ง (ส่วนกลำง) สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมอนำมัย,ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรออมสิน,ธนำคำรกรุงไทย

,ฌกส,เจ้ำหน้ีอื่นๆ

8. บันทึกรำยละเอียดข้ำงต้นลงใน
ระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ค่ำจ้ำงโดย

ผ่ำน Token key

10. น ำข้อมูลเข้ำ และประมวลผล
เงินเดือน ค่ำจ้ำงส่งให้กรมบัญชีกลำง



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นย า 60 นาที

  
 

  

1. ข้อมูลเสนอส่ังจ่ายต้องถูกต้องชัดเจน 240 นาที

2. สามารถท างานแทนกันได้   

 

 

 

1. น าเข้าข้อมูลถูกต้องแม่นย า 420 นาที

2. สามารถท างานแทนกันได้
  

 

   
 

1. เก็บฐานข้อมูลอย่างรอบคอบถูกต้อง 60 นาที

2. สามารถท างานแทนกันได้

 

  

รวมระยะเวลา นาที

 หรือ 9 วัน

 3.5 ชั่วโมง

3

3,980

2. สามารถท างานแทนกันได้
11. จัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำยตรง

เงินเดือน ค่ำจ้ำงจ่ำยตรงส่ง
กรมบัญชีกลำงตรวจสอบ

1

12. จัดท ำเอกสำรเสนอรำยละเอียด
กำรจ่ำยเงินของส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำคให้เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มกำรเงินท ำ

เช็คจ่ำยเจ้ำหน้ีรำยต่ำงๆ

13. จัดท ำสลิปเงินเดือนของส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคเข้ำระบบ OSS 

เงินเดือนออนไลน์

14. จัดเก็บรำยละเอียดเงินเดือน 
ค่ำจ้ำง จำกระบบจ่ำยตรงไว้เป็น

หลักฐำน เพ่ือกำรตรวจสอบยืนยัน
เงินเดือน ค่ำจ้ำง แต่ละรำยในเดือน

ต่อไป



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
การยืมเงินราชการถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. เข้าดูระบบโปรแกรมบอ่ย ๆ 30 นาที

2. ส่งเงินยืมก่อนก าหนดใช้เงิน 3-5 วนั

3. สามารถท างานแทนกันได้

 

 

1. ระเบยีบการเบกิจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562 120 นาที

2. ผู้ยืมไม่มีหนี้เงินยืมค้างช าระ

3. สามารถท างานแทนกันได้

 

1. คุมเงินและเบกิเงินถูกต้องตาม 120 นาที

ประเภทเงิน ผลผลิต กิจกรรม และ   

ศูนย์ต้นทนุ

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึข้อมูลในระบบโปรแกรม   
3. ต้องใหม้ีคนท างานแทน

 

 

 

 

1

ระยะเวลา

การจัดท างานเงินยมืราชการ
 

2. ต้องใหม้ีคนท างานแทน

1. รับเอกสารการยืมเงินราชการ
จากหน่วยงานและจากระบบ

โปรแกรม

2. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน
ราชการในระบบโปรแกรม

ถูกต้องส่งเบิก
ไม่ถูกต้องแจ้งหน่วยงานแก้ไข

4. บันทึกทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย
บันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม 

และบันทึกทะเบียนคุมเงินฝากคลัง

เจนจิรา 
ศราวุธ

ศราวุธ
ชลลดา

3. คุมเงินงบประมาณและวางเบิกใน
ระบบ GFMIS

จนท.
งบประมาณ 
และ จนท.

วิชุดา
ศราวุธ



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบเงินโอนใหค้รบทกุรายยืม 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน   

3.  ต้องใหม้ีคนท างานแทน

 

1. ความถูกต้องในระบบตามชื่อผู้รับและ 420 นาที

เลขที่บญัชี จ านวนเงิน และทนัเวลาใช้เงิน   

2. อนุมัติส่ังจ่ายไม่เกิน 21.00 น.

3. ต้องใหม้ีคนท างานแทน ทั้งผู้ท าโอน

และผู้อนุมัติคนที่ 1  

 

1. บนัทกึการจ่ายเงินใหค้รบถ้วนถูกต้อง 60 นาที

  

 

 

1. บนัทกึใหค้รบถ้วนถูกต้องตามเอกสาร 120 นาที

2. บนัทกึในโปรแกรมใหค้รบถ้วน   
3. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน
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2. ต้องใหม้ีคนท างานแทน

5. ตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง (ZAP_RPT 503)
และบันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร

6. โอนจ่ายเงินยืมแบบ e-Payment
ทางระบบ KTB Corporate Online 

และผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
ทางระบบ

KTC
ศราวุธ
สุเมธ

เกษร เอกฤทัย 
ดวงกมล
ศรีสุราง

7. sms แจ้งผู้ยืมว่ามีการโอนเงิน
และบันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

8. บันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร 
บันทึกทะเบียนใบส าคัญค้างจ่าย และ

บันทึกการจ่ายในระบบโปรแกรม 

พรเพ็ญ 
สุพรรณา วิชุ

ดา

เฉลิมชัย
พรเพ็ญ
สุพรรณา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุราย 180 นาที

2. ตรวจสอบทกุวนั และทวงหนี้ทกุวนั   
3. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

4. ปฏบิติัตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงินฯ 

พ.ศ. 2562

  

1. บนัทกึในระบบโปรแกรมใหค้รบถ้วน 30 นาที

2. ปฏบิติัตามแนวทางตรวจสอบภายใน   

3. ต้องออกใบเสร็จรับเงินทกุคร้ัง

4. ไม่ใหม้ีเงินสดเหลือคืนเกิน 30%

โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล

5. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

1. บนัทกึใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุรายยืม 90 นาที

2. งบประมาณบนัทกึใหค้รบถ้วนถูกต้อง   

ตามกิจกรรม และผลผลิต

 

   
 

1. ตรวจสอบใหค้รบถ้วนถูกต้องตาม 2100 นาที

ระเบยีบเบกิจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562

2. ตรวจสอบใบส าคัญใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว

3. ติดตามใบส าคัญที่ส่งคืนแก้ไขโดยเร็ว   
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1. บนัทกึในโปรแกรมใหค้รบถ้วนถูกต้อง 120 นาที

9. ตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมในระบบ
โปรแกรมที่ครบก าหนดและเกินก าหนด
ด าเนินการทวงหน้ีและบันทึกในระบบ

โปรแกรม

11. บันทึกล้างลูกหน้ีและท าเบิกเกิน
ส่งคืนในระบบ GFMIS 

งบประมาณบันทึกรับคืนเงินสด

1

12. รับใบส าคัญล้างหน้ีตรวจสอบตาม
ระเบียบ ไม่ถูกต้องส่งคืนหน่วยงาน

แก้ไขถูกต้องส่งบัญชีล้างหน้ี

ศราวุธ
สิดาพร

สุพรรณา ณัฐวัชร 
จนท.งบประมาณ 

ศราวุธ

จนท.การเงิน

ศราวุธ

10. รับคืนเงินสดจากลูกหน้ีและบันทึก
ในระบบโปรแกรม



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
2. บนัทกึในระบบ GFMIS ใหค้รบถ้วน   

ถูกต้อง   
3. ปฏบิติัตามระเบยีบเบกิจ่ายเงินจาก

คลัง พ.ศ.2562

4. ต้องออกใบรับใบส าคัญใหท้กุราย

1. ปฏบิติัตามขั้นตอนของระบบ GFMIS 1260 นาที

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

3. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

 

   

   

 

 

รวมระยะเวลา นาที
 หรือ 11 วัน

 5.5 ชั่วโมง

  
  

4

 

4,890

13. บันทึกล้างหน้ีในระบบโปรแกรม
และบันทึกล้างลูกหน้ีในระบบ GFMIS

ศราวุธ
สุพรรณา

ศราวุธ 14. ตรวจสอบลูกหน้ีคงเหลือใน
ระบบโปรแกรมและในระบบ 

GFMIS
ทุกสิ้นเดือนและสิ้นปี



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญ

3. สำมำรถท ำงำนแทนกันได้

 

 

1. ตรวจสอบใหค้รบทกุใบส ำคัญ  60 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน 

 

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 150 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญ   

3. สำมำรถท ำงำนแทนกันได้

1. โอนเงินใหถู้กต้อง (บคุคล/เลขบญัชี) 420 นาที

2. สอบทำนกำรโอนทกุรำยกำร   
3. ผู้อนุมัติคนที่ 2 อนุมัติไม่เกิน 21.00 น.

4. บนัทกึขอจ่ำยใหค้รบทกุใบส ำคัญ

5. ปฏบิติัตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลัง

 

 

1

ระยะเวลา

การจัดท ารายงานการเงิน
 

 

1. บันทึกรายการบัญชีในทะเบียน
คุมทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

2. ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
หน่วยงาน (RPT 503)

4. โอนจ่ายเงินแบบ e-Payment ทาง
ระบบ KTB Corporate Online และ

บันทึกขอจ่ายในระบบ GFMIS

วิชุดา ศราวุธ
ชลลดา ภัททิ

ยา

เฉลิมชัย

3. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ในและนอกงบประมาณ
และทะเบียนคุมเจ้าหน้ี

พรเพ็ญ
สุพรรณา 
ภัททิยา

เอกฤทัย เกษร 
สุเมธ ดวงกมล

ศรีสุราง



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญ   

3.สำมำรถท ำงำนแทนกันได้

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 60 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญ   

3. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส ำคัญ   
3.สำมำรถท ำงำนแทนกันได้

น ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 

 

1. บนัทกึในระบบ GFMIS ใหถู้กต้อง 210 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน   
3. เงินคงเหลือในทะเบยีนคุมกับสมุด

รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนัและใน

ระบบ GFMIS ตรงกัน

4. ปฏบิติัตำมระเบยีบกำรเบกิเงินและ

น ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
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4. ปฏบิติัตำมระเบยีบกำรเบกิเงินและ

5. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ในและนอกงบประมาณ

6. บันทึกทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย

ศราวุธ
สุพรรณา

วิชุดา

7. บันทึกล้างหน้ีเงินยืมราชการใน
ระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS

8. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสด
ประจ าวันในทะเบียนคุมเงินสด

และในระบบ GFMIS

สิดาพร ณัฐ
วัชร ภัททิยา

พรเพ็ญ
สุพรรณา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตำมขั้นตอนของระบบ GFMIS 2100 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท ำงำนแทน   
3. จัดท ำใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 5 วนั

4. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

 

  

1. ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง 2940 นาที

2. จัดท ำใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 7 วนั   

3. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

 

 

 

 

1. ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง 2100 นาที

2. ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 5 วนั   

3. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

 

   
 

1. รวบรวมรำยงำนใหค้รบถ้วน 2100 นาที

1. ตรวจสอบควำมถูกต้อง

3. ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 5 วนั

4. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี   

   

 

 

3

1. ปฏบิติัตำมขั้นตอนของระบบ GFMIS 2100 นาที

9. บันทึกหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์
ในระบบ GFMIS และประมวลผล

ค่าเสื่อมราคาทุกเดือน

11. ตรวจสอบการโอนขายบิล
เงินฝากคลังและทะเบียนคุมบัญชีต่าง 

ๆ 
กับระบบ GFMIS ประจ าเดือน

1

12. ตรวจสอบรายการบัญชีตาม
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

บัญชี
ทุกหน่วยงานในสังกัด 

ประจ าเดือน

พรเพ็ญ
สุพรรณา

วิชุดา ภัททิยา

ทรงวุฒิ

ทรงวุฒิ

ทรงวุฒิ

10. ตรวจสอบ Statement และ
จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ทุกประเภทประจ าเดือน



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
2. ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง   

3. ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 5 วนั   
4. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

 

1. ปฏบิติัตำมขั้นตอนของระบบ GFMIS 12600 นาที

2. ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง

3. ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 30 วนั

4. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

   

   

 

1. ปฏบิติัตำมมำตรฐำนบญัชีภำครัฐ 1260 นาที
2. ปฏบิติัตำมเกณฑ์ประเมินด้ำนบญัชี

3. ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 3 วนั   
 

 

 

รวมระยะเวลา นาที
 หรือ 63 วัน

 

  
  

4

26,460

 

13. ตรวจสอบรายงานตามระบบ
GFMIS จัดท ารายงานการเงิน

ประจ าเดือน 
และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งให้ สตง. 

ทรงวุฒิ
ชลลดา

ทรงวุฒิ

ทรงวุฒิ

14. ตรวจสอบรายงานตามระบบ
GFMIS และบันทึกรายการปรับปรงุ

บัญชีประจ าปี

15. จัดท ารายงานการเงินประจ าปี
พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


