คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด
๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาและมั ธ ยมศึ กษา ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิการได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร กาหนดให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑๘๓ เขต และให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ๗ กลุ่ ม ๑ หน่ วย เพื่อให้ การปฏิ บัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิ บัติงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลาปาง เขต ๓ จึงได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้น
คู่มือ การปฏิ บั ติฉบั บ นี้ มี รายละเอียดของกระบวนงานและ คู่ มือ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานของกลุ่ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งได้จากแนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานคลังและสินทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญ ชี งานบริหาร
พัสดุ งานบริหารสินทรัพย์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำรบัญ
คานา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. การกากับติดตามตรวจสอบ กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่ม
๒. การกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานการเงินฯ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. การให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัติงาน แก้บุคลากรในกลุ่ม
๔. การให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัติงาน แก่สถานศึกษาในสังกัด
๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๖. การให้บริการเงินยืมเงินทดรองราชการ
๗. การทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๘. การตรวจเอกสารล้างหนี้เงินยืม
๙. การเงินเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
๑๐. การรับและนาเงินส่งคลัง
๑๑. การให้บริการเงินด่วน ONE STOP SERVICE
๑๒. การควบคุมเงินบงประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕60
๑๓. การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ
๑๔. การขอรับและจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และเงิน
๑๕. การเบิกเงินงบดาเนินการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ
๑๖. การบริหารเงินเพื่อชาระหนี้บุคคลที่ ๓ ของบานาญในสังกัด
๑๗. การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
๑๘. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
๑๙. การหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
๒๐. การควบคุมตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๑. การบันทึกโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สพฐ.
๒๒. การรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๒๓. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระบบ e-GP
๒๔. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
๒๕. การให้คาปรึกษาแนะนากับโรงเรียนในสังกัดเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖. รายงาน ผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
๒๗. การควบคุมพัสดุ ในการเบิกจ่ายวัสดุ และบารุงรักษาครุภัณฑ์
๒๘. การควยคุมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ
๒๙. งานพัสดุ ตามแผนกลยุทธ์ สพป. ลาปาง เขต ๓

๓๐. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระบบ e-GP ระยะที่ ๓
๓๑. การจัดทาเอง
๓๒. การควบคุมพัสดุ การยืมพัสดุ
๓๓. การบริหารราชพัสดุในการกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต ๓
๓๔. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๓๕. การจัดทาบัญชีของส่วนราชการ
๓๖. การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดงานบัญชี
๓๗. การจัดทาบัญชีตามแนบที่ทางราชการกาหนด
๓๘. การบันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๓๙. คาสั่ง สพป. ลาปาง เขต ๓ เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
๔๐. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติ
การกากับติดตามตรวจสอบ กลั่นกรองงานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ในงานด้านต่างๆ ดังนี้
- บริหารงานการเงิน
- บริหารงานพัสดุ

- มีการกาหนดติดตาม ตรวจสอบกลั่นกรองงาน
ในการทางานของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
- กากับให้เบิกเงินเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕60

- บริหารงานบัญชี

- กากับให้เบิกเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕60 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต ๓

- ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์

- กากับให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- กากับให้สถานศึกษาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
การรื้นถอนการให้ส่วนราชการอื่นใช้ตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด

- บริหารงานสินทรัพย์

- กากับให้มีการจัดทาบัญชีส่วนราชการ
บัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย และแสดงงบรายงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คาปรึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ในสังกัดเกี่ยวกับ การบริหารงาน
การเงิน งานบัญชีและงานบริหารสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติ
การกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานการเงินและ
๑. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่ม
สินทรัพย์ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ
ทุกคน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นไป
ตามขั้นตอนของทางราชการ
๒. มีการดาเนินการตามข้อ ๑ ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้
๓. มีการดาเนินการตามข้อ ๒ และปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ และสถานศึกษาในสังกัด
๔. มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และ
บริหารงานสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการ
พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ต่อไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติ

การให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากร
ทุกคนในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในงาน
ด้านต่าง ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการให้คาปรึกษาแนะนาการเบิกเงิน
หมวดต่างๆ ให้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
กาหนดเวลาที่เหมาะสม

- บริหารงานการเงิน
- บริหารงานพัสดุ
- บริหารงานสินทรัพย์
- บริหารงานบัญชี

- มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการให้คาปรึกษาแนะนาการจัดซื้อ จัด
จ้าง ในงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และพัสดุ ทันกับ
การใช้งานราชการ
- มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการบริหาร
สินทรัพย์การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การขอรื้อถอน
และการให้ส่วนราชการอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุ ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับสินทรัพย์ในการ
ควบคุมดูแล
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของส่วน
ราชการ บัญชีเกณฑ์คงค้าง ตลอดจนการรายงาน
งบการเงินต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
กาหนด
- การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน เกิด
ความชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ และถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติ

การให้คาปรึกษาแนะนา การบริหารงานการเงิน การ
๑. มีการให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน
บริ ห ารงานพั ส ดุ การบริ ห ารงานสิ น ทรั พ ย์ การ ทุกขั้นตอนในการทางาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารงานบัญชี แก่ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ครูการเงิน ครูพัสดุ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ลาปาง เขต ๓
๒. มีการให้คาปรึกษาแนะนาการทางานแก่
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการปฏิ บั ติ ง านตาม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงิน ครูพัสดุ เกิดความ
ขั้น ตอนของระเบี ยบกฎหมาย มติคณะรัฐ มนตรีที่สั่ ง ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
การ ในการบริหารงาน การเงิน งานพัสดุ งานบริหาร
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาครูการเงินครูพัสดุใน
สิ น ทรั พ ย์ งานบั ญ ชี ให้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านถู ก ต้ อ ง
สถานศึกษามีผลการทางานอย่างรวดเร็วและ
รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ ต่อนักเรียนในสั งกัด เช่น
ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์
ให้คาปรึกษา การจ่ายเงินหมวดต่างๆ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

มาตรฐานการปฏิบัติ
๑. ศึกษามติคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ซึ่งเห็นชอบ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๒. วางแผนการทางานกับทีมงาน กลุ่มงาน
การเงิน สพป.ลาปาง เขต ๓ เพื่อสร้าง
แนวทางการเบิกและจ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ให้บรรลุเป้าหมายเตรียม
วางแผนขั้นตอนเพื่อให้สถานศึกษาและ
กลุ่มงานต่างๆ ภายในสานักงานเขต
๓. เตรียมวางแผนขั้นตอนเพื่อให้สถานศึกษา
และกลุ่มงานต่างๆภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓
ทราบถึงเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS
๔. นาเรื่องมาตรการดังกล่าวชี้แจ้งทีมบริหาร
สนง.สพป.ลาปาง เขต ๓ และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทราบ
เป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๕. ประเมินผลการเบิกจ่ายเงินแต่ละไตรมาส
ว่าเป็นไปตาม เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือ
ยังขาดจากเป้าหมาย
๖. หากเบิกเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม
ข้อ ๕ แจ้งผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทาง
เร่งรัดการเบิกจ่าย

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรให้บริกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
วิธีปฏิบัติ
๑. แจ้งข้าราชการ/กลุ่มงานที่ได้รับอนุญาติ
เดินทางไปราชการ/ดาเนินการโครงการขอ
อนุมัติยืมเงินทดรองราชการก่อนการ
ดาเนินการ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
อย่างน้อย ๗ วัน

๒. ลงทะเบียนรับเอกสารการยืมเงินทดรอง
ราชการ
๓. ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์
๔. เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ
ให้ยืมเงินทดรองราชการ

๑๕ นาที

๕. เขียนเช็คเพื่อสั่งจ่าย

๑ วัน

๖. จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงิน/สั่งจ่ายเช็คเพื่อเข้าบัญชีเงิน อย่างน้อย ๓ วัน ก่อนเดินทาง ก่อนดาเนินโครงการ
ฝากของผู้ยืมเงิน (กรณีไม่สามารถมารับด้วย
ตนเอง)

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรให้บริกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
วิธีปฏิบัติ
๑. บันทึกลูกหนี้เงินยืม เมื่อผู้ยืมได้รับอนุมัติ
ให้ยืมเงิน

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
บันทึกทันทีเมื่อมีการจ่ายเงิน

๒. บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม เงินทดรองราชการ
เมื่อผู้ยืมนาใบสาคัญ/เงินสด มาชดใช้เงินยืม
ทดรองราชการ
๓. บันทึกล้างใบสาคัญ เมื่อเบิกเงินชดใช้เงินทด
รองราชการ
๔. สรุปความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินทดรอง
ราชการ คณะกรรมการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการ
๕. รายงานสถานะเงินทดรองรายการต่อ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

บันทึกทันทีเมื่อมีผู้ส่งใช้เงินยืมทันทีที่ได้รับการโอน
เงินจากการตั้งเบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
ทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินทดรอง
ราชการ
ภายในวันที่ ๘ ของทุกเดือน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรตรวจหลักฐำนยืมเงินล้ำงหนี้เงินยืม
วิธีปฏิบัติ
๑. ตรวจความถูกต้องของเอกสารล้างหนี้เงินยืม
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. เสนอเอกสารต่อผู้มีอานาจลงนามอนุมัติใน
เอกสารล้างหนี้เงินยืม
๓. ส่งเอกสารที่ผู้มีอานาจอนุมัติล้างหนี้ให้
เจ้าหน้าที่เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
เมื่อลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสารล้างหนี้
ทุกครั้งเมื่อได้รับเอกสารจากลูกหนี้
หลังจากผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำรบำนำญ

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วิธีปฏิบัติ
ลงทะเบียนรับเอกสารขอเบิกค่า
รักษาพยาบาลในหลักฐานขอเบิก
ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกค่า
รักษาพยาบาลให้ถูกต้องตามพระราช
กฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล พร้อมลงลายมือ
ชื่อในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
พิมพ์สรุปงบหน้าเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้มี
อานาจอนุมัติ
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติ ลงนามในเอกสารขอ
อนุมัติเบิกแล้วส่งเอกสารให้ผู้วางเบิก ตั้งเบิก
ในระบบ GFMIS
เมื่อได้เอกสารจากระบบ GFMIS แล้วเสนอ
เอกสารเพื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมัติก่อนการ
อนุมัติในเครื่อง
แยกเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรอการจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ
เมื่อผู้จ่ายเงินทาการจ่ายเงินแล้ว นา
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิทราบ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
ทุกครั้ง เมื่อรับเอกสารขอเบิก
ตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อได้รับเอกสารขอเบิก

พิมพ์สรุปงบหน้าเสนอ เดือนละ ๑ ครั้ง
วางฎีกาตั้งเบิก เดือนละ ๑ ครั้ง
เสนอทุกครั้งที่มีการวางฎีกา
แยกเอกสารทุกครั้งที่มีการวางฎีกาเบิก
ทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรรับเงินและนำเงินส่งคลัง
วิธีปฏิบัติ
๑. แยกประเภทของเงินที่รับ
-

เงินรายได้แผ่นดิน

-

เงินฝากคลัง

-

เงินเบิกเกินส่งคืน

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
ทุกครั้งเมื่อมีผู้นาเงินมาส่ง

๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้นาส่งเงิน

ทุกครั้งเมื่อมีผู้นาส่งเงิน

๓. เสนอเอกสารการนาส่งเงินต่อผู้บังคับบัญชา
รับทราบ

ทุกวันเมื่อสิ้นวันทาการ

๔. ทารายละเอียดการส่งเงินตามประเภทของเงินที่
เมื่อจะนาเงินเก็บในตู้เซฟนิรภัย
ได้รับ
๕. นาเงินส่งผ่านธนาคารกรุงไทย
-

เงินรายได้แผ่นดิน

-

เงินฝากคลัง

-

เงินเบิกเกินส่งคืน

๖. รวบรวมเอกสารการส่งเงินฝ่ายบัญชี
๗. ส่งใบเสร็จรับเงิน และใบนาส่งเงินของโรงเรียน

เดือนละ 1 ครั้ง หากจานวนเงินไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท
นาส่งทันที หรือไม่เกิน 7 วันทาการ
นาส่งทันที หรือไม่เกิน 7 วันทาการ
ทุกครั้งหลังนาส่งเงิน
ทุกครั้งหลังจากเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรให้บริกำรจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร บริกำร One stop service
วิธีปฏิบัติ
๑. รับเอกสารแล้วตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารตาม พรก.ค่ารักษาพยาบาล พรก.
ค่าการศึกษาบุตร พร้อมลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงิน
๒. ส่งเอกสารต่อให้ผู้จ่ายเงิน เพื่อจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับสิทธิรับเงิน

กาหนดเวลาแล้วเสร็จระยะเวลาดาเนินการ
๕ นาที หลังจากรับเอกสาร

๕ นาที หลังจากตรวจเอกสาร

๓. ผู้จ่ายเงินลงรายละเอียดในทะเบียนจ่ายเงิน
และให้ผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อในทะเบียนรับ
เงิน ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อในแบบเบิก
๕ นาที หลังจากรับเอกสารจากผู้ตรวจสอบความ
๔. พิมพ์สรุปงบหน้าเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้มี ถูกต้อง
อานาจอนุมัติลงนามในเอกสาร
๕. เมื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วส่ง ทุกสิ้นวันหลังจากจ่ายเงิน One stop service
เอกสารให้ผู้วางเบิก ตั้งเบิกในระบบ GFMIS
๖. เมื่อได้รับเอกสารจากระบบ GFMIS แล้ว
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ ก่อนอนุมัติ
ก่อนอนุมัติในเครื่อง

หลังจากผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

๗. แยกเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาการจ่ายเงินทา
การจ่ายเงินคืนบัญชีเงินทดรองราชการ

เสนอทุกครั้งที่มีการวางเบิก

แยกเอกสารทุกครั้งที่มีการตั้งเบิก

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรคุมเงินงบประมำณเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕60 ของ สพป.ลำปำง เขต ๓
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามแผน
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕60
๒. บันทึกคุมเงินงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
๓. รับเอกสารขอเบิกจากกลุ่มงานและวิเคราะห์
ว่าเบิกจากแผนงานใด
๔. บันทึกในทะเบียนการคุมเบิกเงินตาม
แผนงาน/โครงการที่กาหนด
๕. ตรวจสอบและสอบทานกับเจ้าหน้าที่คุมเงิน
ประจางวด
๖. ออกรายงานควบคุมงบประมาณ

ข้อ ๑-๔ ดาเนินการทันทีที่ได้รับเอกสาร
จานวน ๑ วัน ๑๐ นาที

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประเภทงบบุคลำกรและเงินอื่นๆ ที่จ่ำยควบ
๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รวบรวมและวิเคราะห์คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค่าจ้างประจา เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินวิทย
ฐานะ ค่าตอบแทนเต็มขั้น ค่าตอบแทนราย
เดือน
จัดทารายละเอียดแนบฎีกาเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าครองชีพเงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนราย
เดือน เงินสมทบ กสจ. เงินสมทบและชดเชย
กบข.
เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการเบิกเงินเดือนฯ
นารายละเอียดฎีกาทั้งหมดพร้อมจัดทางบ
หน้าขออนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์
รายงาน
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงาน
การขอเบิกเงินจากคลัง
จัดทาฎีการะหว่างเดือน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลและนาข้อมูลเข้าโปรแกรม E-money
จัดทารายการจ่าย โดยใช้ข้อมูลจากสถาบัน
การเงินหักหนี้รายบุคคล
พิมพ์รายการจากโปรแกรม E-money จัดทา
งบหน้าใบสาคัญจ่ายส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่
จ่ายเช็คดาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับคาสั่งจาก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ดาเนินการภายในวันที่ ๑๐ ของทุก
เดือน

- ภายในวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน
- เสนอผู้มีอานาจลงนามภายใน ๑ วัน
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- ภายใน ๑ วัน หลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับคาสั่งจาก
กลุ่มงานบุคคล
ภายในวันที่ ๑๙ ของทุกเดือน
- ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จ่ายเช็คล่วงหน้า
3 วันทาการ ก่อนวันที่จ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจาทุกเดือน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรขอรับและกำรจ่ำยเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่ำนระบบบำเหน็จ
บำนำญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้มีสิทธิรับเงิน ยื่นเรื่องและกรอกข้อมูลใน
- ภายในเดือน มิถุนายน
แบบคาขอตามแบบที่กาหนด พร้อมยื่น
หลักฐานประกอบ ดาเนินการตรวจสอบ
พิมพ์แบบรับรองแฟ้มประวัติ แบบรับรอมโอน
- ดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับ
ฯ แบบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ
แบบคาขอและแฟ้มประวัติ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม อนุมัติในแบบคาขอ
- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากพิมพ์
และแบบรับรอง
แบบรับรอง
นาแบบคาขอ แบบรับรอง และเอกสาร
ดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากลงนาม
ประกอบส่งสานักงานคลังเขต ๕
อนุมัติ
ลงทะเบียนขอรับ ผ่านระบบ E-pention โดย
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากผู้มีอานาจลงนาม
ใช้รหัสผู้ปฏิบัติตรวจสอบทาการส่งข้อมูล
อนุมัติหรือสานักงานคลังเขต ๕
ขอรับ
รวมถึงกรอกข้อมูลการขอรับเงิน กบข. ผ่าน
หนังสือสั่งจ่ายกรมบัญชีกลาง
ระบบ E-pention และตรวจเช็คการ
ตรวจสอบข้อมูล
ลงทะเบียนขอเบิกและปิดรอบบัญชีตาม
รอบที่ ๒ ของเดือนตุลาคม (วันที่ตาม
ปฏิทินการจ่ายประจาเดือนของ
ปฏิทินการจ่ายของกรมบัญชีกลาง)
กรมบัญชีกลาง
พิมพ์รายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิกเบี้ย
ดาเนินการทันทีหลังจากปิดรอบบัญชี
หวัดบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (สรจ.๑๐) เสนอผู้มีอานาจลงนาม

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยงบดำเนินกำร รำยกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรทุกงบ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมและตรวจสอบสัญญาค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ

- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับสัญญาจาก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

๒. จัดทารายละเอียดแนบฎีกา ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและฎีกาเงินสมทบ
นายจ้าง

- ภายในวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน

๓. เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการเบิกเงินเดือนฯ
๔. นารายละเอียดฎีกาทั้งหมดพร้อมจัดทางบ
หน้าขออนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
๕. ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์
รายงานขอเบิกเงินจากคลัง
๖. เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงาน
การขอเบิกเงินจากคลัง

- ภายในวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน
- ภายใน ๑ วันหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๗. จัดทารายการจ่ายรายบุคคล ตามรายการ
เรียกเก็บหนี้จากสถาบันการเงิน

- ภายใน ๑ วันหลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน

๘. จัดทาข้อมูลตามแบบของสานักงาน
ประกันสังคมในส่วนของเงินสมทบนายจ้าง
และเงินสมทบผู้ประกันตน

- ภายในวันที่ ๑๙ ของทุกเดือน

๙. จัดทาใบสาคัญการจ่าย พร้อมหลักฐาน
๑๐. ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเช็คดาเนินการต่อไป

ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
พรบ. ประกันสังคม
- ส่งมอบก่อนวันเงินเดือนออก ๒ วันทาการ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรหักเงินเบี้ยหวัด บำนำญปกติเพื่อชำระหนี้ให้กับบุคคลที่ ๓
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. กรอกข้อมูลหนี้ของข้าราชการบานาญใน ภายในวันที่ ๔ ของทุกเดือน
แบบ สรจ.๖
๒. โหลดไฟล์ข้อมูล ตามแบบ สรจ.๖เข้า
โปรแกรม E-pention ของ
กรมบัญชีกลาง
๓. ตรวจสอบหนี้บาเหน็จค้าประกัน

ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

ตามกาหนดการที่ระบุในระบบ E-pension

๔. นายอดหนี้บาเหน็จค้าประกัน กรอกแบบ ภายใน ๒ วันหลังจากได้รับรายการหนี้บาเหน็จค้า
สรจ. ๖ เพื่อจัดทาสลิปเงินบานาญและ ประกัน
ตรวจสอบยอดคงเหลือ
๕. ตรวจสอบรายงานหนี้ที่หักไม่ได้ทางเว็ป
ไซต์ สพฐ. สานักงานคลังและสินทรัพย์
๖. พิมพ์รายงานทะเบียนจ่ายตรงบานาญ
๗. ทาใบสาคัญการจ่ายพร้อมเอกสารส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าทีที่จ่ายเช็คดาเนินการต่อไป

ภายใน ๒ วันหลังจากได้รับข้อมูลหนี้ที่หักไม่ได้จาก
สานักงานคลังและสินทรัพย์
ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
ภายใน ๓ วันทาการก่อนสิ้นเดือน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบการรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

ดาเนินการทุกสิ้นวันทาการ

๒. บันทึกวันที่รับเงินในคู่มือวางฎีกาเบิกเงิน

ดาเนินการทันทีที่รับทราบการรับโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง

๓. ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินกับการรับโอน
จากกรมบัญชีกลาง
๔. จัดทาใบสั่งจ่าย เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้กับผู้มี
สิทธิ์รับเงิน
๕. จัดพิมพ์เช็คจากโปรแกรมการเขียนเช็ค เพื่อ
จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน

ดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากรับโอนจาก
กรมบัญชีกลาง

๖. จัดทาทะเบียนคุมเช็ค เพื่อควบคุมการจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ์
๗. เสนอ ผอ. สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
อนุมัติและลงนามสั่งจ่ายเช็ค
ดาเนินการภายใน ๑ วัน
๘. จัดเตรียมเอกสารในการโอนเงิน กรณีโอนเงิน
เช้าบัญชีผู้มีสิทธิ์
๙. จ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๑๐. แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

ดาเนินการภายใน ๒ วัน หลังจากผู้มีอานาจสั่งจ่าย
ลงนามในเช็ค

๑๑. จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินและส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่บัญชี

ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากจ่ายเงิน
ดาเนินการภายใน ๒ วัน หลังจากจ่ายเงิน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑. รับหลักฐาน/เอกสาร การอนุมัติโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุ่มนโยบาย
และแผน
๒. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ
GFMIS

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการภายใน ๑ วัน
ดาเนินการ ภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับหลักฐาน/
เอกสาร การอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากแผน

๓. บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS ดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากตรวจสอบ
งบประมาณ
๔. บันทึกเสนอ ผอ.สพป.เพื่อทราบ
๕. บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุม
เงินประจางวด

ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึกการโอน/
เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS
ดาเนินการใน ๒ วัน หลังจาก ผอ. สพป.รับทราบ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรหักล้ำงบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบรายการคงค้างบัญชีพักครุภัณฑ์ ใน ดาเนินการภายใน ๕ วันทาการของเดือนถัดไป
ระบบ GFMIS
ดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากตรวจสอบพบว่ามี
๒. รวบรวมเอกสารในการบันทึกการหักล้างบัญชี รายการคงค้างบัญชีพักครุภัณฑ์
พักครุภัณฑ์
ดาเนินการภายใน ๑ เดือน หลังจากวันสิ้นเดือน
๓. ดาเนินการหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ ในระบบ
GFMIS

ดาเนินการทันทีเมื่อได้ทาการหักล้างในระบบ
GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. ตรวจสอบรายการคงค้างบัญชีพักครุภัณฑ์ ใน ดาเนินการภายใน ๑๐ วันทาการของเดือนถัดไป
ระบบ GFMIS
๕. ตรวจสอบรายการบัญชีพักครุภัณฑ์จากงบ
ทดลองในระบบ GFMIS

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรควบคุมและตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รับหนังสือ การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ
จากกลุ่มอานวยการ
ตรวจสอบการรับโอนเงินงบประมาณในระบบ
GFMIS
บันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนจัดสรร
งบประมาณที่รับจาก สพฐ.
บันทึกทะเบียนคุมเงินประจางวด แยกตามใบ
งวด แยกตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ
ประสานกลุ่มนโยบายและแผน ในการแจ้ง
จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด
จัดทาหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจางวดให้แก่
โรงเรียนในสังกัด
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและลงนามหนังสือ
แจ้งอนุมัติเงินประจางวด
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและดาเนินการ
เบิกจ่าย
จัดทาสาเนาแจ้ง ๑ เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย
๒ กลุ่มนโยบายและแผน ๓ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ๔ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
บันทึกการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจา
งวด แยกตามใบงวด แยกตามผลผลิต
กิจกรรม/โครงการ
บันทึกลดยอดการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงิน
ประจางวด (กรณีเบิกเกินส่งคืน) แยกตามใบ
งวด แยกตามผลผลิต กิจกรรม/โครงการ
จัดทารายงานการเบิกจ่ายเงิน แยกตามใบงวด
รายงานผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการ ภายใน ๑ วัน
- ดาเนินการ ภายใน ๑ วัน หลังจากรับ
หนังสือการแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ
- ดาเนินการ ภายใน ๓ วัน หลังจาก
ตรวจสอบการรับโอนเงินงบประมาณ

- ดาเนินการภายใน ๓ วัน

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน
- ดาเนินการภายใน ๑ วัน
- ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรบันทึกโปรแกรมติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำปี
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์การบันทึกรายการในโปรแกรม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๒. บันทึกการเบิกเงินงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- บันทึกเมื่อเกิดรายการ
- บันทึกเมื่อเกิดรายการ

- บันทึกการส่งเบิกเกินส่งคืน
- บันทึกการผูกพันงบประมาณ
- บันทึกการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เมื่อ
ได้รับแจ้งการโอนงบประมาณจาก สพฐ.
- บันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เมื่อ
ได้รับการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการ
ในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
๔. จัดส่งรายงานเงินประจางวดส่วนจังหวัด

- ตรวจสอบเมื่อมีการบันทึกรายการ
- ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของกลุ่ม
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การรับหนังสือ
๑. ทุกสิ้นวันทาการลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกวันทาการ
จากธุรการและรวบรวมหนังสือเพื่อส่งต่อ
ให้ผู้รับ
๒. ให้เลขที่หนังสือรับ โดยยึดเลขที่รับจากใน ดาเนินการทันทีหลังจากรับหนังสือ
ระบบสารสนเทศ AMSS
ดาเนินการทันทีหลังจากให้เลขที่หนังสือ
๓. ระบุผู้ปฏิบัติแล้วส่งมอบหนังสือโดยให้
ผู้รับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการ
รับหนังสือนั้นๆ เพื่อดาเนินการต่อไป
ดาเนินการทันทีหลังจากรับหนังสือ
การส่งหนังสือ
๑. เข้าระบบสารสนเทศ AMSS เพื่อ
ลงทะเบียนส่งหนังสือ
๒. ระบุเรื่องของหนังสือ ระบุผู้รับหนังสือ
ระบุผู้ปฏิบัติ
๓. แนบไฟล์หนังสือที่ต้องการส่งให้ผู้รับ แล้ว
บันทึกพร้อมกับให้เลขที่หนังสือ
๔. จากนั้นเลือกหนังสือให้โรงเรียน
บุคคลภายนอก

ดาเนินการทันทีหลังจากรับหนังสือ

ดาเนินการทันทีหลังจากรับหนังสือ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนพัสดุ (กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐตำมระบบ e-GP)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณ
ที่จะดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ภายใน ๕ วัน หลังจากที่มีสารวจและได้
แจ้งความต้องการใช้ หรือให้เสร็จตาม
กาหนดเวลาที่ต้องการ

- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแต่ละวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและรูปแบบ
รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระบบ e-GP
- จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอขอความ
เห็นชอบจาก ผอ.สพป.ลาปาง เขต ๓

- ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
ภายใน ๒ วัน ที่ได้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามลาดับขั้นตอนกระบวนการในระบบ eGP

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม
วิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ และบันทึก
รายการตามระบบ e-GP
- จัดทาสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง นัดหมายลง
นามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- บริหารสัญญา ตามที่กาหนด ส่งมอบงาน
ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่กาหนด และ
รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วน
การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน เสนอ
- เมื่อได้รับการอนุมัติ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS

- ภายใน ๕ วัน เมื่อได้รับมอบผลการตรวจ
รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนพัสดุ (กำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย งบลงทุน)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
- วิเคราะห์งาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทาแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ
นั้นๆ ของแต่ละงาน/โครงการ
- ประสานโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และกาหนด
เป้าหมาย
- ตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานสม่าเสมอ เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบ
ลงทุน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ภายใน ๓ วัน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
จัดสรรเงินงบลงทุนของแต่ละงาน/
โครงการ
- ภายใน ๑ วัน หลังจากรวบรวมผลการ
วิเคราะห์/โครงการ
- ภายใน ๒ วัน หลังจากจัดทาแผนปฏิบัติ
งานแล้วเสร็จ และเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
งานเพื่อขอความเห็นชอบดาเนินการ
- ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการประสาน
ชี้แจงแล้วประมาณ ๑๐วัน
- ภายใน ๑๐ หลังจากสิ้นเดือน ให้เสร็จและ
รายงานส่งคลังจังหวัดลาพูนได้ ไม่เกินวันที่
๑๐ ของเดือนถัดไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนพัสดุ (กำรกำกับดูแล และให้คำแนะนำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ศึกษา วิเคราะห์งาน/โครงการ งบประมาณ
รายจ่าย งบลงทุน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามทีไ่ ด้รับจัดสรร

- ภายใน ๓ วัน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
จัดสรรเงินงบลงทุนของแต่ละงาน/
โครงการ

- ประสานโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้ทราบแนวทางและเตรียม
ความพร้อม

- ภายใน ๑ วัน เมื่อได้ศึกษาและวิเคราะห์
งาน/โครงการ

- จัดทาแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ
นั้นๆ ของแต่ละงาน/โครงการ
- เมื่ออนุมัติเงินงบประมาณ ประสานโรงเรียน
ในสังกัดให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าชองการปฏิบัติงาน
- เมื่อโรงเรียนส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ขอเบิกจ่ายเงินดาเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอ ผอ.สพป. เพื่อ
อนุมัติการเบิกจ่าย
- ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง

- ภายใน ๑ วัน หลังจากรวบรวมผลจากการ
วิเคราะห์/โครงการ
- ภายใน ๑ วัน หลังจากมีหนังสืออนุมัติเงิน
- ทุก ๗ วันหลังจากได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง
- ภายใน ๕ วัน หลังจาก จากจากได้รับ
เอกสารการเบิกจ่าย
- ภายใน ๕ วัน หลังจาก ผอ.สพป.อนุมัติ
การเบิกจ่าย

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนพัสดุ (กำรรำยงำนผลกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย งบลงทุน)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. วิเคราะห์งาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย
งบลงทุนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- ภายใน ๓ วัน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
จัดสรรจัดสรรเงินงบลงทุนของแต่ละงาน/
โครงการ

๒. จัดทาแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน
กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ
นั้นๆ ของแต่ละงาน/โครงการ

- ภายใน ๑ วัน หลังจากรวบรวมผลจากการ
วิเคราะห์งาน/โครงการ

๓. ประสานโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และ
กาหนดเป้าหมาย
๔. ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
๕. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบ
ลงทุน

- ภายใน ๒ วัน หลังจากจัดทาแผนปฏิบัติ
งานแล้วเสร็จ และเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
งานเพื่อขอความเห็นชอบดาเนินการ
- ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการประสาน
ชี้แจงแล้วภายใน ๑๐ วัน
- ภายใน ๕ วัน หลังจากสิ้นเดือน ให้แล้ว
เสร็จและรายงานส่งคลังจังหวัดลาพูนได้
ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนพัสดุ (กำรควบคุมพัสดุ ในกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และบำรุงรักษำครุภัณฑ์)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑. เมือ่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ภายใน ๑ วัน เมื่อได้รับมอบพัสดุ

- บันทึกเสนอ ผู้อานวยการกลุ่มงาน เพื่อทราบ
และดาเนินการ
- บันทึกรายการพัสดุแต่ละรายการในทะเบียน
คุม/บัญชีวัสดุ
- นาพัสดุเก็บรักษาไว้ในสถานที่จัดเก็บที่
เหมาะสม ตรงตามที่กาหนด ครบถ้วนตาม
ทะเบียนคุม/บัญชีวัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุในการเบิกจ่ายพัสดุ
- จัดทาใบเบิกจ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบรวมถึงพัสดุที่มี
- เสนอใบเบิกต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อขออนุมัติ
เบิกจ่ายพัสดุ
- ดาเนินการจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและ
บันทึกในเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน รวมทั้งทะเบียนคุม/บัญชีคุมวัสดุ

- ดาเนินการหลังจากตรวจสอบเอกสารใบ
เบิกและได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการ
กลุ่มงานภายใน ๑ วัน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนบัญชี (กำรจัดทำบัญชี)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. เก็บรวบรวมเอกสารแสดงรายการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน เมื่อรับรู้การเกิด
รายการ

๒. วิเคราะห์รายการบัญชี

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับ
เอกสาร

๓. บันทึกรายการบัญชี

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับ
เอกสาร

๔. บันทึกทะเบียนคุม/บัญชีย่อย และจัดทา
รายละเอียดประกอบ
๕. การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีประจาปี

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึก
รายการบัญชี
- ดาเนินการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงคลัง
ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายใน
๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนบัญชี (กำรตรวจสอบและกำรแก้ไขข้อผิดพลำด)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือสิ้นวันทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการเมื่อสิ้นวันทาการ
- ดาเนินการเมื่อสิ้นวันทาการ

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึก
รายการ

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชี

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึก
รายการ

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุม/บัญชี
ย่อย
๕. การแก้ไขข้อผิดพลาด

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังพบ
ข้อผิดพลาด

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนบัญชี (กำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีที่เกี่ยวข้องตำมรูปแบบที่ทำงรำชกำรกำหนด)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑. ศึกษาคู่มือและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม)
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชี
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทา
รายงานทางบัญชี
๒. เรียกรายงานงบทดลองประจาเดือน/
ประจาปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากระบบ GFMIS
๓. จัดทารายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชี
ประจาเดือน/ประจาปี
๔. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายการบัญชี
ในงบทดลองจากระบบ GFMIS กับ
รายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๕. จัดทารายงานประจาปีเดือนเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
- รายงานงบทดลองประจาเดือนพร้อม
รายละเอียดประกอบ
จัดทารายงานประจาเดือนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
- รายงานงบทดลองประจาเดือนพร้อม
รายละเอียดประกอบ
จัดทารายงานประจาปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
- รายงานงบทดลองประจาปีพร้อมรายละเอียด
ประกอบ
จัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการแบบ สรก.๕๘-๑ พร้อม
แนบเอกสารประกอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการหลังวันสิ้นเดือน/สิ้นปี

- ดาเนินการหลังวันสิ้นเดือน/สิ้นปี
- ดาเนินการหลังวันสิ้นเดือน/สิ้นปี
- ดาเนินการหลังวันสิ้นเดือน/สิ้นปี

- ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลังวันสิ้นปี
- ดาเนินการรายงานผลการประเมินทุกรอบ
๖ เดือน (สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน)

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนกำรเงิน (บันทึกรำยกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- เก็บรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการ

- ดาเนินการภายใน ๑ วันเมื่อรับรู้การเกิด
รายการ
- ดาเนินการภายใน ๑ วัน เมื่อได้รับเอกสาร

ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
- บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
- ตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ
GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของการจ่ายเงิน

- ดาเนินการภายใน ๑ วันหลังตรวจสอบ
เอกสาร
- ดาเนินการภายใน ๑ วันหลังบันทึก
รายการในระบบ GFMIS

- ดาเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึก
รายการและตรวจสอบรายงาน

- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกบัญชีและ
รอรับการตรวจต่อไป

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับ

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต ๓
๑. กากับติดตามตรวจสอบกลั่นกรองงานในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ในงานด้านต่างๆ ดังนี้
ดาเนินการกากับดูแลหลักฐานการบริหารงานการเงิน บริหารงานพัสดุ บริหารงานการเงินสินทรัพย์
บริหารงานบัญชี ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตั้งเรื่องการบริหารงานการเงิน บริหารงานพัสดุ บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์งานอื่นๆ
๒. ตรวจความถูกต้องขอเอกสารตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. เสนอผ่านงานตามข้อ ๒ ให้ผู้บริหารระดับต้น (รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาปาง เขต ๓ ) เพื่อเสนอต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต
๓ อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการกลั่นกรองงานในการปฏิบัติงาน
๒. ความสาเร็จของจานวนงานที่เสนอให้ผู้บริหารทราบ/อนุมัติ/อนุญาตในแต่ละวัน
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. มีการกากับติดตาม ตรวจสอบกลั่นกรองงานในการทางานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
๒. กากับให้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๘
๓. กากับให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
๔. กากับให้สถานศึกษาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การรื้อถอน
๕. การให้ส่วนราชการอื่นใช้ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด
๖. กากับให้มีการจัดทาบัญชีส่วนราชการ บัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย และแสดงงบรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

๗. ให้คาปรึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในสังกัดเกี่ยวกับ การบริหารงานการเงิน
งาน บัญชี และงานบริหารสินทรัพย์
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
รายการ
ค่าคะแนน
หมายเหตุ
๑
ดาเนินการตามข้อ ๑
๑
๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
๒
๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
๓
๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
๔
๕
ดาเนินการตามข้อ ๑-๗
๕

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต ๓
๓. การกลั่นกรองด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ
ดาเนินการโดยใช้ทักษะความชานาญการเป็นพิเศษ ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ชั้นสูง เพื่อกลั่นกรองด้านการเงินและบัญชี และการบริหารพัสดุ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น
ที่ต้องใช้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริหารระดับสูงตัดสินใจในการสั่งการให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง และรวดเร็วทันกาหนดเวลาการปฏิบัติงาน
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. กลั่นกรองงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างลงมาเสนอ งานที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และ
เป็นไปตามขั้นตอนของ ทางราชการ
๒. มีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๓. มีการดาเนินการตามข้อ ๒ และปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ และ สถานศึกษาในสังกัด
๔. มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการพัสดุ การบัญชี และบริหารงานสินทรัพย์
เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ต่อไป
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการกลั่นกรองงาน
๒. ความสาเร็จของการกลั่นกรองตรวจสอบงานการเงิน การบัญชีและงานการพัสดุที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
อนุญาต
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. หนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอ ผ่านได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
๒. หนังสือราชการหรือเงินการเงิน การบัญชี การพัสดุ ตามข้อ ๑ ถูกส่งไปยังผู้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง
๓. ทาให้งานตามข้อ ๒ เป็นไปตามวัสดุประสงค์ที่กาหนดไว้
๔. เงินงบประมาณที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ รับไว้ ถูกจ่ายลงสู่ระบบและผู้รับบริการ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
รายการ
๑
ดาเนินการตามข้อ๑
๒
ดาเนินการตามข้อ๑-๒
๓
ดาเนินการตามข้อ๑-๓
๔
ดาเนินการตามข้อ๑-๔

ค่าคะแนน
๓
๕
๓
๔

หมายเหตุ

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต ๓
๓. การให้คาปรึกษาแนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรทุกคนใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และครูการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ สถานศึกษา ในสังกัด
ลักษณะงาน
การให้คาปรึกษาแก่บุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างมาก
เพราะการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ต้องใช้ปัจจัยเรื่องงบประมาณ ในการบริหาร และ
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด เป็นครูผู้สอนซึ่งไม่มี
ความถนัดในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การให้คาปรึกษาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะให้การบริหาร
งบประมาณ ลื่นไหลไปได้โดยดี และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว้
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. นาระเบียบ ข้อราชการที่สั่งการให้ สถานศึกษาปฏิบัติ หรือต้องทา แจ้งเป็นเอกสารทางราชการ
หนังสือราชการ หรือแจ้งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละครั้ง
๒. ประชุมทีมการเงิน การบัญชี การพัสดุ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อแจ้งเรื่องสั่งการ
หรือแนวปฏิบัติที่ต้องทา ให้รับทราบและเข้าใจ เพื่อถือปฏิบัติโดยพร้อมกัน
๓. ให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและการพัสดุ เมื่อขอรับความช่วยเหลือ
หรือขอรับการแนะนา
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตาแหน่งรองลงมาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
๒. สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและการพัสดุได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการให้คาปรึกษาแนะนาการเบิกเงิน หมวด
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกาหนดเวลาที่เหมาะสม
๒. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการไห้คาปรึกษาแนะนาการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน
งานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และพัสดุ ทันกับการใช้งานราชการ
๓. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการบริหารสินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การขอรื้อถอน และ
การให้ส่วนราชการอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับสินทรัพย์ในการควบคุมดูแล

๔. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของส่วนราชการ บัญชีในระบบ GFMIS ตลอดจนการรายงานงบ
การเงินต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด
๕. การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน เกิดความชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ และถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
รายการ
ค่าคะแนน
หมายเหตุ
๑
ดาเนินการตามข้อ ๑
๑
๒
ดาเนินการตามข้อ ๑ – ๒
๒
๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
๓
๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
๔
๕
ดาเนินการตามข้อ ๑-๖
๕

คู่มือกำรปฏิบัติงำน ของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประเภทงบบุคลำกรและเงินอื่นๆ ที่จ่ำยควบของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต ๓
๑. การเบิกงบบุคลากร
ลักษณะงาน
ดาเนินการเบิกงบบุคลากร คือเงินที่จ่ายเป็นประจาในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้าง
ชั่วคราว และเงินที่จ่ายควบประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินวิทยฐานะเงินเพิ่มค่าครองชีพ เป็นต้น
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
๒๕๓๕
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญเงินประจาตาแหน่ง เงิน
เพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๕๐
๓. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒
๔. ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยหรือคาสั่งให้ออกราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็น
อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๗
๖. หนังสือสานักงบประมาณเกี่ยวกับหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๗. หนังสือและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างโดยใช้บริการของธนาคาร
๘. หนังสือกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๙. หนังสือ สพฐ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการ
๑๐. หนังสือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กำรตรวจสอบและดำเนินกำรเบิก
การเบิกจ่ายงบบุคลากร ได้แก่เงินเดือน และค่าจ้าง ของหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าโครงการจ่ายตรงกับชอง
กรมบัญชีกลาง ทั้งที่เป็นการจ่ายเงินเมื่อสิ้นเดือน หรือเป็นการตกเบิกที่จะต้องได้รับเงินทันทีที่ขอเบิก จะแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. กรณีเงินเดือน และค่าจ้าง ในส่วนที่เป็นการจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ กบข.และ กสจ. ซึ่ง
แยกออกเป็นกรณี
- ในส่วนที่เป็นเงินสะสม กบข. และ กสจ. ที่หักจากเงินเดือน และค่าจ้างประจาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา และ

- ในส่วนที่เงินสะสมและชดเชยซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินจากงบประมาณหมวดงบกลางโดยกรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชยให้กองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.)และเงินสมทบให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (กสจ.)
๒. กรณีเงินเดือนค่าจ้างในส่วนที่เป็น Indirect คือ การจ่ายเงินเดือน และหน่วยงานนาเงินดังกล่าวโอน
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
๑. ขั้นตอนการเบิก
๑.๑ ภายในวันที่ ๑๒ ของเดือน ตรวจสอบรายการละเอียดของงบประมาณ ที่จะดาเนินการเบิกจ่าย
รายชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง ระดับ ขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ตามคาสั่งที่ผู้มีอานาจสั่งตรงตามรายอัตรา
จัดทางบหน้ารายการขอเบิกเงินจากคลังภายในวันที่ ๑๒ ของเดือน สานักงานจะต้องดาเนินการตัง้
เบิกเงินผ่านเครื่อง TERMINAL ในระบบ GFMIS โดยระบุส่วนราชการ รหัสงบประมาณ รหัสหน่วย
เบิกจ่าย หน่วยต้นทุน แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รหัสบัญชี (GL) ซึ่งแต่ละรายการที่
ขอเบิกมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถดาเนินการเบิกผ่านระบบ GFMIS หลักการบันทึก
การตั้งเบิกรายการเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นๆ กับกรมบัญชีกลางและทาการจัดเก็บข้อมูล (Save)
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารตั้งเบิก เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
ผู้มีอานาจอนุมัติตรวจสอบรายการขอเบิกและทาการ อนุมัติรายการ และการรายงานข้อมูล
ให้คลังจังหวัดลาปาง จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลซึ่ง Onlien ผ่านเครื่อง GFMIS TERMINAL และ
ทาการปลดบล็อก
ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ได้รับข้อมูลการหัก
เงินจากหน่วยงาน เจ้าหนี้ต่างๆ ดังนี้
- ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม เงินกู้พัฒนาชีวิต
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง เงินฝาก ออม และเงินกู้สามัญ
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
- บริษัทไทยสมุทรประกันภัย ประกันชีวิตข้าราชการ
- บริษัท เอ ไอ เอ ประกันชีวิต การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ
- สานักงาน สก. สค. เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์ อาวุธปืน
- เงินสงเคราะห์ ชพค. ชพส. ชพค.ลาปางฯลฯ
เจ้าหน้าที่ จะนาข้อมูลรายการหักหนี้ดังกล่าวข้างต้นกรอกลงตามรายชื่อข้าราชการครูที่เป็นหนี้หน่วยงาน
ดังกล่าวไปหักหนี้รายตัวของข้าราชการที่ในรายละเอียดเงินเดือนในโปรแกรม Excel
ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือน สรุปยอดรายการหักตามรายละเอียด จัดทาหน้างบใบสั่งจ่าย พร้อม
รายละเอียดในการขอเบิก และหลักฐานการจ่าย การโอนเงินรายตัวโดยการนายอดจ่ายต่างๆสรุปและบันทึก
ข้อมูลไปดาเนินการเข้าโปรแกรมของธนาคารกรุงไทย จากัด (KTB) บันทึกข้อมูล และพิมพ์รายละเอียดเพื่อ
เตรียมนาส่งธนาคารกรุงไทย ทาการโอนเงินให้ข้าราชการบุคลากรการศึกษา ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ
ต่อไป

๒.๒ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบาเหน็จบานาญและให้ประโยชน์ตอบ
แทนรับราชการ แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกเมื่อออกราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้กับสมาชิกกองทุน กบข. แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สมาชิกประเภท
สะสม และสมาชิกประเภทไม่เหมาะสม สมาชิกที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนฯ มีผล
บังคับ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ สามารถเลือกเป็นสมาชิกประเภทสะสมเพียงอย่างเดียว การหักเงินสะสมเข้า
กองทุน กบข. ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย และ กบข. ได้ดาเนินการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สานักงานคลังจังหวัดพร้อมโปรแกรม กบข. GFTFB และ GIS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
สามารถป้องกันข้อมูลและส่งเงิน กบข. ได้อย่างสะดวก
ขั้นตอนการดาเนินการหักเงินสมาชิก กบข. เจ้าหน้าที่การเงินผู้จัดทาเงินเดือนของส่วนราชการ มี
หน้าที่เป็นผู้ดาเนินการแทนสมาชิกทุกอย่างกล่าวคือทาหน้าที่รวบรวมเงินของสมาชิกในสังกัด โดยหักจาก
เงินเดือนตามอัตราที่กาหนด และเตรียมรายละเอียดข้อมูลการหัก โดยในแต่ละเดือนส่งสานักงานคลังจังหวัด
- กรณีสมาชิกใหม่ เจ้าหน้าที่การเงินให้ผู้บรรจุใหม่กรอกข้อมูลในแบบ กบข.๐๐๑/๒ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองนาข้อมูลบันทึกเพิ่มในฐานทะเบียนในระบบ MCS โดยขอ
รหัสผ่าน (Password) จาก กบข. เมื่อได้รหัสผ่านแล้วบันทึกข้อมูล และทาการหักเงิน สะสม เบิกเงิน
สมทบ และเบิกเงินชดเชยเพื่อเข้าบัญชีสมาชิก นาส่งใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ ๐๐๑/๒ ให้
กบข. พร้อมรายงานในเดือนที่บันทึกเพิ่มฐานข้อมูล
- กรณีครูย้ายออก ดาเนินการแจ้งการโอนข้าราชการที่ย้ายออก ออกจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลการ
โอนย้ายออก และจัดทาหนังสือรับรองการเบิกจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ๕๑๑๐) ไปยังส่วน
ราชการสังกัดใหม่ ระบุรายละเอียดว่าข้าราชการที่ย้ายเป็นสมาชิกหรือไม่ มีการสะสมเป็นเงินเท่าใดฯ
ส่งไปยังหน่วยงานสังกัดใหม่ที่ข้าราชการย้ายไป
- กรณีย้ายเข้าเมื่อได้รับหนังสือรับรองการเบิกเงินเดือนครั้งสุดท้าย ของข้าราชการที่ย้ายเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือไม่ กรณีที่เป็นสมาชิก นาข้อมูลเลขประชาชน ขั้น เงินเดือนไป
กรอกลงในโปรแกรม กบข. (MCS) ระหว่างเดือน ส่งข้อมูลให้ กบข. เพื่อขอรหัสผ่านโดยส่งทางแฟกซ์
กองทุน กบข. เมื่อได้รับข้อมูลและจะแจ้งรหัสผ่านการดาเนินการขั้นตอนต่อไปโดยนาข้อมูลบุคคลที่
ย้ายเข้าไปกรอกเข้าไปหน่วยเบิกจ่ายย่อย ของแต่ละอาเภอและส่งข้อมูลไปยังหน่วยเบิกจ่ายรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓ โดยกรอกข้อมูลเงินเดือน เลขประชาชน
ลาดับที่ บันทึกข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง พิมพ์จานวน ๓ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมติ ใน
แบบรายงาน ซึ่งจะได้คานวณเงินที่จะดาเนินการเบิกเงินสะสม สมทบ และ ชดเชย เพื่อดาเนินการ
เบิก และหักบุคลที่เป็นสมาชิก สาหรับข้อมูลสมาชิกประจาเดือน เจ้าหน้าที่จะต้องปรับฐานข้อมูลใน
แต่ละเดือนแล้วบันทึกข้อมูลในแผ่น
๓.๓ การหักเงินสมาชิกกองทุนลูกจ้างประจา (กสจ.) ดาเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลเงินค่าจ้างและทา
การหักเงินค่าจ้างจานวนร้อยละสาม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ดาเนินการเบิก

สมทบอีกร้อยละห้า เพื่อเตรียมนาส่งให้กองทุนลูกจ้างประจา เมื่อได้ดาเนินการเบิกเงินและจ่ายเงิน
ส่งผ่านธนาคารแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓ ต้องรายงานให้กองทุน
โดยสาเนาใบโอนส่งให้เป็นหลักฐาน
๓.๔ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างและเงิน
อื่นๆ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่จะต้องนาข้อมูลขั้นเงินเดือนและค่าจ้างไป
กรอกในโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร โดย กรอกข้อมูลเงินเดือน เบี้ยประกัน
ชีวิตฯ ซึ่งโปรแกรมจะคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือน
๒. การจ่าย
ภายในวันที่ ๒๔ ของเดือน จัดทาสรุปรายงานการตั้งเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจาค่าตอบแทนและเงิน
อื่นๆ ที่จ่ายควบ ตรวจสอบกระทบยอดเงินเดือน กับ เงินหักในโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ
การหักเงินสะสมของสมาชิก กบข. และจานวนเงินที่หน่วยงานเจ้าหนี้แจ้งยอดหักเงินต่างๆ แล้ว
ถูกต้องตรงกับข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมเงินเดือนแล้ว จัดทาใบสั่งจ่าย และใบสาคัญรับเงิน
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นารายการละเอียดและแผ่นข้อมูลที่ได้บันทึกในโปรแกรม KTB ส่งให้
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน และนาส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อทาการโอนเงินให้
ข้าราชการ และเจ้าหนี้ตามสิทธิ
๒.๒ ก่อนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง จะต้องนาแผ่นดิสเก็ตข้อมูลสมาชิก กบข. ไปส่งที่สานักงานคลัง
จังหวัดลาปาง โดยนาแผ่นข้อมูลไปบันทึกในโปรแกรม GFTFB และ GIS ประกอบกับเอกสารรายการ
เปลี่ยนแปลงงานระหว่างเดือน งานประจาเดือน ให้คลังจังหวัดลาปางตรวจสอบต่อไป สาหรับแผ่นข้อมูลนาส่ง
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยกรอกข้อมูล กรอกรหัสผ่านเครื่องจะดาเนินการส่งข้อมูลระบบออนไลน์ ไปยัง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ สาเร็จแล้วนาแผ่นข้อมูลออก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการดาเนินการเบิกงบบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
ไว้
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. ดาเนินการจัดทาแบบหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย ตามคาสั่งที่ได้รับ
๒. ดาเนินการปรับฐานข้อมูล ระบุวันที่โอนเงินในโปรแกรม ของ กบข. ผ่านระบบ Interet
๓. ดาเนินการ จัดทาข้อมูล ระบุวันที่โอนเงินในโปรแกรมของ กบข.ผ่าน ระบบ Internet
๔. ดาเนินการจัดทาฎีกาขอเบิก และงบหน้าขอเบิกตามแบบที่กาหนด
๕. ดาเนินการเตรียมหลักฐานการจ่ายเพื่อมอบให้ผู้ทาหน้าที่การจ่ายดาเนินการต่อไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
คะแนน
หมายเหตุ
ดาเนินการตามข้อ ๑
๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕
๕
๒. การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบ
บาเหน็จ บานาญ (e-Pension)
ลักษณะงำน
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญปกติ บาเหน็จดารงชีพ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จลูกจ้าง
บาเหน็จพิเศษ เงินทาขวัญ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการ ผ่านระบบ e-Pension เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
๒. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๓. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการแสดงการเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
๔. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
๕. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. การรับเรื่อง
๑.๑. ตรวจสอบแบบคาขอ(แบบ ๕๓๐๐) และหลักฐานประกอบการขอรับเงินที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นกับ
ฐานข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญในส่วนของทะเบียนประวัติ
๑.๒. กรณีหลักฐานการขอรับเงินและฐานข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญถูกต้อง ครบถ้วน ให้
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบบาเหน็จบานาญ
๑.๓. เสนอแบบคาขอและหลักฐานประกอบการขอรับเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนแล้ว
ต่อผู้มีอานาจลงนามในแบบคาขอ ก่อนนาไปบันทึกข้อมูล
๒. การส่งมอบให้กรมบัญชีกลาง
๒.๑. บันทึกข้อมูลและรายละเอียดในแบบคาขอรับและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ผู้มีอานาจลงนามแล้ว
ในระบบบาเหน็จบานาญ

๒.๒. ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญปกติ (แบบ ๕๓๐๐) แบบสมุด
ประวัติหรือแฟ้มประวัติ หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ สาเนาประกาศเกษียณอายุราชการหรือ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการ หรือปลดออกจากราชการ คาสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน
ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ
๒. การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบ
บาเหน็จบานาญ (e-Pension)
ลักษณะงาน
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญปกติ บาเหน็จดารงชีพ บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จลูกจ้าง
บาเหน็จพิเศษ เงินทาขวัญ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการ ผ่านระบบ e-Pension เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๕๒๗
๒. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
๔. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
๕. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. การรับเรื่อง
๑.๑.ตรวจสอบแบบคาขอ (แบบ ๕๓๐๐) และหลักฐานประกอบการขอรับเงินที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นกับ
ฐานข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญในส่วนของทะเบียนประวัติ
๑.๒. กรณีหลักฐานการขอรับเงินและฐานข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญถูกต้อง ครบถ้วน ให้
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบบาเหน็จบานาญ
๑.๓. เสนอแบบคาขอ และหลักฐานประกอบการขอรับเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนแล้ว
ต่อผู้มีอานาจลงนามในแบบคาขอ ก่อนนาไปบันทึกข้อมูล
๒. การส่งเรื่องในกรมบัญชีกลาง
๒.๑. บันทึกข้อมูลและรายละเอียดในแบบคาขอรับและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีอานาจลงนามแล้ว
ในระบบบาเหน็จบานาญ
๒.๒. ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญปกติ (แบบ ๕๓๐๐) แบบสมุด
ประวัติหรือแฟ้มประวัติ หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ สาเนาประกาศเกษียณอายุราชการหรือ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการ หรือปลดออกจากราชการ คาสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน
ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ
๓. หลักฐานการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ

๓.๑. เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการได้รับหนังสือสั่งจ่ายกรมบัญชีกลาง ผ่าน
ระบบบาเหน็จบานาญ ต้องดาเนินการสั่งออกจากระบบบาเหน็จบานาญเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการดาเนินการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จ
บานาญ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ตามระเบียบที่กาหนดไว้
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. ดาเนินการตรวจสอบแบบคาขอ และหลักฐานประกอบการขอรับเงินที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นกับ
ฐานข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญในส่วนของทะเบียนประวัติ
๒. ดาเนินการลงทะเบียนรับเรื่องในระบบบาเหน็จบานาญ
๓. ดาเนินการเสนอแบบคาขอและหลักฐานประกอบการขอรับเงินเกี่ยวข้องต่อผู้มีอานาจลงนาม
๔. ดาเนินการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดในแบบคาขอรับและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในระบบ
บาเหน็จบานาญ
๕. ดาเนินการส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ และติดตามผลการจ่าย โดย
ดาเนินการสั่งพิมพ์ออกจากระบบบาเหน็จบานาญเพื่อให้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๓ การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ กบข. ของหน่วยงาน
ลักษณะงำน
ดาเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปของหน่วยงานของ กบข. เกี่ยวกับรายการปรับฐาน
สมาชิก ทารายการลงทะเบียนสมาชิกบรรจุใหม่ สมาชิกโอนเข้าย้ายเข้า สมาชิกโอนย้ายออก
สมาชิกพ้นสภาพ แก้ไขประวัติส่วนตัวสมาชิก ปรับอัตราเงินเดือน จัดทางานประจาเดือน งาน
ระหว่างเดือน กาหนดวันที่โอนเงิน พิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๔๖
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และ
การส่งเงินเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
๔. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เมื่อสมาชิก กบข.ย้ายเข้ามาในหน่วยงาน และย้ายออกจากหน่วยงานปรับฐานสมาชิก
โอนย้ายออก
๒. เมื่อสมาชิก กบข.พ้นสมาชิกภาพ
ปรับฐานสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
๓. แก้ไขประวัติส่วนตัวสมาชิกภาพ
ปรับฐานสมาชิก
แก้ไขปัญหาประวัติสมาชิก
เลือกสมาชิก
เปลี่ยนแปลงลาดับที่สมาชิก
คีย์รายละเอียดให้ถูกต้อง
๔. ปรับอัตราเงินเดือน
ปรับฐานสมาชิก
ปรับรายการรายบุคคล/ทั้งหน่วยงาน
ปรับเงินเดือน/แก้ไข/ยกเลิก
ระวันที่มีผลบังคับใช้
คีย์อัตราเงินเดือนใหม่
๕. จัดทางานประจาเดือน
จัดทางานประจาเดือน
ตรวจสอบยอดเงิน
ยืนยัน/ยกเลิก/รายละเอียด
กาหนด/ไม่กาหนดวันที่โอนเงิน

๖. จัดทางานระหว่างเดือน
จัดทางานระหว่างเดือน
เลือกสมาชิกนาส่งเงิน
บันทึกจานวนเงิน/ระบุสาเหตุ
ตกลง/และยืนยันนาส่งเงิน
ลบและแก้ไขชิ้นงานได้
๗. พิมพ์รายงาน
พิมพ์รายงานประจาเดือน
พิมพ์รายงานงานระหว่างเดือน
๘. กาหนดวันที่โอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการดาเนินการตามโปรแกรม กบข. เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. ดาเนินการปรับฐานสมาชิก เกี่ยวกับการโอนย้ายเข้า ย้ายออก พ้นสมาชิกภาพและแก้ไข
ประวัติส่วนตัวสมาชิก รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๒. ดาเนินการจัดทางานประจาเดือน สาหรับสมาชิกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๓. ดาเนินการจัดทางานระหว่างเดือน สาหรับสมาชิกย้ายเข้ามาระหว่างเดือน
๔. ดาเนินการกาหนดวันที่โอนเงิน
๕. ดาเนินการจัดพิมพ์รายงาน งานประจาเดือนในส่วนที่เปลี่ยนงานระหว่างเดือนทั้งหมด
และพิมพ์รายงานวันที่โอนเงินตามแบบ ๐๑๙/๑
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๔ การปฏิบัติงานเบิกเงินสมทบนายจ้างและการจัดทาข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ส่ง
สานักงานประกันสังคม
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานโดยเป็นผู้จัดทารายการขอเบิกเงินสมทบนายจ้างเพื่อนาส่งเข้ากองทุน
ประกันสังคมทุกเดือน และรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราว ใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ส่งสานักงานประกันสังคม จังหวัดลาปาง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒
๒. พระราชกฤษฎีกากาหนดระยะเวลาเริ่มดาเนินการจัดเก็บสมทบเพื่อการให้ประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.๒๕๔๖
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. การขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓ ในฐานะนายจ้างจะต้อง
ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส ๑-๐๑ ) กับสานักงานประกันสังคม
๑.๒. สาหรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.๑-๐๓)สาหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนมาก่อน หรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.๑-๐๓) สาหรับผู้ที่เคยขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว โดยให้ลูกจ้างส่วนราชการเป็นผู้กรอก โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสนอให้ผู้บริหารลงนามในส่วนของนายจ้าง
๑.๓ ทางบหน้ารายชื่อรวมส่งสานักงานประกันสังคม
๑.๔. เป็นผู้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล จากสานักงานประกันสังคมโดยมอบ
ให้กับลูกจ้างหน่วยงานต่อไป
๒. การนาส่งเงินสมทบ หลังจากได้ตั้งฎีกาขอเบิกเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว
๒.๑. กรอกรายละเอียดในแบบ สปส.๑-๑๐ ส่วนที่ ๑ ให้ครบถ้วน
๒.๒ กรอกรายละเอียดในแบบ สปส. ๑-๑๐ ส่วนที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย
๑) เลขประจาตัวประชาชนครบถ้วนทุกราย
๒) ชื่อ ๘ สกุลของผู้ประกันตน พร้อมคานาหน้าชื่อที่ชัดเจน
๓) ค่าจ้างให้กรอกค่าจ้างตามที่จ่ายจริง
๔) กรอกรายการเงินสมทบที่นาส่ง
การคานวณเงินสมทบค่าจ้างใน (๓) หากได้รับค่าจ้างต่ากว่า ๑,๖๕๐ บาท ให้
คานวณจาก ๑,๖๕๐ บาท แต่ถ้าได้รับค่าจ้างเกิน ๑๕,๐๐๐บาท ให้คานวณจาก
๑๕,๐๐๐ บาท โดยคูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนาส่ง สาหรับเศษของเงินสมทบที่มี
จานวนตั้งแต่สิบห้าสตางค์ไปให้ปัดเป็นหนึ่งบาทถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง
๓ นาส่งเงินสมทบ สาหรับค่าจ้างประจา จะต้องนาส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
โดยยื่นพร้อมแบบ สปส. ๑-๑๐ ส่วนที่ ฦ๑ และส่วนที่ ๒

๔ จัดทาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน แบบ สปส ๖-๐๙ กรณีที่ลูกจ้างใน
หน่วยงาน ลาออก สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เลิกจ้าง เกษียณอายุ ไล่ออก/ปลดออก/ให้
ออกเนื่องจากการกระทาความผิด หรือ ตาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการดาเนินการส่งเงินสมทบ และการยื่นขึ้น
ทะเบียนประกันตนของลูกจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. ดาเนินการจัดทารายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประกอบการจัดทาฎีกาขอเบิกเงินสมทบ
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
๒. ดาเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนประกันตน ตามแบบ สปส.๑-๐๓/สปส ๑-๐๓/
๑ ของลูกจ้างในสังกัดก่อนรวบรวมส่งสานักงานประกันสังคม
๓. ดาเนินการจัดทางบหน้ารายละเอียดรายชื่อ พร้อมแนบแบบขึ้นทะเบียนประกันตน
ให้กับสานักงานประกันสังคม
๔. ดาเนินการจัดทาแบบ สปส.๑-๑๐ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ โดยกรอกรายละเอียด
เพื่อแนบรายการนาส่งเงินสมทบประกันสังคม
๕. ดาเนินการติดตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างกรณีที่ยังได้รับ
บัตรดังกล่าว

คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
การเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่ จ่ายควบ ซึ่งได้แก่ เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ
ตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการในสังกัด ซึ่งต้อง
จ่ายเป็นประจาสิ้นเดือน
กฎหมำยระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.
๒๕๕๑ หนังสือสานักงบประมาณเกี่ยวกับหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ หนังสือ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มค่าครองชีพ หนังสือกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายงบการดาเนินงาน
การเบิกจ่ายงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน และค่าจ้างของหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าโครงการจ่ายตรง
คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลำปำง เขต ๓
๑. กากับดูแลหลักฐานการตั้งเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS
ลักษณะงาน
ดาเนินการกากับดูแลหลักฐานการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ตามหมวดเงินรายจ่ายจากงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่กาหนดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็วทันกับการใช้เงินงบประมาณ
กฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.
๒๕๕๒
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๕. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS อยู่ในหมวดรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
หมวดใด
๒. ตรวจสอบความถูกต้องขอเอกสารระเบียบของหมวดเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
๓. ตรวจสอบกับแผนเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงานมีเงินงบประมาณเพียงพอในการตั้งเบิกหรือไม่
๔. ดาเนินการนาเอกสารที่ถูกต้องเสนอผู้มีอานาจอนุมัติวางเบิกในระบบ GFMIS
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS
๒. ความสาเร็จของจานวนฎีกาตั้งเบิกเงินและจานวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติโอนเข้าบัญชีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓

มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. ตรวจสอบแผนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ตรวจรหัส งบประมาณที่ตั้งเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ลำปำง เขต ๓
๑. กากับดูแลหลักฐานการตั้งเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS
ลักษณะงาน
ดาเนินการกากับดูแลหลักฐานการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ตามหมวดเงินรายจ่ายจาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังที่กาหนดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็วทันกับการใช้เงินงบประมาณ
กฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๑๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๕. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS อยู่ในหมวดรายจ่ายที่ได้รับ
จัดสรรหมวดใด
๒. ตรวจความถูกต้องขอเอกสารตามระเบียบของหมวดเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
๓. ตรวจสอบกับแผนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงานมีเงินงบประมาณเพียงพอในการตั้งเบิกหรือไม่
๔. ดาเนินการนาเอกสารที่ถูกต้องเสนอผู้มีอานาจอนุมัติวางเบิกในระบบ GFMIS
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบวนการตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS
๒. ความสาเร็จของจานวนฎีกาตั้งเบิกเงินและจานวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติโอนเข้าบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. ตรวจสอบแผนเงินงบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ตรวจรหัส งบประมาณที่จะตั้งเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบกาหนด
๓. ตั้งเบิกตามแผนงานโครงการที่ตรวจถูกต้องแล้ว
๔. เสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMIS
๕. อนุมัติการเบิกเงินดังกล่าวโดยใช้บัตร P 1 ผู้มีอานาจอนุมัติ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ลำปำง เขต ๓
๒ การจ่ายเงินให้กับบุคคลผู้มีสิทธิ์ และเจ้าหน้าหนี้
ลักษณะงำน
ดาเนินการจ่ายเงินซึ่งได้รับจากไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง
เขต ๓ จ่ายให้กับบุคคลผู้มีสิทธิ์รับเงิน และเจ้าหนี้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็วทันกับการ
ใช้เงินงบประมาณ
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๒
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๕. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เรียกดูการโอนเงินเข้าบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ จากธนาคารกรุงไทยสาขา
ลาปาง โดยการดู Staement KTB Corporate Online
๒. จัดเรียงเงินที่โอนเข้าบัญชีตามฎีกาเงินที่ได้รับ เป็นเงินประเภทใด จ่ายให้กับเจ้าของโครงการหรือจ่าย
ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินรายได
๓. จัดทาใบสั่งจ่ายเงินตามรายละเอียดที่กาหนดในการตั้งเบิกที่กาหนด
๔. ดาเนินการเขียนเช็คโดยใช้ (โปรแกรมจ่ายเช็ค) ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๕. เสนอหลักฐานการสั่งจ่ายเงินให้ผู้มีอานาจ อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๖. นาเช็คที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ร้อยละความถูกต้อง รวดเร็ว ของกระบานการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๒. ความสาเร็จของการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ได้รับถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามกาหนดเวลาใช้เงิน
๒. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ในบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
๓. ทาให้งานโครงการส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๔. เกิดขวัญ กาลังใจแก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินและส่งผลถึงการเรียนการสอนของครู
๕. มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสามารถตรวจสอบได้ และนาไปเป็นเอกสารทางบัญชีต่อไป
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๓. การบันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ลักษณะงำน
ดาเนินการนาเอกสารการจ่ายเงินซึ่งได้รับจากไว้เป็นกรรมสิทธิ์ บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. นาเอกสารที่จ่ายเงินแล้วนาไปบันทึกการจ่าย ในระบบ GFMIS เพื่อหักล้างกับการตั้งเบิกเงิน
ในระบบ
๒. เรียกรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
๓. แจ้งฝ่ายบัญชีเพื่อดาเนินการต่อไปตามระเบียบ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. สามารถนาเอกสารที่ได้จ่ายเงินแล้ว มาจ่ายในระบบ GFMIS ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. สามารถเป็นข้อมูลในการจัดทารายงานการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. สามารถนาไปเป็นเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบได้
๒. สามารถเรียกดูรายละเอียดการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
๓. สามารถออกรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจทางการเงิน
๔. ผู้บริหารระดับสูงนาข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ
๕. เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการจ่ายเงินที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นภาพรวมของของการจ่ายเงิน
กระทรวงการศึกษาธิการ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๔ การจ่ายเงินที่รับไว้จากคลังไม่ได้จ่าย ส่งคืน
ลักษณะงาน
เงินที่รับจากกรมบัญชีกลางไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ไม่ได้
จ่ายหรือจ่ายไม่หมด นาส่งคืนคลัง ตามระเบียบที่กาหนดไว้
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๒
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ตรวจสอบเงินที่รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์โดยการพิสูตรยอดรับจาก Statement
๒. หากมีเงินที่รับไว้แล้วจ่ายไม่หมด คงเหลือในบัญชี หรือไม่สามารถจ่ายได้ ต้องนาส่งคลัง
๓. นาส่งเงินตามข้อ ๒ ตามระเบียบที่กาหนด
๔. จัดทาแบบนาฝากเงินกับธนาคารตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๕. นาส่งเงินตามข้อ ๓ กับธนาคารกรุงไทยจากัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. นาเงินคงเหลือในบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ส่งคืนคลังได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
๒. ทาให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. ตรวจพิสูตรยอเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๓ ในบัญชีต่างๆ
๒. กระทบยอดเงินกับฝ่ายบัญชีเพื่อความถูกต้องของเงินที่รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
๓. ขออนุมัติผู้มีอานาจเพื่อนาเงินที่เหลือจ่ายดังกล่าวส่งคืนคลัง
๔. นาเงินส่งคลังตามระเบียบที่กาหนดไว้
๕. ส่งเอกสารการนาส่งเงินเพื่อบันทึกรายการในระบบ GFMIS
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๑. การแจ้งอนุมัติเงินประจางวด
ลักษณะงำน
เป็นการแจ้งงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการแจ้งจัดสรร เพื่อที่สถานศึกษาจะสามารถ
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๒
๔. คู่มือการเงินการคลัง
๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าไปตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่งงาน
ZFMA47 หรือ ZFMA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

๒. เมื่อพบว่าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงินงบประมาณเข้าระบบ GFMIS
แล้ว บันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ตรวจสอบว่างบประมาณที่ได้รับ ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการหรือไม่ หากมีการจัดสรรในสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการ
๔. จัดทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มทุกฉบับ
๕. เสนอหนังสือการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการต่อไป
วัตถุควำมสำเร็จ
ร้อยละความความถูกต้องของการแจ้งอนุมัติเงินประจางวดให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้ถูกต้อง
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไปตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่งงาน
ZFA47 และ ZFA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และ
งบประมาณเบิกเกิน
๒. เมื่อพบว่าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงินงบประมาณเข้าระบบGFMIS
แล้วบันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้จัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการหรือไม่ หากมีการจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการ
๔. จัดทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มทุกฉบับ
๕. เสนอหนังสือราชการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๒. การบันทึกทะเบียนคุมเงินประจางวด
ลักษณะงำน
เพื่อควบคุมเงินงบประมาณไม่ให้มีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับ การบันทึกในทะเบียนคุมเงิน
ประจางวดส่วนจังหวัดจะต้องทาให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถตรวจสอบงบประมาณได้
ตลอดเวลา และสามารถรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทันภายในกาหนดเวลา
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ.
๒๕๕๒
๔. คู่มือการเงินการคลัง
๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าไปตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่ง
ZFMA47 หรือ ZFMA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และ
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
๒. เมื่อพบว่าสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงินงบประมาณเข้าในระบบ GFMIS แล้ว
บันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. บันทึกรับเงินงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด โดยแยกบันทึกตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม โครงการ
๔. เมื่อมีการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินในทะเบียนคุมเงิน
ประจางวดส่วนจังหวัด ว่าขอเบิกเท่าไร เบิกเป็นค่าอะไร
๕. ทุกสิ้นเดือนจัดเก็บข้อมูลจานวนเงินงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด แต่ละ
รายการโดยจัดทารายงานตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยแยก
ตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม โครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของการบันทึกทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัดถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒ การบันทึกทะเบียนคุมเงินประจางวด
ลักษณะงำน
สาหรับการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ ซึ่งเมื่อมีการนาเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง
จะต้องนามาบันทึกเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS ด้วย เพื่อคืนเงินงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต
กิจกรรม โครงการ ที่เบิกเกินไป
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๒
๔. คู่มือการเงินการคลัง
๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้นาเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อบันทึกเงิน
เบิกเกินส่งคืน ในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด เพื่อคืนงบประมาณ
๒. บันทึกการนาเงินเบิกเกินส่งคืนคลังในระบบ GFMIS โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ บันทึกการรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JE4
๒.๒ บันทึกการนาส่งเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6
๒.๓ การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกส่งคืนรอนาส่ง เพื่อคืนเงินงบประมาณด้วยคาสั่งงาน
ZGL_JE3
๓. ตรวจสอบการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนจากระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTA
๔. ตรวจสอบว่างบประมาณที่ได้นาส่งคืน คืนเข้างบประมาณหรือยัง ด้วยคาสั่งงาน ZFMA47 หรือ
AFMA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และเงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน
๕. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติบัตร P3 ในกรณีเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน
มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าไปตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่งงาน
ZFMA47 หรือ AFMA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
และงบประมาณเบิกแทนกัน
๒. เมื่อพบว่าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงินงบประมาณเข้าระบบGFMIS
แล้วบันทึกควบคุมหนังสือแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. บันทึกรับเงินงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด โดยแยกบันทึกตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม โครงการ
๔. เมื่อมีการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินในทะเบียนคุม
เงินประจางวดส่วนจังหวัด ว่าขอเบิกเงินเท่าไร เบิกเป็นค่าอะไร
๕. ทุกสิ้นเดือนจัดเก็บข้อมูลจานวนเงินงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด แต่ละ
รายการโดยจัดทารายงานตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดย
แยกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม โครงการ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

กำรนำเงินฝำกคลัง
๑. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้นาเงินฝากคลังและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อบันทึกการนาเงิน
ฝากคลัง บันทึกในทะเบียนควบคุมการนาฝากคลัง
๒. บันทึกการนาเงินฝากคลังในระบบ GFMIS โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ บันทึกการรับเงินฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RB
๒.๒ บันทึกการนาส่งเงินฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R2
๒.๓ บันทึกการปรับปรุงเงินฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RX
๓. ตรวจสอบการนาเงินฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RPT013
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบันทึกรายการนาส่งคลัง ฝากคลัง (หลังจากที่มีการนาเงินสด/เช็ค ส่งคลัง)
มาตรฐานการดาเนินการที่ทาให้ตัวชี้วัดสาเร็จ
๑. เมือ่ เจ้าหน้าที่การเงินได้นาเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อบันทึกเงิน
เบิกส่งคืน ในทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด เพื่อคืนงบประมาณ
๒. บันทึกนาเงินเบิกเกินส่งคืนคลังในระบบ GFMIS โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ บันทึกการรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JE4
๒.๒ บันทึกการนาส่งเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6
๒.๓ การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกส่งคืนรอนาส่ง เพื่อคืนเงินงบประมาณด้วยคาสั่งงาน
ZGL_JE3
๓. ตรวจสอบการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนจากระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTA
๔. ตรวจสอบว่างบประมาณที่ได้นาส่งคืน คืนเข้างบประมาณหรือยัง ด้วยคาสั่งงาน ZFMA47
หรือ AFMA55 ในกรณีงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน
๕. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติบัตร P3 ในกรณีเป็นงบประมาณเบิกแทนกัน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

มำตรฐำนกำรดำเนินกำรที่ทำให้ตัวชี้วัดสำเร็จ
๑. เมื่อมีการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อไม่ให้เบิกจ่ายเงิน
ผิดประเภท
๓. บันทึกการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินประจางวด ตามประเภทของเงินงบประมาณ และเมื่อมี
การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งก็ต้องตรวจสอบและบันทึกเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นปัจจุบัน
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติบัตร P
๕. หากตรวจสอบว่าการบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่ถูกต้องและยังไม่ได้อนุมัติบัตร P ให้ยกเลิก
รายการขอเบิก ด้วยคาสั่งงาน FB08 แต้ถ้าหากรายการขอเบิกเงินได้อนุมัติบัตร P ไปแล้วและ
กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลจ่ายแล้ว จะต้องทาการปรับปรุงในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน
ZGL_J7 เพื่อคืนงบประมาณแต่จะสามารถปรับปรุงรายการได้ก็ต่อเมื่อรายการขอเบิกเงินได้
บันทึกการจ่ายเงินในระบบแล้วเท่านั้น
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ที่
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๒
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รายการ
ดาเนินการตามข้อ ๑
ดาเนินการตามข้อ ๑-๒
ดาเนินการตามข้อ ๑-๓
ดาเนินการตามข้อ ๑-๔
ดาเนินการตามข้อ ๑-๕

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

หมายเหตุ

๔ การตรวจสอบงบประมาณในการเบิกจ่าย
ลักษณะงำน
เพื่อควบคุมไม่ให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ถูกต้องตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม โครงการที่ได้รับและสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของ
คณะรัฐมนตรี
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๒
๔. คู่มือการเงินการคลัง
๕. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เมื่อมีการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน เพื่อ
ไม่ให้การเบิกจ่ายเงินผิดประเภท
๓. บันทึกการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินประจางวด ตามประเภทของเงินงบประมาณ และ
เมื่อมีการเบิกจ่ายแต่ละครั้งก็ต้องตรวจสอบและบันทึก เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติบัตร P
๕. หากตรวจสอบว่าการบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่ถูกต้องและยังไม่ได้อนุมัติบัตร P ให้ยกเลิก
รายการขอเบิก ด้วยคาสั่งงาน FB08 แต้ถ้าหากรายการขอเบิกเงินได้อนุมัติบัตร P ไปแล้ว
และกรมบัญชีกลางได้ประมวลผลจ่ายแล้ว จะต้องทาการปรับปรุงในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่ง
งาน ZGL_J7 เพื่อคืนงบประมาณแต่จะสามารถปรับปรุงรายการได้ก็ต่อเมื่อรายการขอเบิก
เงินได้บันทึกการจ่ายเงินในระบบแล้วเท่านั้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จในการตรวจสอบติดตามความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ระบบ GFMIS

คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
งำนบัญชี (กำรจัดทำบัญชี)
จัดทาบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
๓. หลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๔. คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของส่วนราชการตามระบบเกณฑ์คงค้าง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.๒๕๕๘
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. การรวบรวมเอกสารแสดงรายการต่างๆ
เก็บรวบรวมเอกสารแสดงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการเงินเพื่อนามาประกอบการจัดทาบัญชี
๒. การวิเคราะห์รายการบัญชี
วิเคราะห์รายการบัญชีว่าควรจะบัญชีรูปแบบใด โดยดูจากเอกสารฐานที่เกี่ยวข้องฎีกา ใบเสร็จรับเงิน/
ใบสาคัญ ต้นขั้วเช็ค ใบนาส่งเงิน ใบแจ้งการเครดิตบัญชี Statement
๓. การจัดทาบัญชี
– บันทึกทะเบียนคุมและบัญชีย่อยเกี่ยวข้อง เพิ่มเติมตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดตลอดจนบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. การบันทึกทะเบียนคุม/บัญชีย่อย และจัดทารายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกทะเบียนคุมและบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และสอบทานความถูกต้องระหว่างกัน เช่นทะเบียนทุม
เงินฝากคลังทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทะเบียนคุมเบิกเงินประกันสัญญาทะเบียนคุมเอกสารการจ่ายเงิน
๕. การปิดบัญชี
- ณ วันสิ้นปีงบประมาณต้องทาการปรับปรุงบัญชีเมื่อเกิดรายการ ในระบบ GFMIS เช่น ได้จาก
งบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับวัสดุใช้ประ
ระหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
- เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS เพื่อสอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลปรากฎในงบ
ทดลอง
- ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมรายการใน
ระบบ GFMIS
- ตรวจสอบสอบบัญชีรายได้แผ่นดินที่ค้างยังมิได้นาเงินส่งคลัง และบันทึกปรับปรุงบัญชีรอนาส่งคลังใน
ระบบ GFMIS
งานบัญชี(การตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาด)
ลักษณะงาน

ปฏิบัติงำนตรวจสอบข้อมูลทำงบัญชีที่แสดงในงบกำรเงินของหน่วยงำนว่ำได้จัดทำขึ้นภำยได้
กรอบตำมแผนกำรและนโยบำยบัญชีที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
๓. หลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๔. คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของส่วนราชการตามระบบเกณฑ์คงค้าง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.๒๕๕๘
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
๗. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
-

-

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดคงเหลือประจาวัน
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือสิ้นวันทาการโดยยอดเงินคงเหลือต้องเท่ากับบัญชีแยกประเภทเงินสด
มีการเสนอคณะกรรมการลงชื่อรับรองในรายการเงินคงเหลือประจาวัน
มีการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคารและจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบต้นขั้วเช็คกับรายละเอียดการจ่ายในด้านเงินฝากธนาคารว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
นา Statement ที่ได้รับจากธนาคารมาตรวจสอบกับเลขที่เช็คที่จ่ายออกไปว่าได้ไปขึ้นเงินเรียบร้อย
แล้วหรือยัง หลังการตรวจสอบหากมียอดเงินที่ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินให้นาเลขที่เช็คดังกล่าวมาจัดทางบ
เทียบยอดยืนยันยอดคงเหลือในแต่ละเดือนและจะได้ทราบจานวนเช็คที่ผู้รับยังไม่นามาขึ้นเงินว่ามี
ยอดเท่าไร เพื่อสามารถตามให้ผู้รับขึ้นภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนเช็คหมดอายุโดยจัดทาเป็น
ประจาทุกเดือน
ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือโดยนายอดคงเหลือใน Statement หักด้วยยอดจานวน
เงินที่ยังไม่นาไปขึ้นเงินจะต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือในงบเทียบยอดของเดือนก่อนบวกด้วยยอด
รายรับด้วยยอดรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนั้น
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการในสมุดบัญชีเงินสด และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและตรวจสอบความสัมพันธ์กับรายงานที่เกี่ยวข้อง
จากระบบ GFMIS
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุม/บัญชีย่อย
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีกับทะเบียนคุม/บัญชีย่อย เช่น บัญชีเงินสด
ของธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้ ในสาคัญค้างจ่าย เจ้าหนี้ รายได้เงินนอกงบประมาณ เงิน
ประกันสัญญา
๕. การแก้ไขข้อผิดพลาด
๕.๑ การบันทึกรายการผิดบัญชี
บันทึกปรับปรุงรายการในระบบ GFMIS

๕.๒. การบันทึกข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
ขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขที่ผิด(ห้ามใช้น้ายาลบขาว)ลงลายมือชื่อกากับและเขียน
คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
งานบัญชี (การจัดทารายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่ทางราชการกาหนด)
ลักษณะงาน
จัดทารายงานทางบัญชีตามรูปแบบที่ทางราชการกาหนด เป็นการนาเสนอข้อมูลทางการเงิน
อย่างมีแบบแผนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและรายการทางการเงินอื่นๆของ
หน่วยงาน
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานรายงานการเงินสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๒. คู่มือและแนวทางปฏิบัติ ต่างๆเกี่ยวกับการจัดทารายงานการเงินสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๓. หลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๔. คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของส่วนราชการตามระบบเกณฑ์คงค้าง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๗
๖. คูม่ ือการใช้โปรแกรมการบัญชีส่วนราชการระบบเกณฑ์คงค้าง
๗. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ศึกษาคู่มือและแนวปฏิบัติต่างๆ(ที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม)และเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชี
ศึกษาคู่มือและแนวทางปฏิบัติต่างๆ(ที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม)พร้อมทั้งเก็บรวยรวมข้อมูลทาง
บัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานทางบัญชี
๒. เรียกรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เรียกรายงานงบทดลองและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS
๓. จัดทารายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
ของยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในงบทดลอง เช่น งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
รายละเอียดเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณคงเหลือ เจ้าหนี้ ใบสาคัญค้างจ่าย เงินรับ
ฝาก เงินประกันสัญญา รายได้เงินนอกงบประมาณ
๔. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการในระบบ GFMIS
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี ความครบถ้วน ถูกต้องของรายการบัญชีที่ปรากฏ
ในงบทดลองและรายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทารายงานทางบัญชีเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๕.๑ รายงานประจาเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบ โดยเรียกรายงานงบทดลองและ
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS และเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนคุม/บัญชี
ย่อยต่างๆ
๕.๒ รายงานประจาปี

รายงานงบทดลองประจาปีพร้อมรายละเอียดประกอบ โดยเรียกรายงานงบทดลองและ
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS และเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนคุม/บัญชี
ย่อยต่างๆ
๕.๓ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการพร้อมรายละเอียดประกอบ
เรียกรายงานงบทดลองและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS เก็บรวบรวมข้อมูล
จากทะเบียนคุม/กิจกรรมย่อยต่างๆ จัดทาแบบ สรก.๕๘-๑ และเอกสารประกอบต่างๆโดย
จัดทารายงานผลการประเมินทุกรอบสิ้นเดือน (สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน)
งานการเงิน(การบันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ GFMIS )
ลักษณะงำน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยทาหน้าที่บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเข้าสู่
ระบบที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติของวิธีการเบิกจ่ายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
กฎหมำย ระบบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๒. คู่มือและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๓. คู่มือการเงินการคลัง
๔. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๗
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. ดาเนินการเก็บรวบรวมเอกสารการจ่าย
เก็บรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินทุนรายการที่ฝ่ายการเงินได้ทาการจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
๒. ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน วันที่จ่ายเงินในเอกสารการจ่ายเงินควบคู่กับเอกสารตั้งเบิกจากระบบ
GFMIS เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสาหรับใช้บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๓. บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
นาเอกสารการจ่ายเงินไปบันทึกหักล้าง(ตัดจ่าย)ในระบบ GFMIS เพื่อตัดยอดใบสาคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้
เงินฝากธนาคาร ด้วยจานวนเงินที่มีการจ่ายในแต่ละครั้ง
บันทึกเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ในสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลัง
เรียกรายงานเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS เพื่อจัดเก็บ
๔. เรียกรายงานการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
เรียกรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เรียกรายงานการขอเบิกเงินที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายจากในระบบ GFMIS เพื่อสอบกับ
รายละเอียดฎีกาค้างจ่ายจากทะเบียนคุมฎีกาค้างจ่าย
๕. จัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS ควบคู่กับชุดขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ส่งมอบให้บัญชีเพื่อ
บันทึกบัญชีและรอรับการตรวจสอบต่อไป
งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระบบ e-GP)

-

-

ลักษณะงำน
เป็นการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
๓. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๔. คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๕. คู่มือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๖. ระเบียบการเบิกเงินจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๗. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙
๘. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
สารวจและรวบรวมสารวจความต้องการใช้พัสดุของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อสรุปดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินการ กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระบบ e-GP
๒. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระบบ e-GP
จัดทาทะเบียนคุมรายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก ผอ.สพป.ลาปาง เขต ๓
ดาเนินการตามขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ ในการจัดหา
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และเข้าสู่ระบบ e-GP ตั้งแต่ลูกบอลที่ ๑ การสร้างโครงการ จนถึงลูกบอลสุดท้ายของ
วิธีการที่ใช้ คือ การบริหารสัญญา เช่น วิธีตกลงราคา ลูกบอลสุดท้าย คือลูกบอลที่ ๘ เป็นต้น (ตาม
เอกสารแนบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่างย่อ
จัดทาสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
บริหารสัญญา โดยตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบกาหนด
จัดทารายงานเสนอ ผอ. สพป.ลาปาง เขต ๓ เพื่อทราบผลการพิจารณา
๓. การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
จัดทาบันทึกเสนอ ผอ.สพป.ลาปาง เขต ๓ เพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เรื่องงานพัสดุ (การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน)
ลักษณะงำน
วางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติงานของแต่ละงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบ
ลงทุน ปี ๒๕๕๘ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ให้
เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. มติคณะรัฐมนตรี และ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๗. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับงานก่อสร้าง
๘. คู่มือการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ และจานวนเงินการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ที่แต่
ละโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทราบวิธีการที่โรงเรียนต้องดาเนินการใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๒. จัดทาแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการนั้นๆของแต่ละ
งาน/โครงการ
๓. ประสานโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และกาหนด
เป้าหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการก่อหนี้ผูกพัน หรือการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ของแต่ละงาน/โครงการนั้น
๔. ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อย่างสม่าเสมอ และรายงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานเพื่อทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และ
หาแนวทางในการแก้ไข
๕. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ตามเวลาที่
กาหนด
งานพัสดุ (การกับ ดูแล และให้คาแนะนาในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับมอบหมายจัดสรร
งบประมาณแต่ละโครงการ)
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณ ประสานโรงเรียนในสังกัด
เพื่อแจ้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมดาเนินการจัดซ้อจัดจ้างและเมื่อมีหนังสือจ้างอนุมัติงานงบประมาณ
เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีการต่างตามงบประมาณที่ได้รับให้
เป็นไปตามสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และมีเมื่อ
ดาเนินการเสร็จแล้วให้คาแนะนา และกากับดูแลให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งมาให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็วต่อไป
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2547
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3. มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.
สา.2546
5. คู่มือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

6. คู่มือการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
7. คูม่ ือแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับวานก่อสร้าง

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับการการแจ้งจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
ถึงรายละเอียดที่จะต้องดาเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล และให้คาแนะนากรณีที่
โรงเรียนมีปัญหาในการดาเนินงาน
2. ประสานโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบแนวทางในการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อม
3. เมื่อมีหนังสือแจ้งอนุมัติงบประมาณ ประสานโรงเรียนให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด
5. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ครบถ้วน และส่งเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป
6. เมื่อได้รับเอกสารการเบิกจ่าย กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วนขอกเอกสาร
7. ประสานโรงเรียนที่ส่งเบิกจ่าย กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และให้คาแนะนาให้ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องและส่งมาให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
8. เมื่อเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ดาเนินการเบิกจ่ายให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างตามการเบิกจ่ายต่อไป
พัสดุ (การรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน)
ดาเนินการติดตามการจัดซ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และปฏิบัติงานของแต่ละงาน/โครงการที่ได้จัดทาไว้ เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการ สรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ สพป.
ลาปาง เขต 3 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนขอวันสิ้นเดือน
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. แนวปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2547
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
4. มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
7. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับงานก่อสร้าง
8. คู่มือการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
9. รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานของ งาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน / โครงการ และจานวนเงินการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ที่แต่ละ
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทราบวิธีการที่โรงเรียนต้องดาเนินการใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทาแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการนั้นๆ ของแต่ละงาน /
โครงการ

3. ประสานโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และกาหนดเป็น
เป้าหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบเป็นเป้าหมายในการก่อหนี้ผูกพัน หรือการเบิกจ่ายให้แก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างของแต่ละงาน/โครงการนั้น
4. ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และรายงานผู้อานวยการ
กลุ่มงานเพื่อทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และหาแนวทางในการ
แก้ไข
5. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ตามเวลาที่
กาหนด
พัสดุ (การควบคุมพัสดุ ในการเบิกจ่ายวัสดุ และบารุงรักษาครุภัณฑ์)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสดุ) และการเก็บรักษาพัสดุ ตามระเบียบที่สานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ให้ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด แต่ไม่รวมถึงการดาเนินงานในระบบ
GFMIS
กฎหมำย ระเบียบและเอกำสำรที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
2. คู่มือและแนวทางปฏิบัติ ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
3. แบบฟอร์มและรูปแบบทะเบียนคุม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- บันทึกเสนอ ผู้อานวยการกลุ่มงาน เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
- บันทึกรายการพัสดุแต่ละรายการในระเบียบทะเบียนคุม/บัญชีวัสดุ
- นาพัสดุเก็บรักษาในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ตรงตามที่กาหนด ครบถ้วนตามระเบียบคุม/บัญชี
วัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุในการเบิกจ่ายพัสดุ
- จัดทาในเบิกจ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ รวมถึงพัสดุที่มี
- เสนอใบเบิกต่อผู้อานวยการกลุ่มงาน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ
- ดาเนินการจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
รวมทั้งทะเบียนคุม/ บัญชีวัสดุ
-

ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ชานาญพิเศษ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากใน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑.) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทาบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงินเพื่อให้
รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
(๒.) ตรวจสอบประเมินผลและแก้ไขปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
(๓.) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงตามความ
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔.) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกองมอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑.) ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นใน
ระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒.) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
(๑.) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

(๒.) กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการและดารง
ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๑.๑. ประเภทอานวยการ ระดับต้น
๑.๒. ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
๑.๓. ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๑.๔. ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
๒. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๓.๑. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓.๒. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓.๓. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ชานาญพิเศษ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากใน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑.) ควบคุมจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(๒.) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
(๓.) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจาเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔.) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นการใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรร
งบประมาณ
(๕.) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรรงบประมาณ การรับ
และจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน
(๖.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ
วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑.) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒.) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑.) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(๒.) จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
๒. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ๒หรือ
ข้อ๔หรือข้อ๕ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น ๒ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือ ข้อ๔ หรือข้อ ๕ ที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
๒.๓ ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนด
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ระดับตาแหน่ง

วิชาการ
วิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการสานักงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑.) จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(๒.) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
ทันสมัย
(๓.) จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔.) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
(๕.) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภาพปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาปฏิบัติงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือแสดงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
๔. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๕. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการพัสดุ
ระดับตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้าน
วิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ประเมินและสรุปผลการจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวดรายจ่าย
(๒) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(๓) กากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคาวิธีพิเศษ
และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(๔) ควบคุมการจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียนทรัพย์สิน
แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) กาหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๖) กาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้ของทาง
ราชการต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๗) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกองมอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นใน
ระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกาหนด
(๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับที่ยาก
มาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๒) กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
๒. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภทอานวยการระดับต้น
๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
๒.๓ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๔ ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานพัสดุ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับตาแหน่ง
ชานาญงาน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามรถประสบการณ์
และความชานาญงานด้านพัสดุ งานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในบานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามรถประสบการณ์ และความชานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจสอบ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ
บารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
(๒) จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงาน
(๓) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุตรวจสอบและ
เก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในอนาคต
(๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทา รายงาน
และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านการกากับดูแล
(๑) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ให้คาแนะนาแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี กาหนดเวลา
๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้

ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

