กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชื่อ นางฐิรนันท์ สมบุตร
ตาแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากรและเงินอื่น ๆ ทีจ่ ่ายควบ
 การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ
 การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รวบรวมและตรวจสอบจากบัญชีจัดสรรให้แก่
โรงเรียน
จัดทารายละเอียดแนบฎีกา พร้อมทั้งเสนอขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ
ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์รายงาน
ขอเบิกเงินจากคลัง
นารายละเอียดฎีกาทั้งหมดพร้อมจัดทางบหน้าขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงานการขอ
เบิกเงินจากคลัง
จัดทาใบสาคัญการจ่าย พร้อมหลักฐาน
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเช็คดาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับบัญชีจัดสรรและ
ได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากกรมบัญชีกลาง
- ภายในวันที่ที่ได้รับบัญชีเงินประจางวด
- ภายใน ๑ วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
- ภายใน 1 วันหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
- ภายใน ๑ วันหลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน
- ภายใน ๑ วันหลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากรและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ
ที่
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9..

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รวบรวมและวิเคราะห์คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค่าจ้างประจา เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนเต็มขั้น ค่าตอบแทนรายเตือน
จัดทารายละเอียดแนบฎีกาเงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าครองชีพ เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนเงินวิทย
ฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินสมทบ กสจ. เงิน
สมทบและชดเชย กบข.
เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการ
เบิกเงินเดือนฯ
นารายละเอียดฎีกาทั้งหมดพร้อมจัดทางบหน้าขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์รายงาน
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงานการขอ
เบิกเงินจากคลัง
จัดทาฎีการะหว่างเดือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
และนาข้อมูลเข้าโปรแกรม E-money
จัดทารายการจ่าย โดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงิน
หักหนี้รายบุคคล
พิมพ์รายงานจากโปรแกรม E-money จัดทางบ
หน้าใบสาคัญจ่ายส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเช็ค
ดาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับคาสั่งจากกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
-. ดาเนินการภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

- ภายในวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน
- เสนอผู้มีอานาจลงนาม ภายใน 1 วัน หลังจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
- ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- ภายใน ๑ วัน หลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับคาสั่งจากกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
- ภายในวันที่ ๑๙ ของทุกเดือน
- ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จ่ายเช็คล่วงหน้า ๒ วัน
ทาการ ก่อนวันที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจาทุกเดือน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รวบรวมและตรวจสอบสัญญาค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ
จัดทารายละเอียดแนบฎีกา ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และฎีกาเงินสมทบ
นายจ้าง
เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการเบิกเงินเดือนฯ
นารายละเอียดฎีภาทั้งหมดพร้อมจัดทางบหน้าขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์
รายงานขอเบิกเงินจากคลัง
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงานการ
ขอเบิกเงินจากคลัง
จัดทารายการจ่ายรายบุคคล ตามรายการเรียก
เก็บหนี้จากสถาบันการเงิน
จัดทาข้อมูลตามแบบของสานักงานประกันสังคม
ในส่วนของเงินสมทบนายจ้างและเงินสมทบ
ผู้ประกันตน
จัดทาใบสาคัญการจ่าย พร้อมหลักฐาน
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเช็ดตาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับสัญญาจากกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
- ภายในวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน
- ภายในวันที่ ๑๓ ของทุกเดือน
- ภายใน ๓ วันหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
- ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเตือน
- ภายใน ๑ วันหลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน
- ภายในวันที่ ๑๙ ของทุกเตือน
- ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดใน พรบ.
ประกันสังคม
- ส่งมอบก่อนวันเงินเดือนออก ๒ วันทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รวบรวมและตรวจสอบสัญญาค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ
จัดทารายละเอียดแนบฎีกา ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและฎีกาเงินสมทบนายจ้าง
เสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการเบิกเงินเดือนฯ
นารายละเอียดฎีกาทั้งหมดพร้อมจัดทางบหน้าขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจลงนาม
ตั้งฎีกาขอเบิกผ่านระบบ GFMIS และพิมพ์
รายงานขอเบิกเงินจากคลัง
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในแบบรายงานการ
ขอเบิกเงินจากคลัง
จัดทาข้อมูลตามแบบของสานักงานประกันสังคม
ในส่วนของเงินสมทบนายจ้างและเงินสมทบ
ผู้ประกันตน
จัดทารายการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินโตยใช้
โปรแกรมการโอนเงิน KTB Corporate Online
ของธนาคารกรุงไทย
แจ้งโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน และจัดเก็บใบเสร็จ
เงินอุดหนุน
จัดเก็บใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้การค้า/งบเดือน
จัดทาระบบภาษีออนไลน์ (WHT)
ค่ารักษาพยาบาล โครงการ One Stop Service
ทาระบบ P-money ของอัตราจ้าง
แบบยืนยันรายงานขอเบิกเงินจากคลังในระบบ
GFMIS

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับสัญญาจากกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
- ภายในวันที่ ๑5 ของทุกเดือน
- ภายในวันที่ ๑5 ของทุกเดือน
- ภายใน ๑ วันหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
- ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเตือน
- ภายใน ๑ วันหลังจากตั้งฎีกาเบิกเงิน
- ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดใน พรบ.
ประกันสังคม
- ส่งมอบก่อนวันเงินเดือนออก ๒ วันทาการ

- ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์
- ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

