กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 1. การหักหนี้บุคคลที่ 3 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและผู้รับบานาญส่งกรมบัญชีกลาง (สรจ.6)
ที่
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือนได้ดาเนินการ
หักหนี้บุคคลที่
3
ของผู้รับบานาญส่ง
กรมบัญชีกลาง สพป.พะเยา เขต 2 (ข้อมูล
เดือนมิถุนายน 2562)ผู้รับบานาญ 915 คน
บาเหน็จรายเดือน 42 คน รวมทั้งสิ้น 957 คน
หักหนี้บุคคลที่ 3 ให้เจ้าหนี้ จานวน 952
รายการ จานวนรายการที่หัก 7 รายการ ทาการ
หักหนี้ลงในแบบ สรจ.6 เรียบร้อยแล้ว เสนอ
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
ทาแบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
ปกติ ของส่วนราชการต้นสังกัด แจ้งรายการหนี้
บุคคลที่ 3 ทาการโหลดหนี้ข้อมูลหนี้บุคคลที่ 3
ส่งกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินบานาญหลังจากหัก
หนี้บุคคลที่ 3 แล้ว ทุก 5 วันทาการสุดท้ายของ
ทุกเดือน
กรมบัญชีกลางจะโอนหนี้บุคคลที่ 3 เข้าบัญชี
เงินนอกงบประมาณ สพป.พะเยา เขต 2
เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอรายการจ่ายเงินพร้อม
หลักฐานการหักให้สถาบันการเงินต่างๆ
รวบรวมหลักฐานส่งงานบัญชี เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ดาเนินการหักหนี้บุคคลที่ 3 ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา ส่งกรมบัญชีกลาง ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเดือน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562)
ข้าราชการ จานวน 1,186 คน ลูกจ้างประจา
53 คน หักหนี้ให้บุคคลที่3 จานวน 20รายการ
เรียบร้อยแล้ว เสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
ทาแบบสรุปหนี้ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา แจ้งรายการหนี้บุคคลที่ 3 ทา
การโหลดข้อมูลหนี้บุคคลที่ 3 ส่งกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนหลังจากหักหนี้
บุคคลที่ 3 แล้ว ทุก 3 วันทาการสุดท้ายของทุก
เดือน
กรมบัญชีกลางจะโอนหนี้บุคคลที่ 3 เข้าบัญชี
เงินนอกงบประมาณ สพป.พะเยา เขต 2
เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอเขียนเช็คพร้อมหลักฐาน
การหักให้สถาบันการเงินต่างๆ รวบรวม
หลักฐานส่งงานบัญชี เพื่อดาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน

ดาเนินการตามปฏิทินงานเดือนของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 2. การขอรับเงินบาเหน็จตกทด กรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
ที่
1.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ของทายาทผู้เสียชีวิต
กรณีมาติดต่อขอรับเงินบาเหน็จตกทอด พร้อม
สอบปากคาทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หลักฐานต่างๆ ที่
ตรวจสอบ ได้แก่ ใบมรณบัตร บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
หนังสือแสดงเจตนา เลขบัญชีธนาคาร หนังสือรับ
การตาย หนังสือรับรองบุตร ฯลฯ
2. บันทึกเสนอแบบขอรับบานาญบาเหน็จตกทอด
กรณีถึงแก่ความตาย(แบบ 5309)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เสียชีวิต, วันเดือนปีเกิด, วัน
เดือนปีที่เสียชีวิต, สาเหตุการเสียชีวิต, พิมพ์
ทายาทตามกฎหมาย (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพื่ออนุมัติและลงนาม นา
เรื่องที่อนุมัติแล้ว มาออกเลขที่หนังสือส่ง ที่ ศธ
04096/... ลงวันที่ ...
3. เข้าระบบ e-Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัสนาย
ทะเบียนประวัติ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติต่าง ๆ
ได้แก่ ข้อมูลประวัติผู้เสียชีวิต และทายาทให้
ครบถ้วน เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด/
เสียชีวิต บ้านเลขที่ ใบสาคัญการสมรส/ใบสาคัญ
การหย่า ข้อมูลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ
4. เข้าระบบ e – Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
ส่วนราชการผู้เบิก บันทึกลงทะเบียนขอรับในระบบ
โดยบันทึกประเภทเงิน,ประเภทเรื่อง,เลขที่หนังสือ
ส่งออกที่ ศธ 04096/... ลงวันที่....หน่วยงาน
20004 จังหวัด 5600 หน่วยเบิก
2000400236 เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
บันทึกส่งกรมบัญชีกลาง นาเลขที่ขอรับเข้าระบบ
บันทึกตาแหน่งสถานภาพผู้ขอ,เงินเดือนบานาญ,
เลขที่ธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย,เลขที่บัญชี
สาขา ของทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน,บันทึกการ
ขอรับเงิน-กรณีข้าราชการสมาชิก กบข.กรณี
เสียชีวิต

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทันที ที่ทายาทผู้รับบานาญ
เสียชีวิตมาติดต่อขอรับเงินบาเหน็จตกทอด
- ทายาทได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง
ภายใน 1 เดือน(สาหรับรายการปกติ)
- ทายาทได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง
ภายใน 2 – 3 เดือน(สาหรับผู้รับบานาญที่กู้
เงินบาเหน็จค้าประกัน)

บันทึกการคานวณเงิน ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
ติดตามในระบบ e-Pension ตลอดว่า
กรมบัญชีกลางจะอนุมัติการสั่งจ่ายเมื่อไร เมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมัติ พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายออกมา
และลงทะเบียนขอเบิก และส่งเบิกแจ้งวัน เดือน
ปี ให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
6.
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีทายาท วัน
เดือน ปี ตามรอบปฏิทินการสั่งจ่าย
7. กรณีข้าราชการสมาชิก กบข.เสียชีวิต บันทึกเสนอ
การสอบปากคาทายาทผู้เสียชีวิต (ปค.14) ส่งที่
ทาการอาเภอตามภูมิลาเนาของผู้เสียชีวิต เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากที่ทาการอาเภอแล้ว ส่งแบบ ปค.
14 พร้อมแบบขอรับเงินจาก กบข.กรณีสมาชิกถึง
แก่ความตาย (แบบ กบข.รง 008/2/2551)
พร้อมหลักฐานต่างๆ ของทายาทผู้เสียชีวิต ส่ง
กบข.
8. กบข.รับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะโอน
เงินให้ทายาท เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติหนังสือสั่ง
จ่ายภายใน 7 วัน
กรณีของลูกจ้างประจา เสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต
9. 2 เพื่ออนุมัติลงนาม บันทึกเสนอ แบบขอรับ
บาเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบาเหน็จรายเดือน(แบบ
5313) หรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจาถึงแก่ความตาย
10. บันทึกเสนอแบบคาขอรับเงินกองทุน “กสจ.” กรณี
สมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กสจ.004/2)พร้อม
หลักฐานต่างๆ ส่ง กสจ.และ กสจ.รับเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งการโอนเงินให้ทายาทผู้
เสียชีวิตให้ สพป.พะเยา เขต 2 ทราบ สพป.พะเยา
เขต 2 แจ้งการโอนเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตทราบ
5.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 3. การขอรับเงินบานาญปกติ/บานาญสมาชิก กบข. กรณีลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ
ที่
1.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ได้รับคาสั่ง/ประกาศ ลาออกจากราชการของผู้
เกษียณหรือลาออกของข้าราชการ พร้อมแฟ้ม
ประวัติ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
- บันทึกเสนอหนังสือแจ้งผู้เกษียณหรือลาออก
ส่งหลักฐานต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
- พิมพ์ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ
ระหว่างประจาปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก (ดูรายละเอียดใน
แฟ้มประวัติผู้เกษียณ)
- บันทึกเสนอหนังสือ แจ้งผู้เกษียณฯทาการ
ยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์(ระบบ e-filing) พร้อมจัดตั้ง
กลุ่มไลน์สาหรับผู้เกษียณปี 2562 แจ้ง
ข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มและหนังสือเวียนไป
ที่โรงเรียน ให้กับผู้เกษียณฯรับทราบ
2. เข้าระบบ e- pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
นายทะเบียนประวัติ บันทึกข้อมูลประวัติผู้
เกษียณ/ลาออกราชการ ให้ครบถ้วน เช่น วันเดือน
ปีเกิด/เกษียณ/ลาออก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ ฯลฯ
3. เข้าระบบ e – pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
ส่วนราชการผู้เบิก ในแบบขอรับ บันทึกตาแหน่ง
สถานภาพผู้ขอ ฯลฯ แบบขอรับ สมุดประวัติ วันที่
เริ่มจ่าย(วันเดือนปีที่บรรจุ)
- บันทึก วันที่เริ่มนับเวลาราชการสาหรับเงิน
ประเดิม นาเงินเดือน ณ 26 มี.ค.2540 ใน
แฟ้มประวัติมาบันทึกจานวนเงิน ณ วันที่ 31
มี.ค.2539(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
- บันทึกเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (สาหรับ
สมาชิก กบข.)หรือเงินเดือนๆสุดท้ายของผู้
เกษียณ (สาหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก กบข.)
- บันทึกวันเวลาที่ได้รับทวีคูณ(ประกาศกฎ
อัยการศึก) หักวันลา(ถ้ามี)
- บันทึกเงิน 25% สปช.,วันเดือนปีที่บรรจุ
เงินเดือน ณ 30 ก.ย.2523(ดูขั้นเงินเดือน
ในแฟ้มประวัติ)
- บันทึกรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ
ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา,เบี้ย
ประกันชีวิต,ดอกเบี้ยเงินกู้อื่น ๆ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดาเนินการภายใน 1 – 2 วัน (กรณีลาออก
1 ราย)
- ดาเนินการภายใน 30-40 วัน (กรณี
เกษียณอายุราชการ เกิน 90 กว่าราย)

- คานวณเงิน บันทึกส่งข้อมูลให้คลังเขต 5
ติดตามในระบบ e – pension ตลอดว่า
คลังเขต 5 อนุมัติเมื่อไร เมื่อคลังเขต 5
อนุมัติ พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายออกมา
ลงทะเบียนขอเบิก และส่งเบิก แจ้งวันเดือน
ปี ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบว่ากรมบัญชีกลาง
จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับบานาญตามปฏิทิน
การสั่งจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 4. การยื่นแบบคาร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
ที่
1.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ผู้รับบานาญยื่นคาร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิใน
บาเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการ
กู้เงิน พร้อมบันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บาเหน็จตกทอดส่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
-เข้าระบบ e – Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
นายทะเบียน บันทึกข้อมูลประวัติผู้รับบานาญ
เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
-บันทึกประวัติวันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน
บุคคลในครอบครัว บิดา/มารดา,คู่สมรส บุตร
บุคคลอื่น(บุคคลที่3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
-บันทึกเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อทราบ
-เข้าระบบ e-Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
ส่วนราชการผู้เบิก บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ประเภทเรื่อง,ขอกรณี,รับรองรายละเอียดบุคคลใน
ครอบครัว และบุคคลซึ่งผู้รับบานาญแสดงเจตนา
,ที่อยู่ที่ติดต่อจัดส่งหนังสือ บันทึกแล้ว จะได้รับ
เลขที่รับ แล้วบันทึกส่งคลังจังหวัดพะเยา

2.

คลังจังหวัดพะเยาอนุมัติแล้ว สพป.พะเยา เขต 2
แจ้งให้ผู้รับบานาญไปรับหนังสือฯด้วยตนเอง หรือ
รอรับทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในคาร้อง
ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอด เพื่อ
ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

3.

ผู้รับบานาญได้รับหนังสือรับรองสิทธิแล้ว เพื่อทา
สัญญากู้เงินกับธนาคาร ซึ่งธนาคารส่งรายการหัก
เงินที่กรมบัญชีกลางโดยตรง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาเนินการภายใน 1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 5. การขอรับหนังสือรับรองและขอเบิกเงินบาเหน็จดารงชีพ (แบบ สรจ.3)
ที่
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ผู้รับบานาญยื่นหนังสือรับรองและขอเบิกเงิน
บาเหน็จดารงชีพ(แบบ สรจ.3) พร้อมหลักฐาน
ต่าง ๆ ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน
เข้าระบบ e – Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
ส่วนราชการผู้เบิก พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย,บัตรกลาง
จากกรมบัญชีกลางมาดู เพื่อเติมข้อมูลต่างๆ ลงใน
แบบ 5316 เช่น เลขที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางที่
กค... ลงวันที่... อ้างถึงเลขที่หนังสือ สพป.พะเยา
เขต 2 ที่ ศธ 04096/...ลงวันที่...
บันทึกเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อทราบ
และอนุมัติ
เข้าระบบ E-Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
นายทะเบียน บันทึกประวัติผู้รับบานาญ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
เข้าระบบ E- Pension ของกรมบัญชีกลาง รหัส
ส่วนราชการผู้เบิก บันทึกประเภทเงิน,ประเภท
เรื่อง,เลขที่หนังสือส่งออกที่ ศธ 04096/...ลง
วันที่... บันทึก หน่วยงาน 20004 จังหวัด
5600 หน่วยเบิก 2000400236 จะได้เลขที่
รับจากกรมบัญชีกลาง
บันทึกแบบขอรับ,ตาแหน่ง สถานภาพผู้ขอ,เลขที่
ธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชีสาขา
ของผู้มีสิทธิรับเงิน
คานวณเงิน บันทึกส่งข้อมูลให้คลังเขต 5 ติดตาม
ในระบบ E-Pension ตลอดว่าคลังเขต 5 อนุมัติ
พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายออกมาลงทะเบียนขอเบิก และ
ส่งเบิก แจ้งวันเดือนปีให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบว่า
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีตามปฏิทินการ
สั่งจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 6. การขอรับสลิปรายละเอียดเงินบานาญรายเดือน
ที่
1.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ผู้รับบานาญแจ้งขอสลิปบานาญ
- เข้าระบบ e-slipbamnan ใส่เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก ใส่รหัสผ่านครั้งแรก
เลข 1 แปดตัว(ผู้รับบานาญสามารถเข้า
ไปเปลี่ยนใหม่ได้)
- พิมพ์สลิปบานาญให้ผู้รับบานาญ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการภายใน 2 – 3 นาที
หมายเหตุ ผู้รับบานาญบางรายไม่สามารถเข้าดู
รายการเงินเดือนบานาญในระบบ e-slipbamnan
ได้เนื่องจากเข้าระบบไม่เป็น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 7. การโอนเบี้ยหวัด บานาญ กรณีย้ายสังกัด (สรจ.11)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ผู้รับบานาญบันทึกเสนอขอโอนเบี้ยหวัด บานาญ
กรณีย้ายสังกัด
2. บันทึกเสนอหนังสือสาคัญการโอนเบี้ยหวัด
บานาญ(สรจ.11) ส่งกรมบัญชีกลาง
3. กรมบัญชีกลางรับเรื่อง อนุมัติการโอนย้าย สพป.
พะเยา เขต 2
4. บันทึกข้อมูลในระบบ E – Pension (รหัสนาย
ทะเบียนประวัติ) โอนฐานข้อมูลไปหน่วยงานต้น
สังกัดที่รับย้าย
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่รับย้าย รับโอนฐานข้อมูล
5.
ในทะเบียนประวัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการภายใน 1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 8. การของดเบิกเบี้ยหวัด บานาญ (สรจ.12)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ทายาทผู้รับบานาญ แจ้งการเสียชีวิตของผู้รับ
บานาญ/บาเหน็จรายเดือน
2. สพป.พะเยา เขต 2 บันทึกข้อมูลในระบบ
e – Pension รหัสนายทะเบียนประวัติ บันทึก
ข้อมูลการเสียชีวิต , เลขที่ใบมรณบัตร วันเดือนปีที่
เสียชีวิต
3.
บันทึกเสนองดเบิกในแบบแจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด
บานาญ (สรจ.12) ส่งกรมบัญชีกลาง
4. กรมบัญชีกลางรับเรื่อง ส่งแบบ สรจ.11 คืน สพป.
พะเยา เขต 2 พร้อมแจ้งรายการคืนเงินบานาญ
5. สพป.พะเยา เขต 2 แจ้งทายาทบานาญคืนเงินตาม
จานวนเงินที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ,ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ทายาทบานาญ
6. นาเงินส่ง จ่ายตรงเบิกเกินส่งคืนกรมบัญชีกลางนา
ใบ Pay In Slip ส่งงานบัญชี เพื่อดาเนินการต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 9. การขอเบิกเงินช่วยพิเศษ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ทายาทผู้รับบานาญ นาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น เพื่อขอเบิกเงิน
ช่วยพิเศษ
- บันทึกเสนอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่
ความตาย
- พิมพ์รายการรับ – จ่าย เงินช่วยพิเศษ
2. บันทึกการเบิกเงินช่วยพิเศษในระบบ GFMIS
3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินช่วย
พิเศษ มอบงานบัญชีเพื่อดาเนินการจ่ายต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการภายใน 3-5 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 10. การจัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ตรวจสอบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ
e –Payroll สาหรับส่วนราชการกับโปรแกรม
e – money เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน เมื่อพบ
ข้อมูลไม่ถูกต้องดาเนินการตรวจเช็คให้ถูกต้อง
ตรงกัน
3. ประมวลผลข้อมูลในแกรม e – money เพื่อป้อน
ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย
4. นาข้อมูลเข้าเว็ปไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพิมพ์หนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยตัวเอง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-งานประจาเดือนดาเนินการตามปฏิทินงานเดือน
จากกรมบัญชีกลาง
-งานระหว่างเดือนทาภายในวันสุดท้ายของเดือน
-ภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

-ดาเนินการทันทีหลังจากดาเนินการตรวจเช็คและ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
-ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

