คูมือการปฏิบัติงานของนางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
1. ºÉ°µ
¤»Á·
- ÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµ¤»´¸ ´Êo¼o°µ¤¦³´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´
®nª¥µ£µ¦´
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸ Ä
¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
ÄÎµ´µ¦¨´¸µo ¦´
oµ¦´Á·
5.1 ¦´Á°µ¦µ¦´¹´¸µÁoµ®oµ¸Éµ¦Á·
5.2 ª·Á¦µ³®r¦µ¥µ¦µ´¸µµ¦°°ÄÁ¦È¦´Á·
5.3 ª·Á¦µ³®rµ¦¦´Á·µµ¦°Á·µµµ¦
5.4 ´¹¨ÄÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´

สมุดบัญชี ขันต้ น
รับเอกสารจาก
เจ้าหน้าทีการเงิน

วิเคราะห์รายการบัญชี

วิเคราะห์การรับเงินสดจาก
ใบเสร็ จรับเงิน/ถอนเงินจากธนาคาร

บันทึกลงในใบสําคัญ
การลงบัญชีดา้ นรับ

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 สําเนาใบเสร็ จรับเงิน
7.2 ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 หมวด การรับเงินของส่ วนราชการ
8.2 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร

ชืองาน สมุดเงินสด/ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น ถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น

ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1

รับเอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าทีการเงิน

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

2

วิเคราะห์รายการทางบัญชีจากการออกใบเสร็ จรับเงิน

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

3

วิเคราะห์การรับเงินสดจากการถอนเงินสดจากธนาคาร

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

4

บันทึกลงบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด การรับเงินของส่ วนราชการ
2. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

1. ºÉ°µ
¤»Á· µµµ¦/ ÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµ¤»´¸ ´Êo(¤»Á· µµµ¦) ¼o°µ¤¦³
´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
ÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´
- µ¦¨´¸oµ¦´ (¤»Á· µµµ¦)
5.1 ¦´¦µ¥µµ¦ °Á·Á·µ¨´
5.2 ª·Á¦µ³®rµ¦´¹´¸
5.3 ´¹¨ÄÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชี ด้านรับ
- การลงบัญชีดา้ นรับ (สมุดเงินฝากธนาคาร)

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

วิเคราะห์รายการบันทึกบัญชี

บันทึกลงในใบสําคัญการ
ลงบัญชีดา้ นรับ

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
7.2 ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง
พ.ศ.
หมวด การรับเงินของส่ วนราชการ
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร
ชืองาน สมุดเงินฝากธนาคาร / ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น สมุดเงินฝาก และใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับถูกต้อง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น(สมุดเงินฝากธนาคาร -ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ)
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

3 นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

2

วิเคราะห์การบันทึกบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

3

บันทึกลงในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
2. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

หมวด การรับเงินของส่วนราชการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1. ชืองาน
สมุดเงินสด/ ใบสํ าคัญการลงบัญชีด้านจ่ าย
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทําสมุดบัญชี ขนต้
ั น (สมุดเงินสด - การลงบัญชี ดา้ นจ่าย (ด้านจ่าย
เงินสด)) ถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชี สําหรับหน่ วยงานภาครัฐ ฉบับที 2 และ
คู่มือแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ตามเกณฑ์ค งค้างสําหรั บ หน่ วยงานภาครั ฐ แต่ไม่รวมถึ ง การจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือและขันตอนการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับ
มอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
สมุดบัญชี ขันต้ น
- สมุดเงินสด
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
ด้านจ่ายเงินสด
5.1 รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าทีการเงิน
5.2 วิเคราะห์การบันทึกบัญชี
5.3 บันทึกในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สมุดบัญชี ขันต้ น
- สมุดเงินสด

รับหลักฐาน เอกสาร
จากเจ้าหน้าทีการเงิน

วิเคราะห์การบันทึกบัญชี

บันทึกใบสําคัญการ
ลงบัญชีดา้ นจ่าย

7. แบบฟอร์ มทีใช้
. ใบสําคัญคู่จ่าย
7.2 ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง
พ.ศ.
หมวด การจ่ายเงินของส่ วนราชการ
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร
ชืองาน สมุดเงินสด/ ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น-สมุดเงินสด ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย (ด้านจ่ายเงินสด)ถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น-สมุดเงินสด ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย (ด้านจ่ายเงินสด)
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1

รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าทีการเงิน

นาที

2

วิเคราะห์การบันทึกบัญชี

นาที

3

บันทึกในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

นาที

เอกสารอ้างอิง
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

หมวด การจ่ายเงินของส่ วนราชการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลงได้
ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

1. ชืองาน
สมุดเงินฝากธนาคาร/ ใบสํ าคัญการลงบัญชีด้านจ่ าย
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทํางานสมุดบัญชีขนต้
ั น-สมุดเงินฝากธนาคาร การลงบัญชี ดา้ นจ่าย
(ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร) ถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชี สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที 2 และ
คู่มื อแนวปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี ตามเกณฑ์คงค้า งสํา หรั บ หน่ วยงานภาครัฐ แต่ไม่ รวมถึ ง การจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือและขันตอนการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับ
มอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
สมุดบัญชี ขันต้ น
- สมุดเงินฝากธนาคาร
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร
5.1 รับหลักฐาน/เอกสาร การบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าทีการเงิน
5.2 วิเคราะห์การบันทึกบัญชี
5.3 บันทึกในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
89
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สมุดบัญชี ขันต้ น
- สมุดเงินฝากธนาคาร
รับหลักฐาน เอกสาร
จากเจ้าหน้าทีการเงิน

วิเคราะห์การบันทึกบัญชี

บันทึกลงในใบสําคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ต้นขัวเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค
. สมุดเงินฝากธนาคาร
.3 ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําส่ งคลัง พ.ศ.2551
หมวด 4 การจ่ายเงินของส่ วนราชการ
8.2 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร
ชืองาน สมุดเงินฝากธนาคาร/ ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น-สมุดเงินสด ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย (ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร)ถูกต้องตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น-สมุดเงินสด ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย (ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร)
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1

รับหลักฐาน เอกสารการบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าทีการเงิน

นาที

2

วิเคราะห์การบันทึกบัญชี

นาที

3

บันทึกในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

นาที

เอกสารอ้างอิง
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

หมวด การจ่ายเงินของส่ วนราชการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

1. ºÉ°µ
¤»¦µ¥ª´Á·¦´
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµ¤»´¸ ´Êo ¤»¦µ¥ª´Á·¦´µ¤¦³´¸Ár
oµ ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤
¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
¤»¦µ¥ª´
- ¤»¦µ¥ª´Á·¦´
5.1 ¦´Á°µ¦ÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´
5.2 °°Á¨ ¸ÉÄÎµ´µ¦¨´¸oµ¦´
5.3 ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸¥É ª´µ¦¦´Á·Â¨³Á· µµµ¦
5.4 ¦ª¤¥°Á·oµÁ·Â¨³Á¦· °Ân¨³´¸
5.5 ¦ª¤¥°Á·oµ¦´ °Ân¨³´¸
5.6 ´¹¤»Â¥¦³Á£´ÉªÅ



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สมุดรายวันเงินรับ
- สมุดรายวันเงินรับ

รับเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ

ออกเลขทีใบสําคัญ

บันทึกรายละเอียด เกียวกับเงินรับ

รวมยอดเงินด้านเดบิตและเครดิต

รวมยอดเงินด้านรับ

บันทึกสมุดแยกประเภททัวไป

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
94

สมุดรายวันเงินรับ
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนย่อย
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

8. Á°µ¦/ ®¨´µ°oµ°·
8.1 ¦³Á¸¥µ¦Á·nµ¥Á·µ¨´ µ¦ÁÈ¦´¬µÁ·Â¨³µ¦ÎµÁ·n¨´
¡.«. 2551 ®¤ª 6 µ¦¦´Á· °nª¦µµ¦
8.2 ¼n¤º°Âª·´· µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ¡.«. 2546

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
95
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน สมุดรายวันเงินรับ
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น (สมุดรายวันเงินรับ) ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น( สมุดรายวันรับเงิน)ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

1

รับเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นรับ, ออกเลขทีใบสําคัญ

นาที

2

บันทึกรายละเอียดเกียวกับการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร

นาที

3

รวมยอดเงินด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชี

นาที

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

4

รวมยอดเงินด้านรับของแต่ละบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

บันทึกสมุดแยกประเภททัวไป

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด การรับเงินของส่ วนราชการ
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ºÉ°µ
¤»¦µ¥ª´Á·nµ¥
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ °Ä®o  µ¦´  Îµ¤» ´ ¸ ´Ê o  ¤» ¦µ¥ª´ Á·  n µ¥µ¤¦³´ ¸Á r
oµ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
¤»´¸ ´Ê o
¤»¦µ¥ª´Á·nµ¥
5.1 ¦´Á°µ¦ÄÎµ´µ¦¨´¸oµnµ¥
5.2 ´¹Á¨ ¸ÉÄÎµ´µ¦¨´¸oµnµ¥
5.3 ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸¥É ª´µ¦nµ¥Á·Â¨³Á· µµµ¦ ¨Ä
¤»¦µ¥ª´nµ¥Á·
5.3 ¦ª¤¥°Á·oµÁ·Â¨³Á¦· °Ân¨³´¸
5.4 ¦ª¤¥°Á· °Ân¨³´¸
5.5 ´¹¤»Â¥¦³Á£´ÉªÅ
5.6 ´¹¦µ¥nµ¥Ä¦³ GFMIS

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สมุดรายวันเงินจ่ าย
รับเอกสารใบสําคัญ
การลงบัญชีดา้ นจ่าย

บันทึกเลขทีใบสําคัญ

บันทึกรายละเอียด เกียวกับการจ่ายเงิน

รวมยอดเงินด้านเดบิตและเครดิต

รวมยอดเงินด้านจ่าย
สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป

บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1
7.2
7.3
.

สมุดรายวันจ่ายเงิน
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนย่อย
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง
พ.ศ.
หมวด 4 การจ่ายเงินของส่ วนราชการ
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

100

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน สมุดรายวันเงินจ่าย
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น สมุดรายวันเงินจ่ายตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น สมุดรายวันจ่ายเงินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

1

รับเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

2

ออกเลขทีเอกสาร, บันทึกรายละเอียดเกียวกับการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลงในสมุดรายวันเงินจ่าย

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

3

รวมยอดเงินด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

4

รวมยอดเงินของแต่ละบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

5

บันทึกสมุดแยกประเภททัวไป

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

6

บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1. ºÉ°µ
¤»¦µ¥ª´´ÉªÅ
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµ¤»´¸ ´Êo

¤»¦µ¥ª´´ÉªÅ ¼o°µ¤¦³´¸

Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
¤»¦µ¥ª´´ªÉ Å
5.1 ´¹¦µ¥µ¦µ¤»¦µ¥ª´ ´ÊoÅ´¸Â¥¦³Á£
5.2 ¦ª¤¥° °Ân¨³´¸Á¡ºÉ°ÎµÅ´Îµ¨°

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สมุดรายวันทัวไป

บันทึกรายการจากสมุดรายวันขันต้น
ไปบัญชีแยกประเภท

รวมยอดของแต่ละบัญชีเพือนําไปจัดทํา
งบทดลองบันทึกสมุดแยกประเภททัวไป

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 สมุดรายวันเงินรับ
7.2 สมุดรายวันเงินจ่าย
7.3 บัญชีแยกประเภททัวไป
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง
พ.ศ.
หมวด 4 การจ่ายเงินของส่ วนราชการ
. คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน สมุดรายวันทัวไป
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น สมุดรายวันทัวไป ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนต้
ั น สมุดรายวันทัวไป ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

1

บันทึกรายการจากสมุดรายวันขันต้นไปบัญชีแยกประเภท

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

2

รวมยอดของแต่ละบัญชีเพือนําไปจัดทํางบทดลอง

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1. ชื องาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชี ด้านทัวไป
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชี สําหรั บหน่ วยงานภาครั ฐ ฉบับที 2
และคู่มือแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างสําหรั บหน่ วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึ งการจัดทํา
บัญชี ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทํา คู่มือและขันตอนการปฏิ บตั ิงานของตนเอง
ตามทีได้รับมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชี ด้านทัวไป
5.1 รับเอกสารใบสําคัญรายการขอเบิก (ฎีกา) จากเจ้าหน้าทีการเงิน
5.2 ตรวจและวิเคราะห์รายการใบสําคัญการเบิก (ฎีกา) เพือบันทึกรายละเอียด
การเบิกจ่ายและจําแนกรายการทีเกิดขึน
5.3 บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป
5.4 บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี
5.5 นําเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป บันทึกสมุดรายวันขันต้น
5.6 นํารายละเอียดในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นจ่ายมาตัดยอดใบสําคัญค้างจ่าย
และเจ้าหนีด้วยจํานวนเงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง
5.7 ตรวจสอบเอกสารใบนําส่ งเงินคืนคลัง เพือนํามาบันทึกปรับปรุ งบัญชี
5.8 ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีกับสมุดแยกประเภท
ทัวไป ณ วันสิ นเดือน
5.9 ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอดเป็ นใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี
ณ วันสิ นปี งบประมาณ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ใบสํ าคัญการลงบัญชีด้านทัวไป
รับเอกสารใบสําคัญ
ตรวจและวิเคราะห์รายการใบสําคัญรายการเบิก

บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชี
ด้านทัวไป
บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่าย
บันทึกเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีในสมุดรายวันขันต้น
ตัดยอดใบสําคัญค้างจ่าย

ตรวจสอบเอกสารใบนําส่ งเงินส่ งคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ นเดือน

ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอด

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1
7.2
7.3
7.4

สมุดรายวันทัวไป
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนย่อย
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน ใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : การลงบัญชีดา้ นทัวไป ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รับเอกสารใบสําคัญรายการขอเบิกจากเจ้าหน้าทีการเงิน

นาที

ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการใบสําคัญการเบิก

นาที

บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไป

นาที

4

บันทึกคุมรายละเอียดการตังยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีบัญชี ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ
เจ้าหน้าทีบัญชี

5

นําเอกสารใบสําคัญการลงบัญชีดา้ นทัวไปบันทึกสมุดรายวันขันต้น

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

6

นํารายละเอียดในใบสําคัญการลงบัญชี ดา้ นจ่ายมาตัดยอดใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีด้วยจํานวน
เงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

7

ตรวจสอบเอกสารใบสําส่ งเงินคืนคลัง เพือนํามาบันทึกปรับปรุ งบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

8

ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนีกับสมุดแยกประเภททัวไป ณ วันสิ นเดือน

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

9

ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายทีตังยอดเป็ นใบสําคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี ณ วันสิ นปี งบประมาณ

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

1

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

1. ºÉ°µ
¤»´¸Â¥¦³Á£
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´¹¤»´¸ ´Ê¨µ¥ ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸É
Åo¦´¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦´¹¤»´¸ ´Ê¨µ¥
¤»Â¥¦³Á£´ÉªÅ
5.1 ¦ª¦ª¤Â¨³¦ª° o°¤¼¨¤»¦µ¥ª´ ´Ê o¸É¤¸µ¦´¹µ¤ÄÎµ´
µ¦¨´¸ ¸ÉÁ¦¸¥¨Îµ´µ¤ª´¸É
- oµ¦´
- oµnµ¥
- oµ´ÉªÅ
5.2 ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤»¦µ¥ª´ ´Êoµ¤ÄÎµ´µ¦¨´¸
5.3 ´¹¸µÂn¨³¸µÂ¥µ¤¦³Á£´¸
5.4 ¦»ÎµªÁ·¦ª¤ °Ân¨³ÄÎµ´µ¦´¹´¸ oµÁ· Â¨³Á¦·
5.5 ¦»ÎµªÁ·¦ª¤ °Ân¨³´¸ Á¡ºÉ°ÎµÅ´Îµ¨°

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การบันทึกสมุดบัญชี แยกประเภท

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสมุดรายวันขันต้น
ทีบันทึกตามใบสําคัญการลงบัญชี

บันทึกรายละเอียดตามใบสําคัญการลงบัญชี

บันทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบัญชี

สรุ ปจํานวนเงินรวมของแต่ละใบสําคัญการบันทึกบัญชี
ด้านเดบิต และเครดิต

สรุ ปจํานวนเงินรวมของแต่ละบัญชี
เพือนําไปจัดทํางบทดลอง

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน


ชืองาน สมุดบัญชีแยกประเภท
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดสมุดบัญชีขนปลาย
ั
ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําสมุดบัญชีขนปลาย
ั
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

1

รวบรวมและตรวจสอบสมุดรายวันขันต้นทีมีการบันทึกใบสําคัญการลงบัญชี

นาที

2

บันทึกรายละเอียดตามใบสําคัญการลงบัญชี

นาที

3

บันทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบัญชี

นาที

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

4

สรุ ปจํานวนเงินรวมของแต่ละใบสําคัญการบันทึกบัญชี ด้านเดบิต และเครดิต

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

สรุ ปจํานวนเงินรวมของแต่ละบัญชี เพือนําไปจัดทํางบทดลอง

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ºÉ°µ
µ¦´¹³Á¸¥»¤ (¸µ) µ¦Á·nµ¥Á·
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµ¦´¹³Á¸¥»¤ (¸µ) µ¦Á·nµ¥Á· ¼o°µ¤¦³
´¸Ároµ
3.

°Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³¼n¤º°
Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸ Ä¦³
GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥
µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦¨³Á¸¥»¤¸µÁ·nµ¥Á·
5.1 ¦´Á°µ¦µ¦Á·Á· (¸µ)
5.2 ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦µ¥µ¦ °Á·Á·µ¨´
5.3 ´¹µ¦nµ¥Á·µ¤¸µÂn¨³¦´ÊÄ®oÁ}Åµ¤Îµ®
5.4 nÁ°µ¦ÄÎµ´µ¦Á·nµ¥/®¨´µµ¦nµ¥nÁoµ®oµ¸É´¸
5.5 ¦ª°ª´¦Îµ®Á¡º°É nÁ·º¨´, ´¹¦¸nÁ·º¨´
5.6 »·ÊÁº°¦»¦µ¥µ¦ ¸µoµnµ¥Á¡ºÉ°¦³°ÄÂo¦µ¥µ¦
µ¦Á¨ºÉ°Å®ª´¸Á· µµµ¦ (Bank Statement)
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ ายเงิน
รับเอกสารการเบิกเงิน

บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลัง

บันทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังให้เป็ นไปตามกําหนด

ส่ งเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่าย/หลักฐานการจ่ายส่ งเจ้าหน้าทีบัญชี
ตรวจสอบวันครบกําหนดเพือส่ งเงินคืนคลัง, บันทึกกรณี ส่งเงินคืนคลัง

สรุ ปรายการฎีกาค้างจ่ายเพือประกอบใบแจ้งรายการ
การเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
121
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร
ชืองาน การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทําการบันทึก ทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีบัญชี ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1

รับเอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา)

นาที

2

บันทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเมือคลังอนุมตั ิ

นาที

3

บันทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังให้เป็ นไปตามกําหนด

นาที

4

ส่งเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่าย/หลักฐานการจ่ายส่ งเจ้าหน้าทีบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

5

ตรวจสอบวันครบกําหนดเพือส่ งเงินคืนคลัง, บันทึกกรณี ส่งเงินคืนคลัง

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

6

สรุ ปรายการฎีกาค้างจ่ายเพือประกอบใบแจ้งรายการ การเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement)

5 วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

1. ชืองาน
รายงานการเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทํารายงานการเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทําบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชี สําหรับ หน่ วยงานภาครัฐ ฉบับที 2
และคู่มือแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างสําหรั บหน่ วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึงการจัดทํา
บัญชี ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือและขันตอนการปฏิ บตั ิงานของตนเอง
ตามทีได้รับมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
รายงานการเงิน
5.1 สรุ ปยอดรวมของแต่ละบัญชี
5.2 จัดทํางบทดลอง
5.3 จัดทํารายงานประจําเดือน
5.4 จัดทํารายงานประจําปี

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รายงานการเงิน

สรุ ปยอดรวมของแต่ละบัญชี

จัดทํางบทดลอง

จัดทํารายงานประจําเดือน

จัดทํารายงานประจําปี

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 เอกสารทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

รหัสเอกสาร
ชืองาน รายงานการเงิน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทํารายงานการเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทํารายงานการเงินตามระบบบัญชี เกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1

สรุ ปยอดรวมของแต่ละบัญชี

วัน

2

จัดทํางบทดลอง

วัน

3

จัดทํารายงานประจําเดือน

วัน

4

จัดทํารายงานประจําปี

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

30 วัน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เปลียนแปลงได้
ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ
เจ้าหน้าทีบัญชี

1. ชืองาน
การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหลักการนโยบายบัญชีสาํ หรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับที 2 และคู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึง
การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือและขันตอนการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองตามทีได้รับมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิมเติม
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
5.1 ตรวจสอบต้นขัวเช็คกับทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
5.2 ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจํานวนเงินตามใบแจ้งรายการเคลือนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
5.3 ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบับ
5.4 นํารายการเงินฝากจากหน่วยงานอืนและเช็คทีเจ้าหนียังไม่ได้นาํ ไปขึนเงิน
มาจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
กับยอดเงินตามบัญชี

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบต้นขัวเช็คกับรายละเอียดการจ่าย

ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจํานวนเงินตามใบแจ้งรายการเคลือนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบับ

นํารายการเงินฝากระหว่างทางและเช็คทีเจ้าหนียังไม่ได้นาํ ไปขึนเงิน
มาจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือตาม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงินตามบัญชี
7. แบบฟอร์ มทีใช้
. ใบแจ้งรายการเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
7.2 ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

ชืองาน การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

1

ตรวจสอบต้นขัวเช็คกับทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค

นาที

2

ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจํานวนเงินตามใบแจ้งรายการเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement)

นาที

3

ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบับ

นาที

หมายเหตุ
เจ้าหน้าทีบัญชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

4

นํารายการเงินฝากจากหน่วยงานอืนและเช็คทีเจ้าหนียังไม่ได้นาํ ไปขึนเงินมาจัดทํางบเทียบยอด
เงินฝากธนาคาร

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงิน
ตามบัญชี

นาที

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ºÉ°µ
µ¦¦ª°Â¨³¦µ¥µµ¦Á·
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµ¦¦ª°Â¨³¦µ¥µµ¦Á· ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦¦ª°Â¨³¦µ¥µµ¦Á·
5.1 ¡·¤¡r¦µ¥µµ¦Á·
5.2 ¦ª°ªµ¤¼o° °´ªÁ·/´¸
5.3 ¦ª°ªµ¤¼o° °Á· µµµ¦/´¸
5.4 ¦ª°ªµ¤¼o° °µ¦´¹¦µ¥µ¦´¸
5.5 ¦ª°¦µ¥µµ¦Á·Â¨³´¸Â¥¦³Á£´ªÉ Å
5.6 ª·Á¦µ³®r¦µ¥µµ¦Á·Á¡ºÉ°Á° °.¡.
5.7 °.¡.¡·µ¦µ¨µ¦¦ª°Â¨³ª·Á¦µ³®r¦µ¥µµµ¦Á·
5.8 ´n¦µ¥µµ¦Á·Ä®oÎµ´µµ¦¦ªÁ·Ân·Â¨³¼o¸ÉÁ¸¥É ª °o 
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบและรายงานการเงิน

พิมพ์รายงานการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด/ธนาคาร/บัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี/
บัญชีแยกประเภท/รายงานการเงิน

วิเคราะห์รายงานการเงินเพือเสนอ ผอ.สพท.
ไม่ถูกต้อง
ผอ.สพท. พิจารณาผลการตรวจสอบ
และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ถูกต้อง
ส่ งรายงานการเงินให้ สตง.
และผูท้ ีเกียวข้อง

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
133
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1
.
.
.
.
7.
7.

สมุดเงินสด
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ใบแจ้งรายการการเคลือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
สมุดคู่ฝากธนาคาร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสารทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
บันทึกข้อความ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การตรวจสอบและการรายงานการเงิน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการตรวจสอบและรายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

เวลาดําเนินการ

1

พิมพ์รายงานการเงิน

วัน

2

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด/บัญชี, ตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร/บัญชี

วัน

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี, ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีแยก

3

ประเภททัวไป

4

วัน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เจ้าหน้าทีบัญชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีบัญชี ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

วิเคราะห์รายงานการเงินเพือเสนอ ผอ.สพม.1

วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

ผอ.สพท. พิจารณาผลการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วัน

ผอ.สพม.1

จัดส่งรายงานทางการเงินให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผูท้ ีเกียวข้อง

วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

ไม่ถูกต้อง

5
ถูกต้อง

6

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

1. ºÉ°µ
µ¦¦»¦µ¥µ¦
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´Îµµµ¦¦»¦µ¥µ¦ ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦¦»¦µ¥µ¦ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦¦»¦µ¥µ¦
5.1 »·Êª´Îµµ¦¦»¦µ¥µ¦¦´®¦º°nµ¥Á·
5.2 ´¹¦µ¥µ¦ µ¤¦µ¥µ¦Á µo ´¸Â¥¦³Á£  ª´Îµµ¦»oµ¥
°Áº°

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การสรุ ปรายการ
ทุกสิ นวันทําการ
สรุ ปรายการรับ-จ่ายเงิน

บันทึกรายการตามรายการ
เข้าบัญชีแยกประเภท

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 งบทดลอง
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การสรุ ปรายการ
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การสรุ ปรายการ ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการสรุ ปรายการตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1

สรุ ปรายการรับ ณ สิ นวันทําการ

วัน

2

บันทึกรายการตามรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน

วัน

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีบัญชี ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

กลุม
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การปิ ดบัญชี
ปรับปรุ งรายการ ณ วันสิ น
ปี งบประมาณ
จัดทํางบทดลอง

ปิ ดบัญชี

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 งบทดลอง
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การปิ ดบัญชี
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การปิ ดบัญชี ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้อง ของขันตอนการปิ ดบัญชี ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

เวลาดําเนินการ

1

ปรับปรุ งรายการ ณ วันสิ นปี งบประมาณ

วัน

2

จัดทํางบทดลอง

วัน

3

ปิ ดบัญชีทาํ การ

เดือน

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีบัญชี เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีบัญชี เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีบัญชี ทีได้รับ

1. ºÉ°µ
µ¦´¹·Êe
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´¹·Êe ¼o°µ¤¦³´¸Ároµ
3. °Á  °µ
µ¦´Îµ´¸ µ¤®¨´µ¦Ã¥µ¥´¸Îµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ´¸É 2 Â¨³
¼n¤º°Âª·´·µ´¸µ¤ÁroµÎµ®¦´®nª¥µ£µ¦´ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦´Îµ´¸
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°Â¨³ ´Ê°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥µÄ¦³ GFMIS Á¡·É¤Á·¤
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ

µ¦´¹·Êe
5.1 ´¹ °°»¤´·¦´¦»´¸µ °.¡ม.1
5.2 ´¹¦´¦»´¸Ä¦³ GFMIS
5.3 ¡·¤¡r¦µ¥µµ¦³Á° °.¨»n¤²°µªµ¤¼o°
5.4 Á° °°»¤´·n° °.¡.
5.5 ´ÁÈ¦µ¥µ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การบันทึกสิ นปี
บันทึกขออนุมตั ิปรับปรุ งบัญชี

บันทึกปรับปรุ งบัญชีในระบบ GFMIS

พิมพ์รายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลุ่มฯ

เสนอขออนุมตั ิ ผอ.สพท.

จัดเก็บรายงาน
7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 งบทดลอง
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. ฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน
ชืองาน การบันทึกสิ นปี
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกสินปี ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้อง ของขันตอนการบันทึกสิ นปี ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1

บันทึกขออนุมตั ิปรับปรุ งบัญชี

2

บันทึกปรับปรุ งบัญชีในระบบ GFMIS

3

พิมพ์รายงานจากระบบเสนอ ผอ. กลุ่มฯ

4
5

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

ภายใน วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

นาที/ชินงาน

ผอ.กลุ่มฯ

เสนอขออนุมตั ิ ผอ. สพท.

วัน

ผอ.สพท.

จัดเก็บรายงาน

วัน

เจ้าหน้าทีบัญชี

เอกสารอ้างอิง
คู่มือแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

