ปฏิทินการปฏิบัตงิ านของนางเพียงใจ ตุลา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ
ประจําปงบประมาณ 2561
หนาที่ความรับผิดชอบและขัน้ ตอนการปฏิบัติงานมีดงั นี้
1. การเบิกเงินเดือน เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินวิทยฐานะ เงินคาตอบแทนเต็มขัน้
เงินจายควบเงินเดือน ของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และการเบิกเงินคาจางของลูกจางประจํา
ในสังกัด สพม.10

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
1. เมือ่ งานบุคคล หยุดบันทึกคําสัง่ และจัดสงสรุปรายละเอียดบัญชีการจายเงินเดือนและคาจางประจําใหงานการเงิน
พรอมคําสัง่ ที่บนั ทึก ประมาณวันที่ 4 ของเดือน
2. งานการเงินตรวจสอบเอกสารการเปลี่ยนแปลงการเบิกเงินเดือนและคาจาง กรณีดงั ตอไปนี้
บรรจุใหม โอน
– ยาย เลือ่ นขัน้ เงินเดือน ปรับตําแหนง เลือ่ นวิทยฐานะ สงมอบขอมูลการจายเงินเดือนและคาจางประจําให สพฐ.
ประมาณวันที่ 10 ของเดือน
3. บันทึกรายละเอียดในโปรแกรมเบิกเงินเดือน ระบบ E-Money
- บรรจุใหม กรอกรายละเอียด จัดทําขอมูลเงินเดือนตกเบิก
- โอน – ยาย จัดทําหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครัง้ สุดทายสงใหหนวยงานทีร่ ับโอน - ยาย
- ปรับตําแหนง เลือ่ นวิทยฐานะ จัดทําขอมูลการเบิก (ตกเบิก) นําเขาโปรแกรมเบิกเงินเดือน ในระบบ EMoney ใหตรงกับขอมูลการจายตรง
4. พิมพรายงานสรุปการเบิกเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย
- สรุปรายละเอียดการจายเงินเดือน หนวยประมวลผลยอย
- สรุปการใชจา ยเงินจําแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย
สงให สพฐ.หลังจากเงินเดือนออกทุกเดือน

2. การเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
1. กําหนดใหโรงเรียนสงเอกสารการเบิกประจําเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก และบันทึกขออนุมัตเิ บิกจายเงินประมาณวันที่ 15 ของเดือน
3. เบิกเงินในระบบ GFMIS ไมเกินวันที่ 20 ของเดือน
4. นําขอมูลรายละเอียดคาเชาบานเขาในระบบ E-Money ภายในวันที่ 22 ของเดือน
5. นําขอมูลรายละเอียดคารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร เขาในระบบ E-Money ภายในวันที่ 22 ของเดือน
เพือ่ ออกสลิปเงินเดือน

3. การเบิกเงินคาตอบแทนพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน

- กําหนดใหโรงเรียนสงเอกสารการเบิกประจําเดือนภายในไมเกินวันที่ 5 ของเดือน นําขอมูลรายละเอียดเขาใน
ระบบ E-Money ภายในวันที่ 22 ของเดือน

4. การเบิกเงินยืมราชการ

หลักฐานประกอบการยืมเงิน
การยืมเงินไปราชการ ตองยืน่ เรือ่ งขอยืมกอนไมนอ ยกวา 5 วันทําการ
1. การเดินทางไปราชการ
1.1 บันทึกขออนุมัตยิ มื เงินใหระบุวตั ถุประสงคทจ่ี ะนําเงินยืมไปใชจา ย ใหดาํ เนินการ
ตัดยอดเงินงบประมาณจากแผน และแนบเอกสารการตัดเงินโดยระบุโครงการ
รหัสกิจกรรม ใหครบถวน
1.2 สําเนาหนังสือสัง่ การใหเดินทางไปราชการ
1.3 ประมาณการยืมเงินเปนคาใชจา ย (รายการรายละเอียดคาใชจา ย)
1.4 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
การยืมเงินคาใชจา ยในการฝกอบรม/จัดงาน ตองยืน่ เรือ่ งขอยืมเงินกอนไมนอ ยกวา 5 วันทําการ
1. ผูจ ัดการฝกอบรม/จัดงาน เปนผูย มื เงินคาใชจา ย
1.1 บันทึกขออนุมตั ยิ มื เงินใหระบบวัตถุประสงคทจี่ าํ นําเงินยืมไปใชจา ย ใหดาํ เนินการ
ตัดยอดเงินงบประมาณกอนสงเอกสารใหการเงินและตองระบุรหัสโครงการ รหัสกิจกรรม
ใหครบถวน
1.2 สําเนาบันทึก หรือหนังสืออนุมตั ใิ หเดินทางไปจัดอบรม หรือเขารับการฝกอบรม/จัดงาน
1.3 สําเนาโครงการทีไ่ ดรับอนุมตั เิ รียบรอยแลว พรอมกําหนดการฝกอบรม/จัดงาน
1.4 สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูม เี กียรติ (ถามี) กรณีตอ งเบิกคาใชจา ย
1.5 ประมาณการยืมเงินเปนคาใชจา ย (รายการรายละเอียดคาใชจา ย)
ยกเวน รายการจัดซือ้ -จัดจาง ทีต่ องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ เชนคาวัสดุทใี่ ชในการจัดอบรม คาถาย
เอกสาร คาจางทําปายตางๆ ฯลฯ
1.6 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ

หมายเหตุ - กรณีผยู มื เงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองได ใหจดั ทําใบมอบฉันทะใหบคุ คลอืน่
รับเงินแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรลูกจางประจํา
- กรณีผยู มื เงินยังไมชาํ ระเงินยืมรายเกา หามมิใหอนุมตั ิใหยมื เงินรายใหม
- งานการเบิกจะดําเนินการเบิกใหภายในไมเกิน 2 วัน และจายใหไมเกิน 3 วันทําการ

เบิกเงินคาวัสดุ – คาครุภณั ฑ งบดําเนินงานของ สพม.10 และของโรงเรียน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน

1.
2.
3.
4.

รับเรือ่ งขอเบิกเงินคาวัสดุ ครุภณั ฑ จากเจาหนาที่พสั ดุ
ตรวจสอบความถูกตอง ภายใน 1 วัน
ดําเนินการเบิกภายในไมเกิน 2 วันทําการ
จายใหภายในไมเกิน 3 วันทําการ

