แผนภูมทิ างเดินเอกสารและการปฏิบัติงาน ของงานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานเชียงใหม่
ใบแจ้ งหนีจ้ ากเจ้ าหนีบ้ ุคคลภายนอก
งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

พด.01

ฝ่ ายวิศวกรรม
(OE)

ใบอนุมตั ิรับราคา

ควบคุมเงิน
กาหนกรหัสในระบบ GFMIS

ตรวจสอบแผนงบประมาณ/
รหัสในระบบ GFMIS

10 นาที/ฉบับ
ลงนามสอบประเภทเงิน
ในแบบ พด.01

ระบุชื่อ / รหัส
บัญชีแยกประเภททัว่ ไป

กันเงินตาม
ใบอนุมตั ิรับราคา

กรณีผ่านขั้นตอนการทาสั ญญา
งานพัสดุ

สาเนาสัญญา

งานการเงินและบัญชี

10 นาที/ฉบับ
ทะเบียนคุมสัญญา
วงเงินเกิน 50,000
เก็บสาเนาสัญญา 2 ชุด

คุมการก่อหนี้ผกู พัน

วงเงินไม่เกิน 50,000
เก็บสาเนาสัญญา 1ชุด
คุมการเบิกจ่าย ตามสัญญา

แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 1

ใบแจ้ งหนีผ้ ่ านขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้ าง
งานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี

5 นาที/ฉบับ

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ / ใบกากับภาษี
ใบสัง่ ซื้อ / สัง่ จ้าง
ตรวจรับงานตามใบสัง่ ซื้อ / สัง่ จ้าง
สาเนา พด.01
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
PO พร้อมสาเนารายงาน (SAP R3)

ลงทะเบียนรับใบสาคัญ

10 นาที/ฉบับ
จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ทะเบียนเจ้าหนี้รายตัว และรายงาน

10 นาที/ฉบับ
สาเนา PO ให้เจ้าของงบประมาณตรวจสอบ
ระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS

ตรวจสอบข้อมูล / บันทึกการจ่าย
ลงนามคุมงบประมาณ ในตราสัง่ จ่าย

15 นาที/ฉบับ
ฝ่ ายวิศวกรรม
(OE)

รับรู ้
การขอเบิก

ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ลงทะเบียน / บันทึกเลขที่สงั่ จ่าย
ลงนามตรวจสอบและลงทะเบียนถูกต้องแล้ว
ในตราสัง่ จ่าย

10 นาที/ฉบับ

จัดทา บก.107 และเอกสารประกอบการขอเบิก

20 นาที/ฉบับ

บันทึกข้อมูลคาขอเบิก
ในระบบ GFMIS

10 นาที/ฉบับ

กรณี บนั ทึกคาขอเบิกในระบบ SAP
ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการเบิกผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P1
อนุติสงั่ จ่ายเงินผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P2

5 นาที/ฉบับ
5 นาที/ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร – นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 3 วันทาการ ระยะเวลารอคอย 2 วัน
เงินโอนเข้ าบัญชีหน่ วยงานถึงจ่ ายชาระเงิน ภายใน 2 วัน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน
แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 2

ใบแจ้ งหนีค้ ่ าสาธารณูปโภค (ไม่ ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้ าง)
งาน / โครงการ

ฝ่ ายวิศวกรรม (OE)
คุมเงิน
กาหนดรหัสในระบบ GFMIS
เสนอเจ้าของเงิน
งบประมาณ
ลงนาม “ควรจ่ายได้”

15 นาที / ฉบับ

งานการเงินและบัญชี

ใบแจ้งหนี้

ให้เลขที่รับใบแจ้งหนี้
ประทับตราคุมงบประมาณ
จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ทะเบียนเจ้าหนี้และรายงาน
สอบประเภทเงิน
ลงนาม “คุมงบประมาณแล้ว”

5 นาที/ฉบับ

10 นาที/ฉบับ

10 นาที/ฉบับ

ตรวจสอบใบสาคัญขอเบิก
ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ลงนาม “ตรวจสอบและลงทะเบียนถูกต้องแล้ว”

15 นาที / ฉบับ
โครงการ
บันทึกเอกสารประกอบการขอเบิก
บันทึกข้อมูลในระบบ Excel Loader
ตรวจสอบและ Encrypt ข้อมูล
เข้าเครื่ อง GFMIS Terminal

หน่วยเบิกจ่าย
บันทึกการขอเบิกจ่ายใน Cost Sheet
จัดทา บก.107 เสนอผูเ้ บิกลงนาม
“ได้ตรวจสอบเอกสารเลขที่...ถึงเลขที่...
ถูกต้องแล้วอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้”
บันทึกข้อมูลในระบบ Terminal

10 นาที / ฉบับ
10 นาที / ฉบับ

กรณี บนั ทึกคาขอเบิกในระบบ SAP R/3
ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการจ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P1
อนุมตั ิการสัง่ จ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P2

5 นาที / ฉบับ
5 นาที / ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร–นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 3 วันทาการ ระยะเวลารอคอย 2 วัน
เงินโอนเข้ าบัญชีหน่ วยงานถึงจ่ ายชาระเงิน ภายใน 2 วัน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน

แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 3

ใบสาคัญขอเบิกจากบุคคลภายในหน่ วยงาน
1. งบกลาง - เงินสวัสดิการ
งาน / โครงการ

ใบสาคัญขอเบิก

งานการเงินและบัญชี

5 นาที/ฉบับ
ประทับตราคุมงบประมาณ
ตราแจ้งการนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูม้ ีสิทธิ
กรอกข้อมูล /
รหัสในระบบ GFMIS
เสนอเจ้าของเงินงบประมาณ
ลงนาม “ควรจ่ายได้”

10 นาที / ฉบับ

ให้เลขที่รับ
ใบสาคัญขอเบิก

ทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิก

ตรวจสอบสิ ทธิการขอเบิก ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
ลงนาม “ตรวจสอบและลงทะเบียนถูกต้องแล้ว”
ระบุชื่อ / รหัสบัญชีแยกประเภททัว่ ไป

10 นาที/ฉบับ

10 นาที/ฉบับ

10 นาที / ฉบับ
โครงการ
บันทึกเอกสารประกอบการขอเบิก
บันทึกข้อมูลในระบบ Excel Loader
ตรวจสอบและ Encrypt ข้อมูล
เข้าเครื่ อง GFMIS Terminal

10 นาที / ฉบับ

หน่วยเบิกจ่าย
บันทึกการขอเบิกจ่ายใน Cost Sheet
จัดทา บก.107 เสนอผูเ้ บิกลงนาม
“ได้ตรวจสอบเอกสารเลขที่...ถึงเลขที่...
ถูกต้องแล้วอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้”
บันทึกข้อมูลในระบบ Terminal

10 นาที / ฉบับ
กรณี บนั ทึกคาขอเบิกในระบบ SAP R/3
ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการจ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P1
อนุมตั ิการสัง่ จ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P2

5 นาที / ฉบับ
5 นาที / ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร–นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 3 วันทาการ ระยะเวลารอคอย 2 วัน
เงินโอนเข้ าบัญชีหน่ วยงานถึงจ่ ายชาระเงิน ภายใน 2 วัน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน
แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 4

ใบสาคัญขอเบิกจากบุคคลภายในหน่ วยงาน
2. ใบสาคัญขอเบิกเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านอกเวลาราชการ / ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผูม้ ีสิทธิขอเบิก

งาน /
โครงการ

ง
า
น
ก
า
ร
เ
งิ
น
แ
ล
ะ
บั
ญ
ชี

ใบสาคัญขอเบิก

ฝ่ ายวิศวกรรม
(OE)

ตราแจ้งการนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูม้ ีสิทธิ
เสนอเจ้าของเงินงบประมาณ
ลงนาม “ควรจ่ายได้”

ควบคุมเงิน
กาหนดรหัส ในระบบ GFMIS

10 นาที/ฉบับ

ให้เลขที่รับ
ใบสาคัญขอเบิก

บันทึกเงินงบประมาณใน Cost Sheet
ลงนามคุมงบประมาณแล้ว
ตรวจสอบใบสาคัญขอเบิก
ลงทะเบียนคุมรายบุคคล
ลงนาม “ตรวจสอบและลงทะเบียนถูกต้องแล้ว”
ระบุชื่อ / รหัสบัญชีแยกประเภททัว่ ไป

ทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิก

5 นาที/ฉบับ

10 นาที / ฉบับ

10 นาที / ฉบับ
หน่วยเบิกจ่าย
บันทึกการขอเบิกจ่ายใน Cost Sheet
จัดทา บก.107 เสนอผูเ้ บิกลงนาม
“ได้ตรวจสอบเอกสารเลขที่...ถึงเลขที่...
ถูกต้องแล้วอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้”
บันทึกข้อมูลในระบบ Terminal

โครงการ
บันทึกเอกสารประกอบการขอเบิก
บันทึกข้อมูลในระบบ Excel Loader
ตรวจสอบและ Encrypt ข้อมูล
เข้าเครื่ อง GFMIS Terminal

10 นาที / ฉบับ

10 นาที / ฉบับ
กรณี บนั ทึกคาขอเบิกในระบบ SAP R/3
ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการจ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P1
อนุมตั ิการสัง่ จ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P2

5 นาที / ฉบับ
5 นาที / ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร–นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 3 วันทาการ ระยะเวลารอคอย 2 วัน
เงินโอนเข้ าบัญชีหน่ วยงานถึงจ่ ายชาระเงิน ภายใน 2 วัน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน
แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 5

สั ญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน

งาน / โครงการ

10 นาที/ฉบับ
บันทึกการยืม
เงินงบประมาณ
ใน Cost Sheet
ลงนามคุม
งบประมาณแล้ว

ฝ่ ายวิศวกรรม (OE)
คุมคุมภายใน
กาหนดรหัสในระบบ GFMIS

ตรวจสอบรับรองอัตราเงินเดือน
ตรวจสอบสิ ทธิการยืม / หนี้สิน

10 นาที/ฉบับ

เสนอผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิสงั่ จ่ายงเงิน

10 นาที/ฉบับ

งานการเงินและบัญชี

กาหนดเลขที่
สัญญายืม

20 นาที/ฉบับ
บันทึกข้อมูลในระบบ Excel Loader
ตรวจสอบและ Encrypt ข้อมูล
เข้าเครื่ อง GFMIS Terminal

จัดทา บก.107
และเอกสารประกอบการขอเบิก
กรณี บนั ทึกคาขอเบิกในระบบ SAP R/3
ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการจ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P1
อนุมตั ิการสัง่ จ่ายเงิน ผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P2

5 นาที/ฉบับ
5 นาที/ฉบับ

ได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ตามคาขอเบิก

2 วันทาการ
บันทึกการจ่ายเข้า
ระบบ GFMIS
บันทึกทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ

กรณี ยมื เงินทดรองราชการ

1 วันทาการ

จ่ายเงินทดรองราชการ
ให้ผมู ้ ีสิทธิ

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร–นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 3 วันทาการ ระยะเวลารอคอย 2 วัน
เงินโอนเข้ าบัญชีหน่ วยงานถึงจ่ ายชาระเงิน ภายใน 2 วัน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน
แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 6

การรับเงินสดชดใช้ สัญญาการยืมเงิน
งาน/โครงการ

เงินสดชดใช้สญ
ั ญา
การยืมเงิน

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ใบนาส่งเงินระบุ
รหัสในระบบ GFMIS
ตามที่ OE กาหนด
ในสัญญาการยืมเงิน

งานการเงินและบัญชี

รับเงิน

ใบเสร็ จรับเงิน
บันทึกข้อมูล
การรับเงิน
เข้าระบบ
GFMIS

กรณี
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

กรณี เงินทดรองราชการ
บันทึกการรับเงินสดชดใช้
ทะเบียนลูกหนี้รายตัว
สัญญายืมเงิน
บันทึกการรับเงินสดชดใช้
ทะเบียนลูกหนี้รายตัว
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
สัญญาการยืมเงิน

นาเงินฝากธนาคารกรุ งไทย
โดย Pay-in-Slip
ระบุศูนย์ตน้ ทุน
เจ้าของเงินงบประมาณ

นาเงินฝากธนาคาร
บัญชีเงินทดรองราชการ
บันทึกข้อมูลการนาส่ง
เงินเข้าระบบ GFMIS

บันทึกการฝากเงินใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

กรณี ดาเนินการผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการนาส่งเงินผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 7

การบันทึกข้ อมูลรายได้ และใบนาส่ ง
งานการเงินและบัญชี

รับเงิน

ใบเสร็ จรับเงิน

นาฝากโดย Pay-in-Slip**
ระบุศูนย์ตน้ ทุน
เจ้าของเงินงบประมาณ**

ธนาคารกรุ งไทย**

เงินงบประมาณ
บันทึกการ
รับเงินใน
ระบบ GFMIS
เงินนอกงบประมาณ

เงินจัดเก็บแทน
ส่วนราชการอื่น

บันทึกข้อมูลในระบบ Excel Loader
Print แบบฟอร์ ม ตรวจสอบ ลงนามผูต้ รวจสอบ
เสนอผูม้ ีอานาจนาเงินส่ งคลัง ลงนาม
Encrypt ข้อมูล Up Load ผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal

กรณี ดาเนินการผ่านเครื่ อง GFMIS Terminal
อนุมตั ิการนาส่งเงินผ่านบัตรกาหนดสิ ทธิ P3

** นาเงินฝากธนาคารกรุ งไทย โดย Pay-in-Slip
ระบุศูนย์ตน้ ทุนของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
หรื อฝากธนาคารพาณิ ชย์ ตามประเภทของเงินที่ได้รับ**

ระยะเวลาดาเนินการ รับเอกสาร – นาส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ ภายใน 1 วันทาการ กรณีส่งคืนเงิน
งบประมาณ (เบิกเกินส่ งคืน) ใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน
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กระบวนงานรับและนาส่ งเงินรายได้ และเงินฝากคลัง ทาง Web Online
จัดเก็บเงิน
ออกใบเสร็ จรับเงิน
10 นาที / ฉบับ
ใบนาฝากเงิน Pay in
สอบทานกับหลักฐาน

ธนาคาร กรุ งไทย

บันทึกข้ อมูลการนาส่ งเงิน
ในระบบ Web Online
- R1 รายได้แผ่นดิน

- R2 เงินฝายกคลัง
บันทึกข้ อมูลการรับเงินใน
ระบบ Web Online
- RA รายได้แผ่นดิน

- RB เงินฝายกคลัง
10 นาที / ฉบับ
Print รายงานเลขที่เอกสาร
จากระบบฯ “10xxxxxxxx”
สอบทานกับหลักฐาน

10 นาที / ฉบับ
- รายได้แผ่นดิน
เอกสารที่ได้รับ “12xxxxxxxx”
- เงินฝากคลัง
เอกสารที่ได้รับ “13xxxxxxxx”
ปรับปรุ งเงินฝากคลัง “16xxxxxxxx”

Print รายงานเลขที่เอกสาร
จากระบบฯ
สอบทานกับหลักฐาน

5 นาที / ฉบับ
บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนคุมใบนาส่ง

จัดเก็บเอกสาร
ตรวจสอบ
การกระทบยอดข้อมูลการนาเงินส่ งคลัง
จากระบบ GFMIS

หมายเหตุ นาส่ งในเวลาไม่เกิน 15.30 น. ภายใน 1 วัน รับเงินหลังจากเวลา 15.30 น. นาส่ งวันรุ่ งขึ้น

แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบตั ิงาน-งานการเงินและบัญชี 9

