แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
๑. ชี่อองคความรู
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
๒. ชือ่ เจาของความรู
นางสาวปริยาภรณ กิ่งโพธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
๓. หมวดองคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน ๑ หมวด)
หมวดที่ ๑ สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
หมวดที่ ๒ สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
หมวดที่ ๓ เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ ๔ เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
๔. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของศูนยศึกษาและพัฒ นาชุมชนนครราชสีมา เป นหนวยงาน
สวนกลางที่ ตั้งอยูสวนภูมิภาค มีก ารบริหารงบประมาณที่มีประสิท ธิ ภาพ มีความโปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบ
ได และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการเงิน การบัญ ชี ได แก งาน
ดา นตรวจสอบหลัก ฐานการเบิก จา ย การเบิก จา ยเงิน ทั้งงบบริห ารและงบยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุม ชน
จากการปฏิบัติงานมีภารกิจงานที่มีความสําคัญ ที่จะตองทําใหบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่เรงดวน พรอมทั้ง
ใหผลการดําเนินงานที่มีป ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงไดจัดทําองคความรู เกี่ ยวกับ การปฏิ บั ติงาน เรื่อง
“การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย” ขึ้นมา
๕. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)
การบริหารงบประมาณ คือการควบคุมการใชจา ยงบประมาณใหเปน ไปตามแผนงานและ
โครงการที่ไดรับ อนุ มั ติงบประมาณจากกรมฯ โดยจะต องจัดทํ าแผนการใช จา ยงบประมาณขึ้ น มา และต อ ง
ทํ าทะเบียนคุมการใชจายงบประมาณโดยใสรหัส งบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ซึ่ งเปน วิธีที่จะชวยทําให การ
ปฏิ บั ติงานมีก ารผิดพลาดนอ ยที่ สุด ยิ่งในชวง 3 เดือน สุดท ายกอ นสิ้น ป งบประมาณจะตองมี การตรวจสอบ
การเบิ ก จ า ย เพื่ อ จะได รู ว า จะต อ งใช ง บประมาณอี ก เท า ไรรวมถึ ง สํ า รวจว า หนี้ ค า งชํ า ระหรื อ ไม เช น
คาสาธารณูปโภค เพื่อจะไดจัดทําการขอประมาณการเพิ่มเติมจากกรมฯ ตอไป
กระบวนงานบัญชีมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงินในแตละวัน เพื่อบันทึกรายการบัญชี
๒. จัดทําบัญชีทุกประเภทของหนวยงาน
๓. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน และประจําป เสนอผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
กระบวนงานดานการรับเงินและนําเงินสงคลัง มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
๑. รับเงินจากผูชําระเงินใหกับทางราชการแยกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
- เงินรายไดแผนดิน
- เงินงบประมาณ (เบิกเกินสงคืน/สงใชเงินยืม)
- เงินนอกงบประมาณ
- ออกใบเสร็จใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
- จัดทํา pay-in-slip นําสงเงินผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
๒. เจาหนาที่การเงินบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่รับเงิน

-๒๓. เจา หน า ที่ ก ารเงิน ณ สิ้ น วั น จั ด ทํ า รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ า วั น และเงิ น สด ส ง มอบ
ตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสวนราชการ
๔. เจาหนาที่การเงิน ตรวจสอบเงินกับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
๕. เจาหนาที่การเงิน นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังจังหวัด เพื่อนําสงคลังเปน
- เงินรายได
- เงินเบิกเกินสงคืน
- เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
๖. เจาหนาที่การเงินบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
การเบิกจายเงิน มีวิธีการดําเนินการดังนี้
๑. เจาหนาที่การเงินรับ เอกสารการขอเบิ กเงินจากผูมีสิ ทธิหรือรับ เอกสารการขอเบิ กเงิน ซึ่ง
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/งานจางไดตรวจรับเรียบรอยแลวจากเจาหนาที่พัสดุ
๒. เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกจายเงิน
๓. เมื่อเอกสารหลักฐานการขอเบิกจายเงินถูกตองจัดทําเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติ
๔. เสนอผูมี อํา นาจเพื่อ อนุ มัติการจ ายเงิน พรอมทั้งจัดทํ าเอกสารการตั้งเบิ ก (ขบ.) (ภายใน
๕ วันทําการนับจากวันที่ตรวจรับพัสดุถูกตอง)
๕. คลังจังหวัด จะทําการปลดบล็อกและกรมบัญชีกลาง ทําหนาที่ในการ Run Payment และ
จายเงินเข าบั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารของบุคลภายนอกหรือ บั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารของส วนราชการ แลวแตกรณี
(ภายใน 3 วันทําการ)
๖. ดําเนินการโอนเงินผานระบบ KTM เขาบัญชีผูมีสิทธิ
๗. เสนอผูมีอํานาจจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการเพื่อจายใหกับผูมีสิทธิ
๖. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
การนําเทคนิคเรื่อง “การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย” มาใชในการปฏิ บัติงานชวยเสริมให
การปฏิบัติงานไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานในหลายๆ กิจกรรม
๗. ปญหาทีพ่ บและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เรงดวนเกินไป ทําใหการทํางานเกิดขอผิดพลาดงาย
๘. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
- ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานใหรวดเร็วและดียิ่งขึ้น
- เมื่อพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานสามารถแกไขไดรวดเร็ว
- ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานในการดําเนินงานดานตาง ๆ
- ทําใหไมเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน
- ทําใหเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว
- เพื่อใหการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

งานการเงิน

ตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจาย

-ใบแจงหนี้
- ใบสําคัญตาง ๆ

การเบิกจายเงิน
ใน-นอกงปม.

การรับ-สงเงิน
คืนคลัง

ตรวจสอบความถูกตองของ
งบทดลองในระบบ GFMIS
ใหมีขอมูลความถูกตองตรงกันกับ
ทะเบียนคุม

จัดทําทะเบียนคุม
ทุกประเภท

จัดทํารายงานการเงิน
ตาง ๆ

-ทะเบียนคุมการเบิกจายเงินจาก
ระบบ GFMIS
- ทะเบียนคุมประจํางวด
- ทะเบียนคุมการใชงาน Token
Key
- ทะเบียนคุมงบกลาง
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
- ทะเบียนคุมโอนเงินผานระบบ
KTB Corportate Online
-ทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงิน

-รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
- รายงานประจําเดือนสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน
- จัดทํารายงานงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร
- จัดทําประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการบัญชี

