ลําดับ

๕. ขั้นตอนปฏิบัติการบันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อการเบิกจายเงินในระบบGFMIS
ระยะเวลา
รายละเอียดของงาน
มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
ของงาน
ประเมินผล
๑. ขาราชการและลูกจางประจําสงเอกสาร
ความถูกตอง
ขาราชการ,ลูกจางประจํา
ทะเบียนราษฎรของตนเองหรือบุคคลใน
ครอบครัว

ผังกระบวนการ
ขาราชการ,
ลูกจางประจําสง
เอกสารขอ
บันทึกขอมูล

ไมใช

๑

๒

๓

๑ วัน ๑. เจาหนาที่ธุรการและกําลังพลตรวจสอบ
ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
ผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดรับการ
ความถูกตองของเอกสาร
ความครบถวน กระบวนการทุก ๓ เดือน สนับสนุนการเบิกจายงบประมาณ
๒. ลงนามรับรองความถูกตอง โดย นายทหาร
จากมณฑลทหารบกที่ ๒๑
ธุรการและกําลังพล
๓. ลงนามรับรอง โดย ผูบังคับบัญชาหรือผูได
รับมอบอํานาจ

ตรวจสอบเอกสาร
ทะเบียนราษฎรของ
ขาราชการ,ลูกจางและ
บุคคลในครอบครัว,
คําสั่งบรรจุ,คําสั่งการ
ยายเขาออกหนวย
ลงนามรับรองโดย
นายทหารธุรการและ
กําลังพลของหนวยรับ
การสนับสนุน

๓ นาที ลงทะเบียนรับฏีกา

เจาหนาที่สํานัก
ทะเบียนขอมูล
บุคลากรภาครัฐฯ
รับเอกสาร

ใช
บันทึกขอมูลในโปรแกรม
ฐานขอมูลฯของกรมบัญชีกลาง

เอกสารอางอิง

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาล
๒๕๕๓ รจ.เลม ๑๒๗
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร(ฉบับ
ที่ ๖ )๒๕๕๐ รจ.เลม
๑๒๔

ใช

ตรวจสอบเอกสาร
ทะเบียนราษฎรจากแบบ
บันทึกขอมูลฯ
และ/หรือตรวจหลักฐาน
เพิ่มเติมจากสมุดประวัติ
ที่ ผปบ.มทบ.๒๑

แบบฟอรม

ไมใช

ความครบถวน รายงานตัวชี้วัดใน
กระบวนการทุก ๓ เดือน

๑๕ นาที ๑. ตรวจสอบสิทธิการรับสวัสดิการจากแบบ
บันทึกขอมูลฯและ/หรือตรวจสอบเพิ่มเติมจาก
สมุดรายงานประวัติที่ผปบ. มทบ.๒๑ ดังนี้
๑.๑ ทะเบียนบานผูเบิก
๑.๒ ทะเบียนบานบุคคลในครอบครัว
๑.๓ เอกสารรับรองความเปนทายาทที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

เจาหนาที่ทะเบียนรับ-สง
สํานักทะเบียนขอมูลฯ
(ส.ท.หญิง สุภัทราวดี มาบจะบก)

แบบบันทึกทะเบียน
รับ-สง

รายงานตัวชี้วัดใน
นายทะเบียนสํานักทะเบียนขอมูลฯ แบบบันทึกขอมูลบุคลากร
คูมือนายทะเบียน
กระบวนการทุก ๓ เดือน (พ.ท.หญิง พิศเพลิน พิมพทอง)
ของกรมบัญชีกลาง
รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
ความถูกตอง ทุก ๖ เดือน
หัวหนาแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ สมุดรายงานประวัติที่แผนก
ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
ความถูกตอง กระบวนการทุก ๓ เดือน
(พ.ท. ไตรภพ สมดี)
ประวัติ มทบ.๒๑
รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
รับผิดชอบขาราชการและลูกจาง
ทุก ๑๒ เดือน
ประจําหนวยรับการสนับสนุนฯ
๕ นาที ๑. บันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร ความถูกตองเปน
นายทะเบียนสํานักทะเบียนขอมูลฯ
แบบ PSLR0010
คุมือนายทะเบียน
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ปจจุบัน
(พ.ท.หญิง พิศเพลิน พิมพทอง)
(แบบรายงานทะเบียน
ของกรมบัญชีกลาง
ความครบถวน
ประวัติ)
ความสมบูรณ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

๔
เก็บหลักฐานเอกสารทะเบียน
ราษฎรและแบบบันทึกขอมูลฯ
ในสมุดรายงานประวัติที่ ผปบ.
มทบ.๒๑

๕
พิมพแบบบันทึกประวัติ PSLI
0100 ของกรมบัญชีกลางให
หนวยรับการสนับสนุน

๖
ขาราชการ,ลูกจางไดรับการ
อนุมตั ิสิทธิและรับรองการเปน
บุคคลในครอบครัวจาก
กรมบัญชีกลาง

๗

แผนกการเงินตรวจสอบ
สิทธิและอนุมัตกิ ารเบิก
จายเงินตางๆ ของกําลัง
พล
อนุมตั ิโดยผูรับมอบอํานาจจาก ผบ.
มทบ. ๒๑ เพือ่ การเบิกจายเงินผาน
บัญชีธนาคาร

รวมระยะเวลา ๑๘ วัน

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพ
ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
ของงาน
ประเมินผล
หัวหนาแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ
๑๕ นาที ๑. ตรวจสอบขอมูลผูเบิกและทายาทจากสมุด ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
รายงานประวัติและโปรแกรมฐานขอมูลฯ
ความครบถวน กระบวนการทุก ๓ เดือน
(พ.ท. ไตรภพ สมดี)
๒. จัดเก็บเอกสารทะเบียนราษฎรที่เปน
รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
รับผิดชอบขาราชการและลูกจาง
ปจจุบันในสมุดรายงานประวัติที่ผปบ.มทบ.๒๑
ทุก ๖ เดือน
ประจําหนวยรับการสนับสนุนฯ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๓ นาที ๑. พิมพรายงานแบบบันทึกประวัติ PSLI0100 ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
ความสมบูรณ กระบวนการทุก ๑เดือน
รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
ทุก ๖ เดือน

นายทะเบียนสํานักทะเบียนขอมูลฯ
แบบ PSLI0010
(พ.ท.หญิง พิศเพลิน พิมพทอง) (แบบบันทึกประวัติ)
รับผิดชอบ ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ

๑๕ วัน ๑. กรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุมัติสิทธิทุก ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
วันที่๕,๑๕ ของเดือน
การถูกเรียกเงิน กระบวนการทุก ๑เดือน
๒. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิสวัสดิการคารักษา คืน ไมเกิน ๑ % รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
พยาบาลขาราชการของกรมบัญชีกลาง
การถูกเรียกตรวจ ทุก ๖ เดือน
สอบหลักฐาน
ไมเกิน ๕ %
๑ วัน ๑. ตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกตอง
ความถูกตอง รายงานตัวชี้วัดใน
๒. เสนอใหผูบังคับบัญชาตามสายงานอนุมัติ ความทันเวลา กระบวนการทุก ๑เดือน
รายงานตัวชี้วัดผลผลิต
ทุก ๖ เดือน

กลุมงานสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการของกรมบัญชีกลาง

พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาล
๒๕๕๓ รจ.เลม ๑๒๗

นายทหารการเงิน มทบ.๒๑
(พ.ท. สุภชีพ ผลาหาญ)

คูมือการเบิกเงินระบบ
GFMISของกรมบัญชี
กลาง

๑ วัน ลงนามอนุมัติ

ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
(พลตรี วุฒิ แสงจักร )
มอบอํานาจให รอง ผบ.มทบ.๒๑(๑)
(พ.อ. วิฑูรย ศิริปกมานนท)

คําสั่ง มทบ.๒๑ ที่
๓๖๕/๒๕๕๖
ลง ๑๐ ต.ค.๕๖

