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คํานํา
โทรศัพทพื้นฐานเปนชองทางการสื่อสารหนึ่งที่มีสวนชวยใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน
ภายใน หรือระหวางหนวยงานภายนอกองคกรได ดวยเหตุผลที่มีประโยชนในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กรมชลประทาน จึงมีระบบโทรศัพทพื้นฐานสําหรับประจําสํานักงานตาง ๆ เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง
คูมือการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ เปนแนวทางการตรวจสอบ
เอกสารการใชงานโทรศัพทพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินการเบิกจายถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมถึง
เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ประเภทคาสาธารณูปโภค รวมถึงใชความรู
และความชํานาญดานคอมพิวเตอรการจัดทําฐานขอมูลคาใชจายโทรศัพทพื้นฐาน และการบันทึกขอมูลการใช
งานในระบบฐานขอมูล ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายคาโทรศัพทพื้นฐาน และเรียกดูขอมูลเลข
หมายโทรศัพทพื้นฐาน สถิติการเบิกจายงบประมาณ สนับสนุนขอมูลใหกับผูบริหารของ กรมชลประทาน
สําหรับคูมือฉบับนี้เปนคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพท
พื้นฐานของทางราชการ เพื่อเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการใหถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูรับผิดชอบการเบิกจายคาใชจาย
เกี่ ย วกั บ ค า โทรศั พ ท พื้ น ฐานของทางราชการ ที่จ ะช ว ยให มีค วามเข า ใจในกระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนิ นการดั งกลา ว และสามารถใช เป นแนวทางในการดําเนิน การไดอยางเปนระบบ มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คณะผูจัดทํา งานการเงินและบัญชี ฝายบริหารทั่วไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัติงาน
การเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยาง
เปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทาง
ราชการ และสรางมาตรฐานการเบิกจายที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ
ของกระบวนการเบิกจาย
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลถูกตอง ครบถวน ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว
158 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการ และกําหนดหลักเกณฑใหม และระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551
2. ขอบเขต
คูมือการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของใบแจงคาใชบริการจากบริษัทกําหนดกรอบของการ
ประเมิน โดยผูปฏิบัติตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2.2 ดําเนินการจัดทําบันทึกแจงสํานัก/กอง ที่มีการใชโทรศัพททางไกลในประเทศ หรือตางประเทศ
ใหจัดสงทะเบียนคุมการใชโทรศัพท และใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินสมทบ)
2.3 การตรวจสอบทะเบียนคุมการใชโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
ติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการ
2.
4 จัดทําใบสําคัญ เพื่อเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3. คําจํากัดความ
คาโทรศัพทพื้นฐาน คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพทพื้นฐานประจําสถานที่ทางราชการ หรือประจํา
บานพักของทางราชการ หรือบานพักสวนตัว ที่ไดรับการอนุมัติใหติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานโดยใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
ประกอบดวย คาเชาเลขหมาย คาใชบริการรายเดือน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
คาโทรศัพททางไกล คือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพท เพื่อโทรทางไกลในประเทศหรือโทร
ทางไกลตางประเทศ และตองเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการ
เทานั้น เพื่อมิใหเกิดความเสียหายกับทางราชการ
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เงินสมทบ คือ เงินที่ผูใชโทรศัพท เพื่อโทรทางไกลในประเทศ หรือโทรทางไกลตางประเทศเพื่อติดตอ
ธุระสวนตัว ผูใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน โดยนําสงเปนเงินนอก
งบประมาณ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาเสนอการเบิกจายคาโทรศัพท
พื้นฐานของทางราชการ
4.2 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบความถูกตองของ
ใบสําคัญเพื่อเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
4.3 ผูที่ไดรับมอบหมายใหอนุมัติใชโทรศัพทเพื่อโทรทางไกล ควบคุม กํากับ ดูแล การใชโทรศัพท
พื้นฐานของทางราชการ โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม เพื่อมิใหเกิดภาระกับเงินงบประมาณของสวน
ราชการ
4.4 ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ มติ ครม. ที่เกี่ยวของกับการใชและ
การเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการตรวจสอบใบแจงคาใชบริการ ทะเบียนคุมการ
ใชโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการและจัดทําใบสําคัญเพื่อเบิกจาย

สรุปกระบวนการการ เบิก จายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทาง
ราชการ กรมชลประทาน

กระบวนการการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ กรมชลประทานประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 รับใบแจงคาใชบริการประจําเดือน
1.2 สงใบแจงคาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แจงสํานัก/กอง ที่มีการใชโทรศัพททางไกลในประเทศหรือตางประเทศ
1.4 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
1.5 จัดทําบันทึกทวงถาม และเรงรัด หรือบันทึกแจงการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนคุม
1.6 รวบรวมและจัดทําใบสําคัญเพื่อเบิกจาย
1.7 บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลสาธารณูปโภค
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ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1.

เวลา

รับใบแจงคาใชบริการ
ประจําเดือน
สงใบแจงคาใชบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส

2.
3.

แจงสํานัก/กอง ที่มีการใช
โทรศัพททางไกลในประเทศ
หรือตางประเทศ

4.

10 นาที

3 ชม.
1 วัน

2 นาที/เลขหมาย
ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล
ถูก

5.

6.
7.

ไมถูก
จัดทําบันทึกทวงถาม และ
เรงรัด หรือบันทึกแจงการ
แกไขเพิ่มเติมทะเบียนคุม

รวบรวมและจัดทําใบสําคัญ
เพื่อเบิกจาย

บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล
สาธารณูปโภค

รวมเวลาทั้งหมด 3 วัน 10 ชั่วโมง 50 นาที
3

3 นาที/เลขหมาย

1 ชม./ใบสําคัญ
2 นาที/รายการ

5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละของการเบิกจายคาโทรศัพทพื้นฐานไดทันภายในกําหนด
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1
รับใบแจงคาใชบริการ
ประจําเดือน
2

3

สงใบแจงคาใชบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส

แจงสํานัก/กอง ที่มีการใช
โทรศัพททางไกลในประเทศ
หรือตางประเทศ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

10 นาที ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกตอง ครบถวน ไดรับใบแจงคาใชบริการที่ถูกตอง
ของใบแจงคาใชบริการ
ครบถวน ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป
3 ชั่วโมง สงใบแจงหนี้ทางอิเลคทรอนิกส

1 วัน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

สําเนาใบแจงหนี้มีความครบถวน ชัดเจน เจาหนาที่งานการเงิน
และบัญชี

จัดสงใบแจงคาใชบริการครบถวน ถูกตอง เจาหนาที่งานการเงิน
สงรายละเอียดใบแจงคาใชบริการเฉพาะ
สํานัก/กอง ที่มีการใชโทรศัพทโทรทางไกลใน
และบัญชี
ประเทศหรือตางประเทศ และสํานัก/กอง
ตรวจสอบรายละเอียดการใชงานตามใบแจงคา
ใชบริการ และดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม

A

4

ลําดับ

ผังกระบวนการ
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ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

2 นาที/ ตรวจสอบ ดังนี้
ตรวจสอบและลงทะเบียนควบคุมภายใน เจาหนาที่งานการเงิน
เลขหมาย 1. ความครบถวน ถูกตองของทะเบียนคุมการ 1 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสาร
และบัญชี
ใชโทรศัพท
2. การสงทะเบียนคุมของสํานักกอง

A

ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล
ถูก
B

ไมถูก

5
จัดทําบันทึกทวงถาม และ
เรงรัด หรือบันทึกแจงการ
แกไขเพิ่มเติมทะเบียนคุม

3 นาที/ จัดทําบันทึกแจงสํานัก/กอง ดังนี้
จัดทําบันทึกทวงถามและจัดสง ให สํานัก/ เจาหนาที่งานการเงิน
เลขหมาย 1. กรณี ตรวจสอบแลวสํานัก/กอง ไมสง
กอง ภายใน 1 วัน
และบัญชี
ทะเบียนคุมฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะ
จัดทําบันทึกทวงถามและเรงรัด โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาในการจัดสงฯ
2. กรณี ตรวจสอบแลวทะเบียนคุมไมถูกตอง
จัดทําบันทึกแจงใหแกไข หรือเพิ่มเติม

A

5

ลําดับ
6

ผังกระบวนการ
B

รวบรวมและจัดทําใบสําคัญ
เพื่อเบิกจาย
7
บันทึกขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลสาธารณูปโภค

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 ชั่วโมง/ รวบรวมและจัดทําใบสําคัญ เพื่อเบิกจายเงิน
ใบสําคัญ งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พรอม
แนบหลักฐานการสงเงินสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ)

2 นาที/
รายการ

มาตรฐาน / คุณภาพงาน
สงใบสําคัญและทะเบียนคุมการใช
โทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ เพื่อ
เบิกจายไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับ ใบแจงคาใชบริการ

บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลสาธารณูปโภค บันทึกขอมูลถูกตอง ครบถวน
กรมชลประทาน
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ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานการเงิน
และบัญชี

เจาหนาที่งานการเงิน
และบัญชี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบรายละเอียด ความ
ถูกตอง ครบถวนของใบแจงคาใช
บริการ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ติดตอสอบถามใบแจงคาใชบริการ
ประจําเดือนจากบริษัท ทีโอที จํากัด
2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของใบ
แจงหนี้

2. สงใบแจงหนี้ทางอิเลคทรอนิกส

1. สําเนาใบแจงหนี้คาใชบริการ โดยScan
เอกสารเปนไฟล pdf
2. เผยแพรทางเว็บไซต
http://ictgeneral.rid.go.th/main/index.p
hp/th/2017-05-22-08-58-50
3. สงรายละเอียดใบแจงคาใชบริการ 1. บันทึกแจงสํานัก/กอง ที่มีการใชโทรศัพท
เฉพาะสํานัก/กอง ที่มีการใชโทรศัพท ทางไกลในประเทศหรือตางประเทศ โดยมี
หัวขอสําคัญประกอบดวย
โทรทางไกลในประเทศหรือ
ตางประเทศ และสํานัก/กอง
- เลขหมาย
ตรวจสอบรายละเอียดการใชงานตาม - จํานวนคาใชบริการ
ใบแจงคาใชบริการ และดําเนินการ
- ประจําเดือน/ป
จัดทําทะเบียนคุม
- หนวยงานที่รับผิดชอบเลขหมาย
- วันครบกําหนดสงทะเบียนคุม
2.สํานัก/กอง ไดรับบันทึกแจงการใชโทรศัพท
ทางไกลในประเทศ หรือตางประเทศ จาก
ศูนยเทคโนโลยีฯ

-

- ใบขออนุมัติใชโทรศัพท
(เอกสารหมายเลข 1)
- ทะเบียนคุมการใชโทรศัพท
พื้นฐานของทางราชการ
(เอกสารหมายเลข 2)
- ใบนําสงเงิน ชป.337
(เอกสารหมายเลข 3)
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

ใบแจงคาใชบริการตอง
ไดรับไมเกินวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป หากเกินตอง
ติดตามทวงถาม

เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

- เอกสารที่ไดเปนไฟล
.pdf จะตองชัดเจน

- สงเรื่องถึงฝายบริหาร
ของแตละสํานัก/กอง
- ผูเชี่ยวชาญ วิศวกรใหญ
สงตรงถึงผูใชงาน
- ผูบริหารกรมฯ สงให
สํานักงานเลขานุการกรม
ดําเนินการ

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.สํานัก/กอง พิมพใบแจงคาใชบริการเลข
หมายที่รับผิดชอบทาง
http://ictgeneral.rid.go.th/main/index.p
hp/th/2017-05-22-08-58-50
4.สํานัก/กองตรวจสอบความถูกตอง ของใบ
แจงคาใชบริการ กับใบขออนุมัติใชโทรศัพท
แลวกรอกขอมูลในทะเบียนคุมการใชโทรศัพท
ฯ
5.สํานัก/กอง หากมีเงินสมทบใหนําสงกอง
การเงินและบัญชีและสําเนาใบเสร็จฯใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พรอม
ทะเบียนคุมการใชโทรศัพทฯ
4. ตรวจสอบ ดังนี้
1. ลงทะเบียนคุมรับเอกสาร
4.1. ความครบถวน ถูกตองของ 2. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของ
ทะเบียนคุมการใชโทรศัพท
ทะเบียนคุมการใชโทรศัพท มีหัวขอสําคัญ
4.2. การสงทะเบียนคุมของ
ดังนี้
สํานักกอง
- หนวยงาน/หมายเลข
- วัน เดือน ป ที่โทร
- เลขหมายปลายทาง
- เรื่องที่พูด/ชื่อผูพูด / ตําแหนง
- เวลาที่ติดตอ
- หนังสืออนุมัติที่... /ลงวันที่...
3. ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียนคุมการใช
โทรศัพทฯ ที่ถูกตอง

-
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

1. หัวหนาสวน
ราชการ/เจาของ
งบประมาณ/ ผูที่
ไดรับมอบหมาย
2. เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

หากมีขอผิดพลาดจะสงคืน
ใหสํานัก/กอง กําหนด
ระยะเวลาแกไขไมเกิน 3
วัน นับจากวันที่ลงนามรับ
ทะเบียนคุมฯ คืน

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ลงทะเบียนคุมเงินสมทบ(ถามี)
5. ตรวจสอบหนวยงานที่ยังไมไดจัดสง
ทะเบียนคุมการใชโทรศัพท

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

5. จัดทําบันทึกแจงสํานัก/กอง ดังนี้ 1. บันทึกแจงสํานัก/กอง ที่ไมสงทะเบียนคุม - บันทึกแจงสํานัก/กอง ที่ไมสง เจาหนาที่งาน
5.1 กรณี ตรวจสอบแลวสํานัก/ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะกําหนด ทะเบียนคุม (เอกสารหมายเลข 4) การเงินและบัญชี
ระยะเวลาในการจัดสง
กอง ไมสงทะเบียนคุมฯ ภายใน
2. บันทึกแจงสํานัก/กอง ที่สงทะเบียนคุมการ
ระยะเวลาที่กําหนด จะจัดทําบันทึก
ใชโทรศัพทไมถูกตอง เชน ผูควบคุมไมไดลง
ทวงถามและเรงรัด โดยมีการกําหนด นาม ไมมีรายละเอียดชื่อผูโทร หรือ
ระยะเวลาในการจัดสงฯ
รายละเอียดในการโทร เปนตน
5.2 กรณี ตรวจสอบแลวทะเบียน
คุมไมถูกตอง จัดทําบันทึกแจงให
แกไข หรือเพิ่มเติม

สํานัก/กอง ดําเนินการ
จัดทําที่ถูกตอง ภายใน 7
วันทําการ

6. รวบรวมและจัดทําใบสําคัญ เพื่อ
เบิกจายเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ พรอมแนบ
หลักฐานการสงเงินสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ)

ทะเบียนคุมการใชโทรศัพท
รวบรวมสงกองการเงิน
ภายใน เดือนกันยายน ของ
ปงบประมาณ

1. รวบรวมทะเบียนคุมการใชโทรศัพทฯ
2. จัดทําใบสําคัญเพื่อเบิกจายเงินประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ)
3. นําเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม เสนอ
กองการเงินและบัญชี

-
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เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7. บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 1. เขาเว็บไซต http://putil.rid.go.th/
2. เลือกหัวขอคาโทรศัพท “บันทึกขอมูลคา
สาธารณูปโภค กรมชลประทาน
โทรศัพทรายเดือน”
3. เลือกโทรศัพทพื้นฐาน
4. บันทึกขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หมายเลขโทรศัพท
- เลขที่ใบแจงคาใชบริการ
- ประจําเดือน
- วันที่ออกใบแจงคาใชบริการ
- วันครบกําหนดชําระรอบปจจุบัน
- ยอดเงินแจงใชบริการ
- เงินสมทบ (ถามี)
5. กดบันทึก
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

ระบบสาธารณูปโภคกรม
ชลประทาน มีขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

1.รับใบแจงคาใชบริการประจําเดือน ไดรับใบแจงคาใชบริการที่ถูกตองครบถวน ตรวจสอบความถูกตองของการจัดสงใบแจงคาใ เจาหนาที่งาน
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
บริการประจํารอบเดือนและตรวจสอบยอดรวม การเงินและบัญชี
คาใชบริการของแตละเลขหมายถูกตองตรงกับย
รวมในใบแจงแจงหนี้
2.สงใบแจงคาใชบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส

สําเนาใบแจงหนี้มีความครบถวน ชัดเจน

ตรวจสอบการสงขอมูล จากแฟมขอมูล ถูกตอง เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี
ครบถวน

3. แจงสํานัก/กอง ที่มีการใช
โทรศัพททางไกลในประเทศหรือ
ตางประเทศ

จัดสงใบแจงคาใชบริการครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบการจัดสงใบแจงคาใชบริการ ถูกตอง เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี
ครบถวน

4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ตรวจสอบความจํานวนหนวยงานที่จัดสงและคว
ตรวจสอบและลงทะเบียนควบคุมภายใน 1 ถูกตองของขอมูลในทะเบียนคุมโทรศัพท
วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสาร
5. จัดทําบันทึกทวงถาม และเรงรัด
ทวงสํานัก/กอง ที่ไมไดจัดสงทะเบียนคุมการใช
จั
ด
ทํ
า
บั
น
ทึ
ก
ทวงถามและจั
ด
ส
ง
ให
สํ
า
นั
ก
/ก
หรือบันทึกแจงการแกไขเพิ่มเติม
โทรศัพทฯ
ภายใน
1
วั
น
ทะเบียนคุม
- ทวงถามทางโทรศัพทกับผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบดูแลเลขหมาย
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เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี
เจาหนาที่งาน
การเงินและบัญชี

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล
- บันทึกแจงผูบังคับบัญชาระดับตน
-บันทึกแจงผูบังคับบัญชาระดับสูง

6. รวบรวมและจัดทําใบสําคัญเพื่อ
เบิกจาย

รวบรวมและจัดทําใบสําคัญ เพื่อเบิกจายเงิน ตรวจสอบขอมูลจากใบสําคัญ เพื่อความถูกตอง
งบประมาณและเงินนอก
ครบถวน และตรงกับใบแจงคาใชบริการ
งบประมาณ พรอมแนบหลักฐานการสงเงิน - สรุปยอดรวมเงินสมทบ(เงินนอกงบประมาณ)
- สรุปยอดเงินที่ตองเบิกจายจากเงินงบประมาณ
สมทบ (เงินนอกงบประมาณ)
- สรุปรายละเอียดขอมูลของทุกเลขหมาย

7.บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล
สาธารณูปโภค

บันทึกขอมูลถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบยอดคาใชจายในการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูลวาถูกตอง ตรงกับยอดรวมของจํานวน
เงินตามใบสําคัญที่สงเบิกจาย
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ผูติดตาม/
ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

9. เอกสารอางอิง
9.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
9.2 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว158 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการ
และกําหนดหลักเกณฑใหม
10. แบบฟอรมที่ใช
10.1 ใบขออนุมัติใชโทรศัพท
10.2 ทะเบียนคุมการใชโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
10.3 ใบนําสงเงิน ชป.337
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1

ใบขออนุมัติใชโทรศัพท
เรื่อง ขออนุมัติใชโทรศัพทเพื่อโทรทางไกล
เรียน ...........................................................
ดวยขาพเจา....................................................................ตําแหนง......................................................
สังกัด..................................................................................................มีความประสงคจะใชโทรศัพทของทางราชการ
เพื่อติดตองานราชการ ในประเทศ ตางประเทศ
เพื่อติดตอกิจธุระสวนตัว ในประเทศ ตางประเทศ
ติดตอกับ(บุคคล/หนวยงาน)........................................................................... จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................... เรื่อง......................................................................................
ในวันที่........ เดือน............................พ.ศ............. ตั้งแตเวลา.................น. ถึงเวลา................น. รวม ................. นาที
โดยใชเครื่องโทรศัพทหมายเลข...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................
.............../................../...................
..................................................................................................................................................................................
ที่............./.............
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
...................................................
(...................................................)
ผูมีอํานาจหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............../................../...................
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เอกสารหมายเลข 2

ทะเบียนคุมการใชโทรศัพทพื้นฐานของทางราชการ
หนวยงาน......................................................
หมายเลขโทรศัพทประจําเครื่อง..........................................................................................................................
เพื่อติดตองานราชการ
ในประเทศ ตางประเทศ
เพื่อติดตอกิจธุระสวนตัว ในประเทศ ตางประเทศ
วัน
ลําดับ
เดือน ป

เลขหมาย
ปลายทาง

เรื่องที่พูด

เวลา

รวม
เวลาที่
ใชพูด

ชื่อผูพูด

ตําแหนง

หนังสือ
อนุมัติที่/
ลงวันที่

ลงชื่อ.................................................ผูลงคําชี้แจง ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ
(................................................)
(..................................................)
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เอกสารหมายเลข 3
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รายชื่อผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.

นางวัชรา พรหมนารถ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นางสาวประดับ ชีชนะ หัวหนางานการเงินและบัญชี
นางสาววรรณิศา โปเป เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑามาศ สีเชียงสา เจาหนาที่บันทึกขอมูล
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