
หนา้ 1ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านคลัง ปี 2565
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งานท่ีด าเนินการ ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65 หน่วยงานจัดส่งให้กองคลังภายใน

1. กรมปศุสัตว์จัดสรรเงินประจ ำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

2565  ให้หน่วยงำนภูมิภำคตำมแผนกำรจัดสรรท่ีส ำนัก/กองจัดท ำ

ส่งกองแผนงำน กรมปศุสัตว์ โดยโอนผ่ำนระบบ GFMIS

2. ส ำนัก/กอง ขออนุมัติจัดสรรเงินประจ ำงวดเพ่ิมเติมให้หน่วยงำน กอง/ส ำนัก ไม่เกินเดือนละ 2 คร้ัง

ส่วนภูมิภำค

3. เตรียมและจัดท ำข้อมูลเพ่ือช้ีแจงกรรมำธิกำรพิจำรณำรำยจ่ำยประจ ำปี กองคลัง

พ.ศ. 2566

4. โอนงบบุคลำกร - ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร (เพ่ิมเติม) , หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

 งบด ำเนินงำน - ค่ำเช่ำบ้ำน , ประกันสังคม และ ค่ำสำธำรณูปโภค (เพ่ิมเติม)

5. ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบลงทุน (เหลือจ่ำย) ปี 2565 ทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์

6. ติดตำมและเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปี 2565 กองคลัง

7. ประชุมติดตำมและเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปี 2655 กองคลัง

8. ด ำเนินกำรตำมระบบบัญชี (งบประมำณ และนอกงบประมำณ) ภำยในวันรุ่งข้ึน นับจำกเกิดรำยกำรรับ-จ่ำยเงิน กองคลัง

9.  จัดเก็บข้อมูลจำกรำยงำนเงินรำยได้แผ่นดินและรำยละเอียดประกอบ กองคลัง

รำยงำนเงินรำยได้แผ่นดิน

10. จัดท ำประมำณกำรรำยได้ ปี 2566 ส่งส ำนักงบประมำณ กองคลัง

โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกระทรวงเกษตรฯ

11. จัดท ำประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณ กองคลัง

ปีงบประมำณ 2566

      11.1 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย  สทช. จัดส่ง กองคลัง ภำยใน 20 กค 64

      11.2 เงินรำยได้จำกกำรผลิตปศุสัตว์ สพพ. จัดประชุมคณะกรรมกำรภำยใน 15 กย 65

      11.3 เงินฝำกค่ำผลิตภัณฑ์สัตว์ กผส. จัดส่งกองคลัง ภำยใน 31 สค 65

      11.4 เงินฝำกท่ีพักสัตว์ กสส. จัดส่งกองคลัง ภำยใน 31 สค 65

12. หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจัดท ำข้อมูลกำรเปล่ียนแปลงค่ำลดหย่อน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรำชกำร 

บัญชีเงินฝำก (บัญชีเงินเดือนเข้ำ) โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและ ก่อนวันท่ี 5 ของทุกเดือน หำกไม่ทันจะแก้ไขข้อมูล

ค่ำจ้ำงประจ ำส่วนกลำงและภูมิภำค ในเดือนถัดไป

โอนไตรมำสท่ี 1และ 2 ภำยใน 5 ต.ค. 64 และ 
ไตรมำสท่ี 3 และ 4 ภำยใน มี.ค. 65



หนา้ 2ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านคลัง ปี 2565
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งานท่ีด าเนินการ ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65 หน่วยงานจัดส่งให้กองคลังภายใน

13. กำรจัดส่งใบส ำคัญให้กองคลัง

      13.1 เงินยืมรำชกำร ภำยใน 5 วัน ก่อนเดินทำง หรือ ภำยในวันท่ี 31 สค 65

      13.2 เงินทดรองรำชกำร ภำยใน วันท่ี 15 กย ของทุกปี

      13.3 ใบส ำคัญจัดซ้ือ/จัดจ้ำง กอง/ส ำนัก จัดส่งภำยใน 31 สค 65

14. จัดท ำข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS และย่ืนขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลำง ทันทีท่ีรู้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง

15. บันทึกกำรต้ังเบิกเงินงบประมำณ, เงินนอกงบประมำณ, เงินทุนหมุนเวียนฯ

และติดตำมกำรอนุมัติ , โหลดข้อมูล, ติดตำมสถำนะจ่ำยและยืนยันกำร

จ่ำยเงินของกรมบัญชีกลำงและธนำคำร เบิกเงินจำกคลัง ธนำคำร 

(งบประมำณ,  เงินทุนฯ เงินนอกงบประมำณ)

16. จัดท ำแผนตรวจนับพัสดุประจ ำปี ส่ง สตง. กองคลังรวบรวมส่งภำยในเดือนตุลำคม 64

17. รับใบเบิกพร้อมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะท่ีอยู่ในอ ำนำจกรมฯ ต้ังแต่ 1 ตค 64 เป็นต้นไปถึง 31 สค 65

 เพ่ือด ำเนินกำรจัดซ้ือโดยวิธีต่ำง ๆ

18. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ ำปี ภำยใน 30 วันท ำกำร  นับจำกวันท ำกำรวันแรกของเดือน ตค. 2564 ทุกกอง/ส ำนัก/ทุกหน่วยงำน

19. ตรวจสอบรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปี กองคลัง

20. จ่ำยแบบพิมพ์และจัดส่ง กองคลัง

21. บันทึกบัญชีประจ ำวัน ระบบรับและน ำส่งรำยได้ , ระบบเบิกจ่ำย,ระบบ กองคลัง / หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค

สินทรัพย์ ,ระบบบัญชีแยกประเภท และ ตรวจสอบข้อมูลด้ำนบัญชีในระบบ GFMIS

22. ตรวจสอบงบกำรเงินส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค กองคลัง

23. ปิดบัญชีประจ ำปี กองคลัง

24. จัดท ำงบกำรเงินของกรมปศุสัตว์ กองคลัง

25. รวบรวมรำยงำนเงินนอกงบประมำณรำยไตรมำสส่ง กองคลัง

กรมบัญชีกลำง ,สงป. , สตง.

26. จัดท ำรำยงำนตำมมำตรำ 170 กองคลัง

27. กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงระบบบัญชีของหน่วยงำน กองคลัง

28. ฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกรกองคลัง กองคลัง ประมำณระหว่ำงเดือน เม.ย. - พค 65

 หรือจนกว่ำสถำนกำรณ์โควิดจะดีข้ึน

กองคลังด ำเนินกำรเสร็จส้ินภำยใน 30 กย.65


