คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คานา
การปฏิบัติงาน เรื่อง รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วน
ราชการ ที่ต้องดาเนินการแจ้งรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม มาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ ศธ 04012/ว 10 ลงวันที่ 14
มกราคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กาหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระโดยกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติ จานวน 4 เรื่อง 1. การตั้งงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค 2. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค 3. การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค 4. มาตรการ
สาหรับรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการสาธารณูปโภค โดย ในส่วนของมาตรการ ข้อ 3 เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคได้กาหนด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ รวบรวมข้อมูล สอบทาน
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจะได้จัดทารายงาน เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของ
ส่วนราชการ ตามแบบต่าง ๆ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทันตามกาหนดเวลา
ข้าพเจ้า ในฐานะที่รับผิดชอบงาน จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานไว้เพื่อนาไปใช้
ในการถือปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ และจัดส่งทันตามกาหนดเวลา

(นางพรทิพย์ ภิญโญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คานา

ก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ข

ภาคผนวก

ค

งาน รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามกาหนดเวลา ตรวจสอบการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค หนี้ค้างชาระค่าสาธารณูปโภคและการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 1 รายงานหนี้ค้างชาระค่าสาธารณูปโภค
ตามแบบที่ 2 และรายงานการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ตามแบบที่ 3 ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทันภายในกาหนดเวลา การดาเนินการ เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล สอบทานและ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดทารายงาน เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วน
ราชการ ตามแบบต่าง ๆ ให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทันตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ทาบั น ทึกแจ้ ง กลุ่ มบริห ารการเงินและสิ น ทรัพย์ ให้ ดาเนิน การกรอกข้อมู ล แบบที่ 1 และ
แบบที่ 2 พร้อมแนบเอกสารประกอบข้อมูลดังกล่าวด้วย และส่งมอบหน่วยตรวจสอบภายใน จัดส่งภายใน
วันที่ 5 ทุก ๆ สิ้นเดือนไตรมาส ตามแบบที่ 3 และตามแบบที่ 8
2. ทาหนั งสื อแจ้งสถานศึกษาในสั งกัด เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูล ตาม แบบที่ 4 และ แบบที่ 5
และให้แจ้งในระบบ AMSS ส่งรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในกาหนดดังนี้
ไตรมาสที่ 1 รายงานภายใน วันที่ 25 มกราคม
ไตรมาสที่ 2 รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน
ไตรมาสที่ 3 รายงานภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม
ไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 4 ตุลาคม
3. เข้าระบบงานสารบรรณสานักงาน ระบบAMSS เพื่อรับหนังสือนาส่งพร้อมเอกสารนาส่งในระบบ
AMSS เพื่อจะได้ลงรับในระบบสารบรรณหน่วยตรวจสอบภายใน
4. การลงทะเบียนรับรายงานการแจ้งจากสถานศึกษาในสังกัด ทีร่ ายงานข้อมูลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 4 และรายงานหนี้ค้างชาระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
ตามแบบที่ 5 ตามไตรมาส เพื่อผู้ตรวจสอบภายในจะได้เรียงลาดับข้อมูลของสถานศึกษาต่างๆ มากรอกลง
ตามแบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบ 6 และแบบสรุปรายงานหนี้ค้างชาระค่า
สาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 7
4. เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบ 6 และ แบบ 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลดังกล่าว มาสรุปและ
วิเคราะห์เพื่อจัดทารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค มาตามแบบที่ 8 ในภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. จั ด ท าหนั ง สื อ น าส่ ง เป็ น รายงานไตรมาส ตามปี ง บประมาณ ประกอบด้ ว ยรายงานผล
การตรวจสอบการใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 8 และรายงานการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค
ตามแบบที่ 3 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันตามกาหนดเวลา ตามระยะเวลา ดังนี้
งวดไตรมาสที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 25 มกราคม

งวดไตรมาสที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 25 เมษายน
งวดไตรมาสที่ 3 ให้รายงานภายในวันที่ 25 กรกฎาคม
งวดไตรมาสที่ 4 ให้รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม
เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้นาข้อมูลมาจัดทาแบบสรุปการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบ 6 และแบบสรุปรายงานหนี้ค้างชาระค่าสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษา ตามแบบที่ 7 และรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามแบบที่ 8 เพื่อจะ
ได้ดาเนินรายงานตามกาหนดเวลาในงวดไตรมาสที่ 1 -4 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ทราบ และดาเนินการต่อไป
ปฏิทินจัดส่งรายงานประจาปี
ไตรมาสที่ 1 รายงานภายใน วันที่ 25 มกราคม
ไตรมาสที่ 2 รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน
ไตรมาสที่ 3 รายงานภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม
ไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 4 ตุลาคม

กระบวนการปฏิบัติงาน
รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
รับหนังสือรายงานจากงานสารบรรณระบบ
SMSS โรงเรียนจานวน 239 แห่ง

ลงทะเบียนรับ
หน่วยตรวจสอบภายใน

วิเคราะห์งาน/รวบรวมข้อมูลลงบันทึก
ในกระดาษทาการ ตามแบบ 6 , แบบ 7

ประมวลผล /สรุป /วิเคราะห์งานของโรงเรียน
239 แห่ง จากกระดาษทาการ แบบ 6 , แบบ 7

จากข้อมูลวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว นามาบันทึก
กระดาษทาการ แบบ 3 , แบบ 8

เสนอบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
พร้อมทาหนังสือส่ง สพฐ.

ส่ง สพฐ.ใน
ระบบ AMSS

ภาคผนวก

แบบรายงานการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ไตรมาสที่..........ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............

แบบที่ 3

1. สพท. มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน
□ มี ตามคาสั่งที่...............ลงวันที่..............................................
□ ไม่มี เนื่องจาก ............................................
2. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดาเนินการติดตามและรายงานสภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภค ได้
ดาเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการกาหนด ดังนี้
2.1 มีการกาหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดและ
พอเหมาะ
□ มี (เอกสารมาตรการประกอบ).................................................
□ ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................
2.2 มีการติดตามดูแลการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
□ มี อย่างไร.............................................
□ ไม่มี เนื่องจาก.........................................................
2.3 มีการตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลื้องของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ และ
ลักษณะการใช้ เช่น มีการตรวจสอบเป็นรายปี รายไตรมาส รายเดือน
□ มี วิธีการ................................................
□ ไม่มี เนื่องจาก ..............................................
2.4 มีการจัดทารายงานเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
□ มี
□ ไม่มี เนื่องจาก ........................................
2.5 คณะกรรมการ มีการดาเนินการตามข้อ 2.1 - 2.4 อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
□ มี
□ ไม่มี เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………………
3. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ที่ไม่ได้ใช้ในราชการ หน่วยงานมีการแยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้
สาธารณูปโภค หรือไม่
3.1 ค่าไฟฟ้า
□ แยกมิเตอร์
□ ไม่แยกมิเตอร์ เนื่องจาก ............................

3.2 ค่าน้าประปา
□ แยกมิเตอร์
□ ไม่แยกมิเตอร์ เนื่องจาก .............................
ลงชื่อ........................................................ผู้ ตรวจสอบ
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้ สอบทาน
(...............................................)
ตาแหน่ง.............................................................

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ไตรมาส..............ปีงบประมาณ พ.ศ. ............

แบบ 8

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนในสังกัด รวมจานวน …………… แห่ง
1.2 โรงเรียนที่รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค รวมจานวน .............. แห่ง
2. การใช้ค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าสาธารณูปโภค
สพท.
โรงเรียน
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้าประปา
3. ค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
4. ค่าระบบอินเตอร์เน็ต
4.1 บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
4.2 อื่นๆ ....................................

รวมจานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น
3.การจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าสาธารณูปโภค

สพท.
(เงินงบประมาณ)

เงิน
งบประมาณ

โรงเรียน
เงินอุดหนุน

เงินรายได้
สถานศึกษา

1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้าประปา
3.ค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
4. ค่าระบบอินเตอร์เน็ต
4.1 บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
4.2 อื่นๆ...................................
รวมทั้งสิ้น
4. สภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ เพียง ณ วันสิ้นไตรมาสที่..............………
หนี้ค้างชาระก่อนปี งปม.25.....
โรงเรียน

หนี้ค้างชาระไตรมาสที่แล้ว
โรงเรียน

หนี้ค้างชาระไตรมาสปัจจุบัน
โรงเรียน

รายการค่าสาธารณูปโภค

สพท.
จานวน
เงิน

จานวน
โรงเรียน

จานวน
เงิน

สพท.
จานวน
เงิน

จานวน
โรงเรียน

จานวน
เงิน

สพท.
จานวน
เงิน

จานวน
โรงเรียน

จานวนเงิน

1. ค่าไฟฟ้า
2. ค้าน้าประปา
3. ค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้
บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
4. ค่าระบบอินเตอร์เน็ต
4.1 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
4.2 อื่นๆ...............................
รวมทั้งสิ้น

5. สาเหตุที่ชาระหนี้สาธารณูปโภคล่าช้าหรือยังไม่ได้ชาระหนี้
สพท. ....................................................................................................................... .
สถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………..
6. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
................................................................................................................................................................. .............
.............................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้ รายงาน
( ............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน
(................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษา
(..............................................................)

