ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การให้ยืมเงิน
Supplier
1. กระทรวงการคลัง

Inputs

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบี ยบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ยเงิ น ท ด รองราช การ พ .ศ .
2547
- ระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
2. สานักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3. สานักงบประมาณ
- พ.ร.บ.วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502
4. หน่ วยงานต่ าง ๆ ใน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น 1. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง 2. สัญญาการยืมเงิน/ประมาณ
ศึกษาธิการ
การ 2 ฉบับ
3. อนุมัติโครงการ/เงินทดรอง
4. อนุมัติไปราชการ
5. อนุ มั ติ ใ ช้ ร ถราชการ/รถ
ส่วนตัว
6. ขออนุ มัติ เบิกค่ าใช้จ่ายต่าง
ๆ กรณีอยู่ในดุลพินิจ
7. ขออนุ มั ติ เ กิ น มาตรการ
ประหยัด

Process

Outputs

Process Description
กระบวนการให้ยืมเงิน เป็นกระบวนการให้บริการผู้ยืมให้ได้รับเงิน
ยืมรวดเร็ว ทันตามเวลาที่กาหนดและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ มติ ครม. และมาตรการประหยัด สป. เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ประกอบด้ วย 4 ประเภท ได้ แ ก่
เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ

1. เงินยืม

Customers

Stakeholders

- บุคลากรในสังกัด
สป.

- ผู้ยืมเงิน
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ
- สานักต่าง ๆ
ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
- สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

Process (Map)
1. รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
การยืมเงิน

2. ตรวจสอบงบประมาณ

4. เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

3. ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ตั้งเบิกเงินยืมในระบบ GFMIS

6. ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์
(สมุดคู่ฝาก)

8. ออกใบรับใบสาคัญ

7. การจ่ายเงินยืม เงินสด/เช็ค

9. ลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
รายตัว

10. รายงานลูกหนี้คงค้าง
ประจาเดือน

11. จัดทาหนังสือเร่งรัดลูกหนี้
เงินยืมรายตัว กรณีเกินกาหนด

2. ทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืม
3. รายงาน
ลูกหนี้เงินยืม

- งานงบประมาณ
และบัญชี
- งานงบประมาณ
และบัญชี
- หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานคลังและ
สินทรัพย์

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การให้ยืมเงิน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการยืมเงิน
ลาดับ
ที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

10 นาที

รับเรื่องและตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงิน

ดาเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญา
เงินยืม ประมาณการ ลายมือชื่อผู้ยืม
(ผู้ยืมเงินจะต้องไม่ยืมซา) หนังสือ
อนุมัติโครงการ กาหนดการ ดุลยพินิจ
หน้าส่วนราชการ

จานวนสัญญายืมเงินที่ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกเรื่อง/ทุกครัง
(100%)

10 นาที

ตรวจสอบงบประมาณ

ดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินที่
หน่วยงานขอยืมถูกต้องมีเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตจิ ัดสรร
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ

จานวนสัญญาการยืมเงินที่
ดาเนินการตรวจสอบ
งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ
ทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%)

ดาเนินการตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ขอยืมจะต้องเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

10 นาที

จานวนเรื่องเงินยืมที่ตรวจสอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตาม
ระเบียบทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%)

กรณีมีการปรับลดยอดเงินยืมจะต้อง
จัดทาบันทึกเสนอความเห็นเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ

10 นาที

จานวนเรื่องเงินยืมที่มกี ารปรับ
ลดยอดเงินยืมได้ถูกต้องตาม
ระเบียบทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%)

1

2

3
ตรวจสอบระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ

4
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารการ
คลังและ
สินทรัพย์

บันทึกเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5
วางเบิกเงินยืมราชการผ่าน
ระบบ GFMIS

6
ถอนเงินจากธนาคาร

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

จัดทารายการขอเบิกเงินยืมราชการ
ผ่านระบบ GFMIS บันทึกข้อมูล ศูนย์
ต้นทุนและรหัสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ
รวดเร็ว

10 นาที

จานวนเรื่องที่วางเบิกเงินผ่าน
เอกสารขอเบิก
ระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ภายใน 3 จากระบบ GFMISวันทาการนับจากวันที่ได้รบั อนุมัติ รายงานอนุมัตกิ าร
ให้ยืมเงิน ทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%) เบิกจ่ายจากระบบ
GFMIS

ดาเนินการตรวจสอบเรื่องอนุมัตสิ ั่ง
จ่ายจัดทาใบถอนเงินเสนอผูม้ ีอานาจ
สั่งจ่ายเงิน

20 นาที

จานวนใบถอนเงินที่ดาเนินการได้ ใบถอนเงิน
ถูกต้อง ทุกใบถอน/ทุกครัง (100%) ธนาคาร

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

7

จ่ายเงินยืม

เงินยืม
ราชการ
(เช็ค)
เงินยืมทดรอง
ราชการ
(เช็ค/เงินสด)
เงินยืม
อุดหนุนทั่วไป
(เช็ค)

รายละเอียดของงาน
1. ดาเนินการตรวจสอบรายงาน
อนุมัติจ่ายจากระบบ GFMIS
ประจาวัน กับเรื่องที่อนุมัติแล้วรอการ
จ่ายเงิน
2. ออกเลขทีส่ ัญญายืมเงินทดรอง
ยืมราชการ อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ
3. ดาเนินการบันทึกรายการใน
ระบบ BMS
4. พิมพ์/เขียน เช็คเสนอผู้มีอานาจ
สั่งจ่าย จานวน 2 คน ตามเงื่อนไข
ที่ทาไว้กับธนาคาร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จ่ายเงินยืมให้กบั ผู้ยมื เงิน (เงิน
สด/เช็ค) ได้ภายใน 5 นาที ทุกราย/
ทุกครัง (100%)

เอกสารการ
ดาเนินงาน
เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

8
ออกใบรับใบสาคัญ

9

บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี
รายตัว

10
รายงานลูกหนีคงค้าง
ประจาเดือน

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการ
จ่าย (ใบสาคัญ) ประกอบด้วย
ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เงินสดที่
เหลือ(ถ้ามี)ให้ตรงกับจานวนเงินที่ขอ
อนุมัติยืมเงินจึงออกใบสาคัญให้ลกู หนี
เงิน 1 ชุด แนบเรื่อง 1 ชุด
และส่งสาเนาใบรับใบสาคัญให้งาน
งบประมาณและบัญชีบันทึกบัญชี

10 นาที

จานวนเรื่องเงินยืมที่ออกใบรับ
ใบสาคัญได้เท่ากับหลักฐาน
ทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%)

ดาเนินการบันทึกทะเบียนคุมลูกหนี
รายตัวรายการส่งคืนเงิน (ถ้ามี)
หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบสาคัญ)

10 นาที

ลูกหนีสัญญาการยืมเงินรายตัวที่
ทะเบียนคุม
บันทึกรายการได้ถูกต้องเป็น
ลูกหนีเงินยืม
ปัจจุบัน ทุกเรื่อง/ทุกครัง (100%)

ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานและ
ตรวจสอบลูกหนีเงินยืมที่เกินกาหนด
เป็นรายบุคคลบันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานคลังและสินทรัพย์แจ้งงาน
งบประมาณ เก็บข้อมูลจาก
- ทะเบียนคุมลูกหนีเงินยืมรายตัวทุก
ประเภท
- ระบบควบคุมงบประมาณใบสาคัญ
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (BMS)

1 วัน

จัดทารายงานลูกหนีเงินยืมคง
ค้างประจาเดือนเสนอหัวหน้ากลุม่
บริหารงานคลังและสินทรัพย์ สานัก
อานวยการ สป. ทราบ และแจ้งงาน
งบประมาณและบัญชี ส่ง สตง.
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้
ทุกครัง/ทุกเดือน (100%)

ใบรับใบสาคัญ

1.บันทึกเสนอ
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานคลัง
และสินทรัพย์
2. รายงาน
ลูกหนีเงินยืม
คงค้างจากระบบ
BMS

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

11
จัดทาหนังสือเร่งรัด/แจ้ง
ลูกหนีทราบ

รายละเอียดของงาน
1. จัดพิมพ์รายงานลูกหนีคงค้างที่
ครบกาหนดเสนอหัวหน้ากลุม่
บริหารงานคลังและสินทรัพย์
2. จัดพิมพ์หนังสือเร่งรัดลูกหนีเงิน
ยืมที่ครบกาหนดเสนอหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานคลังและสินทรัพย์ลงนาม
และแจ้งลูกหนีรายตัวทราบ
3. กรณีส่งหนังสือแจ้งลูกหนีเงินที่
ครบกาหนด 3 ครังแล้วไม่ดาเนินการ
จะต้องบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสั่งการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

จานวนครังที่จัดทาหนังสือแจ้ง
1. บันทึกเสนอ
เร่งรัดลูกหนีรายตัวได้ถูกต้องตาม หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ระเบียบ ทุกครัง/ทุกเดือน (100%) งานคลังและ
สินทรัพย์
2. หนังสือเร่งรัด
ลูกหนีเงินยืม
3. รายงาน
ลูกหนีเงินยืมที่ครบ
กาหนดจากระบบ
BMS
4. บันทึกเสนอ
หัวหน้าส่วน
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ

