ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : กระบวนกำรกำรเบิกจ่ำยเงิน
Supplier
Inputs

Process
Process Description
กระบวนกำรเบิกจ่ำยเงิน : เป็นกระบวนกำร
ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม. และ
มำตรกำรประหยัดของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร โดย เริ่มตั้งแต่กำรรับเรื่อง ตรวจสอบ
หลักฐำน เสนออนุมัติจัดทำรำยกำรขอเบิก ออกหนังสือ
รับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จนถึงกำรจ่ำยเงิน
เพื่อให้ผู้มสี ิทธิ์หรือเจ้ำหนี้ของส่วนรำชกำรได้รบั เงิน
อย่ำงรวดเร็ว มีประเภทของกำรเบิกจ่ำยเงิน อำทิเช่น
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำม แผนงำน/โครงกำร
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
- ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
ฯลฯ

Outputs
1. เงินที่เบิกจ่ำย

Customers
Stakeholders
1. ผู้มีสิทธิ์
หน่วยงำนใน สป.
- บุคลำกรใน
(ส่วนกลำง)
สังกัด สป.
ยกเว้น กศน., กคศ.,
- บุคคลภำยนอก สช.
เช่ น ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
บำนำญ เป็นต้น
2. เจ้ำหนี้ของส่วน
รำชกำร (บริษัท /ห้ำง
หุ้นส่วน/ร้ำนค้ำ)

Supplier

Inputs

Process
Process (Map)
1. รับเรื่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ

1. หน่วยงำนภำยใน
1. เรื่องขอเบิกจ่ำยเงิน
สป.
2. สำนัก
2 .ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม ำ ย ที่ 2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิก
งบประมำณ
เกี่ยวข้อง เช่น
จ่ำยเงิน
3. กรมบัญชีกลำง
- ร ะ เบี ย บ ก ำ ร เบิ ก
จ่ำยเงินจำกคลังกำรเก็บรักษำ
เงิ น และกำรน ำเงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ. 2551
- พ ร ะ ร ำ ช ก ฤ ษ ฎี ก ำ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไป
รำชกำร พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
กำรจัด งำน และกำรประชุ ม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ .ศ .2 5 3 5 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม ฯลฯ

Outputs

Customers

Stakeholders

Supplier

Inputs

Process

Outputs

Customers

Stakeholders

3. นำเสนอผูม้ ีอำนำจอนุมัติ
4. กรมบัญชีกลำง

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS

4. จัดทำรำยงำนขอเบิกเงินจำกคลัง ในระบบ GFMIS
5. จัดทำทะเบียนคุมรำยกำรขอเบิก จำกระบบ
GFMIS

5. หน่วยงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำง

6. กรมบัญชีกลำง

4. ใบแจ้งหนี้

5. เงินงบประมำณ

6. จัดทำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง
7. จ่ำยเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง
7.1 กรณีจ่ำยตรง
7.1.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
7.1.2 ติดต่อประสำนงำนเจ้ำหนี้
7.2 กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร
7.2.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
7.2.2 ตรวจสอบเอกสำรกำรจ่ำยเงิน
7.2.3 ติดต่อประสำนงำนให้ผมู้ ีสทิ ธิ์รับเงินมำ
รับเงิน
7.2.4 จ่ำยเช็ค/เงินสด
7.2.5 บันทึกกำรจ่ำยเงิน
8. ส่งเอกสำรหลักฐำนไปงำนบัญชี

2. หลักฐำนกำร
เบิกจ่ำย

3. งำนบัญชี

ตสน.สป. และ สตง.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : กำรเบิกจ่ำยเงิน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรต่อกำรเบิกจ่ำยเงิน
ลาดับ
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดของงาน
ที่
ดาเนินการ
1
1. รับเรื่องขอเบิกเงินจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ดังนี้
รับเรื่องจำก
1.1 งำนบริหำรทั่วไป รับเรื่องขอเบิก
หน่วยงำนต่ำง ๆ
เงินเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงและเบิกเงิน
อุดหนุนทั่วไปในบัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์
1.2 งำนงบประมำณและบัญชีรบั เรื่อง
เบิกเงินต่ำงๆ นอกเหนือจำกข้อ 1 ที่รับรอง
ยอดเงินงบประมำณแล้ว
1.3 งำนกำรเงินและสวัสดิกำรรับเรือ่ ง
ส่งหลักฐำนที่ได้ยืมเงินใช้จ่ำย
2
2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรใช้
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
จ่ำยเงินงบประมำณ
 ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมที่
กฎหมำย ระเบียบ กำหนดให้
เบิกจ่ำยได้
 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
 ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำน
กำรใช้จ่ำยเงินได้ทัน ภำยใน 3 วัน
ทำกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

เอกสารการ
ดาเนินงาน
หลักฐำนกำรขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย

ผู้รับผิดชอบ
งำนตรวจสอบ

งำนตรวจสอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

3

นำเสนอผู้มีอำนำจ
อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน

4
จัดทำรำยกำรขอเบิกเงิน
จำกคลังในระบบ GFMIS

รายละเอียดของงาน
โดยแยกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกดังนี้
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำม/
แผนงำน/โครงกำร
2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
2.4 ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
3. จัดทำบันทึกเสนอปลัดฯ อนุมัติ โดยใน
หนังสือต้องระบุรำยละเอียด
3.1 งบประมำณที่ใช้ ได้แก่ แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำร งบรำยจ่ำย
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ำมี)
3.2 อ้ำงอิงระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในกำร
เบิกจ่ำยเงิน
3.3 จำนวนเงิน
3 .4 ผู้มีสิทธิรบั เงิน
3.5 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
3.6 กรณีล้ำงหนีเ้ งินยืม ให้ระบุเลขที่
สัญญำยืม ประเภทเงินยืม ชื่อผู้ยมื
4. จัดทำร่ำงเอกสำรรำยกำรขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS ตำมแบบฟอร์ม ขบ.01 และ
ขบ.02 ส่งให้เจ้ำหน้ำทีร่ ับผิดชอบดำเนินกำร
บันทึกรำยกำรขอเบิกในระบบ GFMISตำม
ประเภทกำรเบิกเงิน ดังนี้
4.1 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่
อ้ำงอิงใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำงและจ่ำยผ่ำนส่วน
รำชกำรให้ร่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.02

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน
3 วัน
2 วัน
3 วัน
10 นำที

5 นำที
(5 นำที)

จัดทำรำยกำรขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS ผิดพลำดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 จำกรำยกำรขอเบิกเงิน
ทั้งหมด

บันทึกเสนอปลัดฯ
อนุมัติ

งำนตรวจสอบ

แบบขอเบิกเงินใน
ระบบGFMIS
- แบบ ขบ.01
- แบบ ขบ.02

งำนตรวจสอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5
บันทึกทะเบียนคุมรำยกำร
ขอเบิกจำกระบบ GFMIS

6
จัดทำหนังสือรับรอง
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
พร้อมสำเนำใบแจ้งหนี้

รายละเอียดของงาน
4.2 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่
อ้ำงอิงใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำงและจ่ำยตรงให้ผู้ขำย
ให้ร่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.01
4.3 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่
อ้ำงอิงใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำง และจ่ำยตรงให้ผู้ขำย
ให้ร่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.02
5. บันทึกทะเบียนคุมเงินทีเ่ บิกจำกคลัง
เงินงบประมำณเงินฝำกคลัง เมื่อบันทึก
รำยกำรขอเบิกเงินในงบประมำณในระบบ
GFMIS เรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรบันทึกใน
ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจำกคลัง เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วต่อกำรตรวจสอบยืนยันยอด
กำรขอเบิกจ่ำยเงินประกอบด้วย
 ลำดับทีท่ ะเบียนคุม
 วัน เดือน ปี ที่ขอเบิกจ่ำยเงิน
 เลขทีเ่ อกสำรจำกระบบ GFMIS
 รำยกำรขอเบิก (ประเภทค่ำใช้จ่ำย)
 จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ำยเงิน
6.1 จัดทำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ
ที่จ่ำย ตำมแบบฟอร์มที่กรมสรรพำกร
กำหนด และหักภำษีตำมเกณฑ์ ดังนี้
 บุคคลธรรมดำ กำรซือ้ /จ้ำง ครัง้
หนึ่งตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป
 นิติบุคคล กำรซือ้ /จ้ำง ครัง้ หนึง่
ตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

5 นำที
(5 นำที)

5 นำที
(5 นำที)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทะเบียนคุมรำยกำร งำนตรวจสอบ
ขอเบิก

ดำเนินกำรจัดทำหนังสือรับรองกำร 1. แบบฟอร์ม
หักภำษี ณ ที่จ่ำยถูกต้องครบถ้วน หนังสือรับรองกำรหัก
ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 95 จำกกำร ภำษี ณ ที่จ่ำย
จัดทำหนังสือรับรองฯ ทั้งหมด

งำนตรวจสอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 หักภำษีร้อยละ 1 ของรำคำสินค้ำ
สุทธิ ก่อนรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

7

จ่ำยเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง

7.1

กรณีจ่ำยตรงให้ผู้ขำย

7.1.1

ตรวจสอบกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชี

6.2 จัดทำเอกสำรขอจ่ำยตำมแบบฟอร์ม
ขอจ่ำยในระบบ GFMIS
6.3 จัดทำเอกสำรเพื่อส่งชดใช้เงินยืมทด
รองรำชกำรตำมแบบส่งใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร
7. จ่ำยเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง
7.1 กรณีจ่ำยตรง
7.1.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีผู้ขำยในระบบGFMIsรำยงำนแสดง
รำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน โดย
ตรวจสอบ
 จำนวนเงิน
 เลขทีบ่ ัญชีผู้ขำย
 วันที่ได้รับเงิน
 ชื่อผู้ขำย

10 นำที

2. แบบฟอร์มใบ
ขอจ่ำย ( ขจ.05)
3. แบบฟอร์มส่งใช้
เงินทดรองรำชกำร
(กรณียืมเงิน)
1. รำยงำนกำรจ่ำย งำนกำรเงินและ
ตรงให้ผู้ขำยในระบบ สวัสดิกำร
GFMIS
2. ใบรำยงำนแสดง
รำยละเอียด
สถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน
3. เอกสำรรำยงำน
กำรจ่ำยตรงใน
โปรแกรมExcel

ลาดับ
ที่
7.1.2

ผังกระบวนการ

ติดต่อประสำนงำน
เจ้ำหนี้

7.2

กรณีจ่ำยผ่ำน
ส่วนรำชกำร

7.2.1

ตรวจสอบกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชี

รายละเอียดของงาน
7.1.2 ติดต่อประสำนงำนผู้ขำย/
เจ้ำหนีเ้ พื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน และมอบ
หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กบั
ผู้ขำย/เจ้ำหนี้

7.2 กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร
7.2.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีหน่วยงำน ในระบบ GFMIs รำยงำน
แสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน
โดยตรวจสอบจำนวนเงินทีโ่ อนเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรกรุงไทย จำกัด สำขำ
กระทรวงศึกษำธิกำร บัญชีเงินใน
งบประมำณ เลขที่ 059-1-01117-2 และ
บัญชีเงินนอกงบประมำณเลขที่ 059-601076-1

ระยะเวลา
ดาเนินการ
10 นำที

10 นำที
(10 นำที)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร

ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้ผมู้ ีสทิ ธิ์ ใบรำยงำนแสดง
งำนกำรเงินและ
รับเงินได้ภำยใน 15 วันทำกำร
รำยละเอียด
สวัสดิกำร
หลังจำกได้รับโอนเงินจำกคลังได้ไม่ สถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน
น้อยกว่ำร้อยละ 90

ลาดับ
ที่

7.2.2

7.2.3

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบเอกสำร
กำรจ่ำยเงิน

ติดต่อประสำนงำนให้ผู้
มีสิทธิ์รับเงินมำรับเงิน

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

7.2.2 ตรวจสอบเอกสำรกำร
จ่ำยเงินและดำเนินกำรเขียนเช็ค/เงินสดสัง่
จ่ำยเงิน
1) โดยตรวจสอบกำรสัง่ จ่ำยเงิน/
จำนวนเงิน/ผู้มสี ิทธิ์รบั เงิน/บัญชีเงินฝำก
ธนำคำรที่จะสั่งจ่ำย/หนังสือรับรองกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย (ถ้ำมี)
2) ดำเนินกำรเขียนเช็คสั่ง
จ่ำยเงินให้กบั ผู้มสี ิทธิร์ ับเงิน เสนอผูม้ ีอำนำจ
สั่งจ่ำยเงิน

5 นำที
(5 นำที)
5 นำที
(5 นำที)

7.2.3 ติดต่อประสำนงำนให้ผู้มี
สิทธิ์รบั เงินมำรับเงิน

5 นำที
(5 นำที)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
แบบยื่นรำยกำรภำษี งำนกำรเงินและ
เงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
สวัสดิกำร
แบบ ภ.ง.ด.53
แบบ ภ.ง.ด.3

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร

ลาดับ
ที่

7.2.4

7.2.5

ผังกระบวนการ

จ่ำยเช็ค/เงินสด

บันทึกกำรจ่ำยเงิน
ในระบบ GFMIS

8
ส่งเอกสำรหลักฐำน
ไปงำนบัญชี

รายละเอียดของงาน
7.2.4 จ่ำยเช็ค/เงินสด ให้กับผู้มี
สิทธิ์รบั เงิน และให้ผรู้ ับเงินเขียนใบสำคัญ
รับเงินเพื่อเป็นหลักฐำนกำรรับและจ่ำยเงิน
 กรณีมอบฉันทะ
ตรวจสอบใบมอบฉันทะ และสำเนำบัตร
ประจำตัวของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
 กรณีรบั เช็คให้ผู้รบั เงินลง
ลำยมือชื่อผู้รบั เงินในต้นขั้วเช็คให้ถูกต้อง
7.2.5 บันทึกกำรจ่ำยเงินใน
ระบบGFMISโดยบันทึกอ้ำงอิงเลขที่เอกสำร
ขอเบิกเงิน/จำนวนเงิน/วันที่/ผู้มสี ิทธิ์รบั
เงิน/เลขทีเ่ ช็ค
8. ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
โดยรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ทุกสิ้นวัน พร้อมบัญชีสรุปจำนวนเรื่อง
ทั้งหมด ซึ่งต้องระบุเลขที่ขอเบิกเงิน/เลขที่
ขอจ่ำยเงิน/ชื่อผู้มสี ิทธ์รบั เงิน/เลขที่เช็ค/
จำนวนเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นำที
(5 นำที)

5 นำที

5 นำที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
ใบสำคัญรับเงิน

ผู้รับผิดชอบ
งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร

รำยงำนกำรรับ
งำนกำรเงินและ
รำยได้และนำส่งเงินใน สวัสดิกำร
ระบบ GFMIS (PM53)
1. ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
บัญชีสรุปรำยงำน
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กรณีจ่ำยผ่ำน กำรจ่ำยเงินประจำวัน
ส่วนรำชกำร ให้งำนบัญชีได้ภำยใน ในโปรแกรมExcel
5 วันทำกำร นับจำกวันทีจ่ ่ำยเงิน
แล้ว ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
กำรเบิกจ่ำยทั้งหมด
2. ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กรณีผ่ำนส่วน
รำชกำร ให้งำนบัญชี ที่มรี ำยกำร
ขอจ่ำยในระบบ GFMIS และบัญชี
สรุปรำยงำนกำรจ่ำยเงินประจำวัน

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ได้ครบถ้วนถูกต้องได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 ของกำรเบิกจ่ำย
ทั้งหมด
หมำยเหตุ

ช่องระยะเวลำดำเนินกำรในวงเล็บ( ) เป็นระยะเวลำในกำรตรวจสอบหลักฐำนเพื่อเบิกจ่ำยเงินกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดในข้อกำหนด (L1)

