ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การรับและนาส่งเงิน
Supplier
Inputs
1. กระทรวง 1. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การคลัง
1.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้ ว ยการรั บ – จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ประโยชน์
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
1.3 พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
1.4 พ.ร.บ. วิ ธี ก ารบริ ห าร พ .ศ.
2502
1.5 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า
ด้วยการรับหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
ทางราชการ พ.ศ. 2526
1.6 ระบบการควบคุมงบประมาณ
2. ระ บ บ รั บ แ ละ น าส่ งใน ร ะบ บ
GFMIS
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 . ห น่ ว ย งา น
- หนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ภายใน/ภายนอก
3. หน่ ว ยงาน - หนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ภายใน
- สมุดคู่ฝากธนาคารพาณิชย์
- Statement
- ใบนาฝากธนาคาร
- ทะเบียนคุมใบเสร็จ
- ใบนาส่ง
- ทะเบียนคุมค่าเช่าที่ราชพัสดุ
- Pay in Slip
- ใบเสร็จรับเงิน

Process

Outputs

Process Description
กระบวนการรับ เงิน เป็ นการรั บ เงิน สด เช็ ค ดร๊ าฟ ตราสาร ที่ อยู่ใ น
ความรับผิ ดชอบของส่วนราชการได้ถูกต้อง และนาฝากคลังและธนาคาร
พาณิชย์ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. ซึ่งประกอบด้วยเงินใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เช่น รับคืนเงินยืม เงินเพื่อประโยชน์
การศึกษา ค่าเช่าที่ราชพัสดุ เงินรับฝาก เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกิน
ส่งคืน

1. ใบเสร็จรับเงิน

Process (Map)
1. ตรวจสอบเอกสาร/
ประเภทของเงิน

2. ตรวจนับเงินสด/เช็ค/
ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ

4. นาเงินสด/เช็คฝาก

3. ออกใบเสร็จรับเงิน

5. สรุปรายงานการรับเงิน
ประจาวัน

6. จัดทาใบนาส่ง รายงาน
หัวหน้า

8. พิมพ์รายงานนาส่ง

7.นาส่งในระบบ GFMIS

Customers

Stakeholders

1. หน่ ว ยงาน กรมบัญชีกลาง
ใ น ส า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ
2. หน่ ว ยงาน
ภายนอก
3. ป ร ะช าช น
ทั่วไป
4. บริษัทเอกชน
5. ห้ างหุ้ น ส่ ว น
จากัด
2. รายงานการรับและ 6.งานงบประมาณ
นาส่งเงิน
และบัญชี

Supplier
4. ประชาชน

Inputs
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนาฝากธนาคาร

Process

Outputs

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การรับและนาส่งเงิน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของจานวนเรื่องในการดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินที่ทาได้ถูกต้องตามประเภทของเงินและนาส่งเงินได้รวดเร็วตามเวลาที่กาหนด
ลาดับ
ระยะเวลา
เอกสารการ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดของงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ที่
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
1
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการ
5 นาที
จานวนเรื่องที่ตรวจสอบเอกสารได้
กลุ่มบริหารงานคลัง
นาส่งเงินและวิเคราะห์ว่า เป็นเงิน
ถูกต้องครบถ้วน ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง
และสินทรัพย์
ตรวจสอบ
ประเภทเงินทดรองราชการ เงิน
(100%)
เอกสาร
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

2
ตรวจนับเงินสด

3
ออกใบเสร็จ
อิเล็ก
ทรอนิกส์

Manual

ดาเนินการตรวจสอบธนบัตร
(เงินสด) เช็ค ดร๊าฟ ตรวจสอบ
รายการวันที่ จานวนเงิน เช็คสั่ง
จ่าย จานวนเงิน ลายมือชื่อผูส้ ั่งจ่าย

5-15 นาที

จานวนเรื่องที่นาส่งเงินดาเนินการ
ตรวจสอบ ธนบัตร (เงินสด) เช็ค
ดร๊าฟ ได้ถูกต้อง (100%)

ดาเนินการเขียนใบเสร็จรับเงิน
ด้วยเล่มใบเสร็จรับเงิน และบันทึก
ข้อมูลในระบบ BMS ออก
ใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์

5-15นาที

จานวนใบเสร็จรับเงินที่ดาเนินการ
ออกได้รวดเร็วตามเวลาทีก่ าหนด

- สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน (เล่ม
ใบเสร็จ)
- สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
(คอมพิวเตอร์ ระบบ
BMS)
- ใบนาส่ง
ประจาวัน

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

4

นาฝาก

5
สรุปรายงาน

6
จัดทาใบนาส่งสรุปการนาส่ง
เงินประจาวัน
7
บันทึกรับและนาส่งเงิน
ในระบบ GFMIS

รายละเอียดของงาน
ดาเนินการเขียนใบนาฝากธนาคาร
พาณิชย์ หรือจัดพิมพ์ใบนาส่ง (Pay
In Slip) กรณีฝากคลัง เงินเบิกเกิน
ส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน ส่งแทน
เช็คขัดข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานการ
รับเงิน
การนาฝากเงินธนาคารพาณิชย์
และการนาส่งคลัง

5 นาที

ดาเนินการตรวจสอบธนบัตร
(เงินสด) เช็ค ดร๊าฟ ประจาวัน
เวลา 15.30 น.

15 นาที

ดาเนินการบันทึกรับและนาส่งเงิน
ในระบบ GFMIS ตามหลักฐานการ
นาส่งเงิน

5 นาที

เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
- ร้อยละของจานวน ใบนาส่งเงิน - ใบนาฝาก
กลุ่มบริหารงานคลัง
(Pay-In Slip) ได้อย่างถูกต้อง
ธนาคารพาณิชย์ และ และสินทรัพย์
- ร้อยละของจานวน ใบนาฝาก สมุดคู่ฝาก
เงินธนาคารพาณิชย์ ได้ถูกต้อง
- รายงานนาส่ง
ทุกเรื่อง/ทุกฉบับ (100%)
เงินจากระบบ
GFMIS
- ใบนาส่ง (Pay
In Slip)
จัดทารายงานการรับเงินและนาส่ง
- ใบนาฝาก
เงินจากระบบ GFMIS ได้อย่าง
ธนาคารพาณิชย์และ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทุกครัง้ /1 วัน สมุดคู่ฝาก
(100%)
- รายงานการ
นาส่งเงินจากระบบ
GFMIS
- ใบนาส่ง (Pay
In Slip)
จัดทารายงานการรับเงินและนาส่ง รายงานเงินคงเหลือ
เงิน เสนอหัวหน้าส่วนราชการได้ ประจาวัน
อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทุกครั้ง/1
วัน (100%)
บันทึกการรับเงินและนาส่งเงิน ใน
- ใบนาส่งเงิน
ระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ทุกเรื่อง/ (Pay In Slip)
ทุกครั้ง (100%)
- ใบนาฝาก
ธนาคารพาณิชย์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

8

พิมพ์รายงาน

รายละเอียดของงาน
ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานการ
รับละนาส่งเงินในระบบ GFMIS
และจัดส่งเอกสาร เพือ่ การจัดทา
บัญชี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดทารายงานและเอกสาร
หลักฐานในการนาส่งเงินในระบบ
GFMIS ส่งให้งานบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง ทุกเรื่อง/ทุกฉบับ (100%)

เอกสารการ
ดาเนินงาน
- ใบสรุปรายการ
เอกสารการหักล้าง

ผู้รับผิดชอบ

