ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : การจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ
Supplier

Inputs

Process

Outputs

Customers

Stakeholders

Process Description
เป็ นกระบวนการในการจั ด สรร/โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายในระบบ GFMIS ไปยั ง หน่ วยงานต่ าง ๆ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ กษาธิการ เพื่ อนางบประมาณไปใช้ จ่ายตามบทบาท
ภารกิ จ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี ร ะบบการควบคุ ม
งบประมาณใบสาคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์ คงค้าง (BMS) เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ าย ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่ อผู้บริห าร
และคณะกรรมการ/คณะทางาน เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
Process Map
1. สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.
2. หน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัด สป.
3. สานัก
งบประมาณ

1. หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
โอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
2. ข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
3. พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
นร 0704/ ว33
ลงวันที่ 18 ม.ค. 53

1. รับหนังสือจากหน่วยงานที่แจ้ง
1.1 เงินประจางวด
1.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
1.3 การโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี
2. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ เพื่อเตรียมดาเนินการ

1. การจัดสรร
งบประมาณในระบบ
GFMIS

1. หน่วยงานต่าง ๆ
1. สานัก
ในสังกัด สป. ที่
งบประมาณ
ได้รับการจัดสรร
2. กรมบัญชีกลาง
งบประมาณ
2. หน่วยเบิกจ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

Supplier
4. กรมบัญชีกลาง

Inputs
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบงานงบประมาณในระบบ
GFMIS
7. รหัสต่าง ๆ ในระบบ
GFMIS

5. หน่วยงานในสังกัด
8. หลักฐานการผูกพัน
สานักงาน
งบประมาณ และการเบิกจ่าย
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
6. กรมบัญชีกลาง
9. รหัสต่าง ๆ ในระบบ
GFMIS
7. งานตรวจสอบ
10. เอกสารขอเบิกจ่ายเงิน
จากระบบ GFMIS

Process
3. บันทึกรายการในระบบ GFMIS
4. จั ด เตรี ย มเอกสารบั น ทึ ก เสนอ และหนั ง สื อ แจ้ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. เสนอผู้อานวยการสานักอานวยการ
6. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน
7. จัดทารายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
8. บันทึ กทะเบีย นคุมการโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย
9. ตรวจสอบ ก่ อ นบั นทึ กรายการผู ก พั น และ/ห รื อ เบิ กจ่ า ย
เงินงบประมาณ
10. บั น ทึ ก รายการผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยในระบบก ารควบ คุ ม
งบประมาณใบสาคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (BMS)
11. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
12. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอผู้บริหารและ
คณะกรรมการ/คณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

Outputs

Customers

Stakeholders

2. รายงาน
สถานะการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วย
รับงบประมาณในสังกัด
สป.

1. ผู้บริหาร
2. คณะทางาน
เร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงานต่าง ๆใน
สป.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : จัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : คะแนนเฉลี่ยของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของกระบวนการจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมงบประมาณ
ลาดับ
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
ดาเนินการ
1
รับหนังสือจากหน่วยงานที่แจ้ง
1 นาที
รับหนังสือจาก
เกี่ยวกับการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
หน่วยงาน
งบประมาณ
2
ศึกษา วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบ เพื่อเตรียม
ดาเนินการ

ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ เพื่อ
เตรียมดาเนินการ
1. จัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของ
เรื่องที่ได้รบั
2. ตรวจสอบเอกสารทีร่ ับจาก
หน่วยงานที่แจ้งให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามที่กฎหมาย ระเบียบกาหนด
3. วิเคราะห์หนังสือจากหน่วยงาน
ที่แจ้ง เพือ่ ทราบเกี่ยวกับ
3.1 ให้ดาเนินการโอนจัดสรร/
การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
รายจ่าย
3.2 หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์
ต้นทุนของผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
3.3 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
ที่ประสงค์ให้ดาเนินการ โอนจัดสรร/
การโอนเปลี่ยนแปลง ว่ามีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอให้ดาเนินการหรือไม่ใน
ระบบ GFMIS จากรายงานต่างๆ

20 นาที
10 นาที

20 นาที

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานงบประมาณ
และบัญชี

ลาดับ
ที่
3

ผังกระบวนการ

บันทึกรายการในระบบ
GFMIS

4
จัดเตรียมบันทึกเสนอและหนังสือ
แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS
1. เข้าสู่ระบบ GFMIS
2. ใช้คาสั่งงาน ZFMBB_TRN โดย
ศึกษาจาก คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
3. บันทึกรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน
ระบบ GFMIS โดยใช้ข้อมูลรหัสต่างๆ
จาก คู่มือรหัสในระบบ GFMIS

จัดเตรียมบันทึกเสนอและหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ
สานักอานวยการเพื่อลงนามในแบบ
รายงานการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... และในบันทึกแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
2 นาที

20 นาที

15 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

1. ดาเนินการบันทึกการโอน
1. เอกสารใน
จัดสรรงบประมาณประจาปีได้
ระบบ GFMIS
ภายใน 15 วันทาการ ไม่น้อยกว่า Module FM การ
ร้อยละ 95 จากจานวนเรือ่ งทัง้ หมด GEN,DGEN
2. ดาเนินการบันทึกการโอน
จัดสรร/เปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณได้ภายใน 2 วันทาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากจานวน
เรื่องทั้งหมด
3. ดาเนินการพิมพ์รายงานการ
โอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จากระบบ GFMIS
ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลทุก
ครั้ง
1. บันทึกเสนอ
ผู้อานวยการ
สานักอานวยการ
เพื่อลงนามในแบบ
รายงานการโอน
จัดสรร/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ....

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
2. จัดทาแบบรายงานการโอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....

3. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5

ระยะเวลา
ดาเนินการ
30 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

30 นาที

เสนอผู้อานวยการสานักอานวยการ
เพื่อลงนาม
เสนอผู้อานวยการ
สานักอานวยการ

6
ส่งหนังสือ
แจ้งหน่วยงาน

จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน
1. สาเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานผู้โอน/ผู้รบั โอน
2. จัดชุดเอกสารเพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30 นาที
5 นาที

1. จัดส่งเรื่องแจ้งผลการโอน
จัดสรร/เปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ภายใน 1 วันทาการ ได้ครบถ้วนทุก
เรื่อง
2. มีช่องทางจัดส่งเรื่องแจ้งผล
การโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง

เอกสารการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
โอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ....
3. บันทึกแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
7

ผังกระบวนการ

จัดทารายละเอียดฯ

8
บันทึกทะเบียนคุมฯ

9
ตรวจสอบก่อนบันทึก
รายการฯ

รายละเอียดงาน
จัดทารายละเอียดการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการโอน
จัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
รายจ่าย มาบันทึก

บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการโอน
จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย

ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบใน
ขั้นต้น
1. รับเรื่องจากหน่วยงานในสานัก
จากงานบริหารทั่วไป
2. ตรวจสอบความถูกต้องเรือ่ งขอ
อนุมัติผูกพันและ/หรือเบิกจ่ายเงิน
ก่อนบันทึกรายการในระบบ BMS
ว่าหน่วยงานที่สง่ เรื่องระบุปีงบประมาณ
แผนงาน ผลผลิตโครงการ งบรายจ่าย
รายการถูกต้องหรือไม่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
60 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

60 นาที

5 นาที
5 นาที

เอกสารการ
ดาเนินงาน
รายละเอียดการ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ....

ทะเบียนคุมการ
โอนจัดสรร โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ....
มีการจัดทาแนวทางชี้แจง
หน่วยงานผู้ขอเบิกเงินในการจัดทา
บันทึกขอเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
สาระสาคัญที่ตอ้ งระบุในบันทึก

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

10

บันทึกรายการงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร การผูกพัน และ
การเบิกจ่ายในระบบ BMS

ระยะเวลา
ดาเนินการ
3. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณเพียง
5 นาที
พอที่จะผูกพันและ/หรือเบิกจ่ายเงิน
มีเพียงพอ
การบันทึกรายการผูกพันและ/หรือเบิก
จ่ายเงินในระบบ BMS ดังนี้
1. ดาเนินการบันทึกงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามศูนย์ต้นทุน
2. ดาเนินการบันทึกผูกพันในระบบ
5 นาที
เพื่อควบคุมการขอผูกพันเงินไม่ให้เกิน
วงเงินงบประมาณที่แต่ละสานัก/กลุ่ม
ได้รับ
3. ส่งเรื่องต่อให้งานตรวจสอบ
2 นาที
ดาเนินการตรวจสอบและอนุมัตเิ บิก
4. รับเรื่องที่อนุมัติขอเบิกเงินจาก
10 นาที/
กรมบัญชีกลางแล้วพร้อมกับตรวจสอบ
เรื่อง
ความถูกต้องเรือ่ งขออนุมัติเบิกเงิน
งบประมาณ และบันทึกเบิกในระบบ
BMS
4.1 ศูนย์ต้นทุน
4.2 แหล่งของเงิน
4.3 รหัสงบประมาณ
4.4 กิจกรรมหลัก
4.5 ปีงบประมาณ
4.6 รหัสบัญชีแยกประเภท
4.7 กิจกรรมย่อย
รายละเอียดงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลการได้รับจัดสรร
งบประมาณ/การผูกพัน/การ
เบิกจ่ายในระบบ BMS ภายใน 3 วัน
ทาการ อย่างน้อยร้อยละ 95 จาก
จานวนรายการทั้งหมด

เอกสารการ
ดาเนินงาน

เอกสารการบันทึก
ผูกพัน และเบิกเงิน
ในระบบการควบคุม
งบประมาณ และ
จัดทาใบสาคัญตาม
ระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง (BMS) ที่บันทึก
สาเร็จแล้ว
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ลาดับ
ที่
11

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS

12
จัดทารายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS กับระบบ
BMS ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ยกเว้น 3 สานักบริหาร)

จัดทารายงานสถานะผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ยกเว้น 3 สานักบริหาร) จาแนกดังนี้
1. รายงานภาพรวม
2. รายงานแยกตามหน่วยรับ
งบประมาณ
3. รายงานผลการดาเนินงานรายจ่าย
ลงทุน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
15 วัน
ทาการ

15 วัน
ทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

จัดทารายงานสถานะผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายทุกสิ้น
เดือน ภายใน 15 วันทาการ
ครบถ้วนทุกเดือน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
รายงานที่เรียก
ข้อมูลจากระบบ
GFMIS รายงานแสดง
ยอดงบประมาณตาม
หน่วยรับงบประมาณ
ZFMA55
รายงานสรุปผล
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. .....
ประจาเดือน
ภาพรวมของ สป.ศธ.
(ยกเว้น 3 สานัก
บริหาร)
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