คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารงบประมาณ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

คานา
การบริ หารงบประมาณ เป็ นกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ
โรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน จึงได้พิจารณาจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานกระบวนการบริ หาร
งบประมาณขึ้น เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน
เกิดคุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประสิ ทธิภาพการทางานของโรงเรี ยนวัดขะจาว
คู่มือการปฏิบตั ิงาน “กระบวนการบริ หารงบประมาณ” มีสาระสาคัญของความเป็ นมาและ
ความสาคัญในการจัดทาคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
คาจากัดความ แสดงแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และระบบติดตามประเมินผล มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าหลักของโรงเรี ยนให้ดียิ่งขึ้นไป
โรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน หวังให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงบประมาณ และผู ้
ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
โรงเรี ยนดีบุกพังงวิทยายน
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ส่ วนที่ 1
การบริหารงบประมาณ
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ความเป็ นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ
โรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ โดยเริ่ มจากการขออนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ต่อรัฐบาล ตามแผนงานที่ตอ้ งสอดคล้องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดิน เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ,
เป้ าหมายการให้บริ การของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรี ยนวัดขะจาว และใช้ผลผลิตเป็ น
หน่วยกากับการใช้งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ต้ งั แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
สานักงบประมาณได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึ้นบังคับใช้ เพื่อบริ หารงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่ งมีสาระสาคัญในส่ วนที่มีการมอบอานาจความรับผิดชอบในการบริ หารงบประมาณรายจ่ายไปที่ ส่วนราชการมากขึ้น
พร้อมทั้งใช้ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นเครื่ องมือทางานในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนปรับวิธีการในการจัดสรร
งบประมาณให้ ส่ วนราชการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานให้เกิดความรวดเร็ ว เพื่อให้สามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้ต้ งั แต่ตน้ ปี งบประมาณ ตามกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมตั ิงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การบริ หารงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ขั้นตอนหนึ่ ง
กล่าวคือ ส่ วนราชการจะต้องกาหนดแนวทางในการบริ หารงบประมาณ โดยต้องนางบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิไปใช้จ่าย
และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของส่ วนราชการ จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการได้ระบุ
ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่
ได้รับ จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ ระบุตามแผนปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ภายใต้งานที่ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับ วิธี ก ารจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานทางยุท ธศาสตร์ โรงเรี ยนดี บุ ก พังงาวิทยายนจึ งได้จดั ท าคู่มื อ
ปฏิ บตั ิงาน การบริ หารงบประมาณ เพื่อกาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการนากระบวนการไป
ปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุตามข้อกาหนดที่สาคัญ โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ดของงาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ใช้
อ้างอิง มิ ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน และสร้ างความเข้าใจก่ อให้เกิ ดความพึงพอใจ ซึ่ งคู่มื อการปฏิ บัติงาน
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ประกอบด้วยแผนผังกระบวนการ และมาตรฐานคุ ณภาพงาน ซึ่งเป็ นข้อกาหนดในการปฏิ บตั ิงานทั้งใน เชิงคุณภาพและ
ปริ มาณ

วัตถุประสงค์
การจัดทาเอกสารคู่มือการบริ หารงบประมาณฉบับนี้ เพื่อช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่จดั การงบประมาณของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายนใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และคุม้ ค่ามากขึ้น

ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือปฏิบตั ิงาน “การบริ หารงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้ อหาการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณของโรงเรี ย นดี บุ ก พัง งาวิ ท ยายน เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ ตกลงกับ ส านัก งบประมาณ คื อ การใช้จ่ าย
งบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตั้งแต่การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการ
บริ หารงบประมาณเหลือจ่าย และรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดพิจารณาจากความเป็ นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ เพื่อสนับสนุนการทางานของโรงเรี ยน
ดีบุกพังงาวิทยายน ให้เกิดประสิ ทธิภาพ คุม้ ค่า ในกระบวนการงบประมาณกาหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมตั ิงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การบริ หารงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
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ข้อกาหนดที่สาคัญ
ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ความ
กระบวนการ ความต้ องการ ต้ องการของ
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย
การบริ หาร
- ได้รับ
- ได้รับการ
งบประมาณ งบประมาณตรง จ่ายเงินที่
ตาม
ครบถ้วนและ
วัตถุประสงค์/ ตามเวลาที่
เป้าหมายที่ต้งั ไว้ กาหนด
- ได้รับ
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ใช้จ่าย

ข้ อกาหนดด้ าน
กฎหมาย

- ระเบียบว่าด้วย
การบริ หาร
งบประมาณ
พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.
- การใช้
2551 และฉบับ
งบประมาณ ที่ 3 พ.ศ.2552
มีความคุม้ ค่า - หลักเกณฑ์
และเกิด
และวิธีการ
ประโยชน์
จัดทาแผน/
สู งสุ ด
รายงานการ
ปฏิบตั ิงานและ
ใช้จ่าย
งบประมาณตาม
ระเบียบว่าด้วย
การบริ หาร
งบประมาณ
พ.ศ.2548
- หนังสื อเวียน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน

ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ

ความคุ้มค่า
และการลด
ต้ นทุน

- การใช้จ่าย
เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

- ลดความ
ซ้ าซ้อนใน
การ
ปฏิบตั ิงาน
ส่งผลให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็ วใน
การ
ปฏิบตั ิงาน

- ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนด
และการรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
ถูกต้อง
ครบถ้วนและ
สาเร็ จภายใน
เวลาที่กาหนด

ผลลัพธ์ /ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
3. มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามที่กาหนด ถูกต้อง
และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สาเร็ จตาม
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
3. ร้อยละการรายงานผลการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องและสาเร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนด

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
งบประมาณ
รายจ่ายของ
จังหวัด

คาจากัดความ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบตั ิงาน และแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนวัดขะจาวในรอบปี งบประมาณ
การใช้ จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายนเพื่อดาเนิ นตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในรอบปี
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรื อก่อหนี้ ผกู พัน ทั้งนี้ อาจดาเนิ นการโดยใช้การ
อนุมตั ิเงินประจางวดหรื อโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ ระดับชาติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวงศึกษาธิ การตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาหนดขึ้น
ใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรี ยนดีบุกพังงา
วิทยายน ตามที่กาหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน ในรอบปี งบประมาณ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสาหรับโรงเรี ยนดีบุก
พังงาวิทยายน เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณ
ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่ที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
งบรายจ่ าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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จาแนกงบรายจ่ายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะการอบรม
ศึกษาดูงาน เงินเดือนลูกจ้างชัว่ คราว รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว
งบด าเนิ น งาน หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานประจ า ได้แ ก่ ร ายจ่ า ยที่ จ่ า ยในลัก ษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุ น หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุ น ได้แก่ รายจ่ ายในลักษณะ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดิน และ
สิ่ งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุ น หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็ นค่าบารุ ง หรื อเพื่อช่วยเหลือสนั บสนุ นการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อหน่ วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่ วนกลางตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การ
ระหว่างประเทศบิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอัน เป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น งบพระมหากษัต ริ ย ์
เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ า ยอื่ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ไ ม่ เข้ า ลัก ษณะประเภท งบรายจ่ า ยใดงบรายจ่ า ยหนึ่ ง หรื อรายจ่ า ยที่
สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรื อปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินหรื อสิ่ งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรื อเงินทุนหมุนเวียน
การโอนงบประมาณรายจ่ าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณของผลผลิต
หรื อโครงการใดไปผลผลิตหรื อโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรื อการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรื อ
โครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่ วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ไปยัง โดยส่วนราชการอื่นคล้องกับแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรื อจานวนเงินของรายการที่กาหนด
ไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรื อโครงการเดียวกัน
งบประมาณเหลื อ จ่ าย หมายถึ ง จานวนเงิ น ที่ เหลื อ จ่าย จากการที่ ห น่ วยงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณได้
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู อ้ านวยการสถานศึ ก ษาและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นดี บุ ก พังงาวิ ท ยายน เป็ นผูอ้ นุ มัติ แผนการ
ปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน ทุกส่ วนราชการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ / ข้าราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตั ิ
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็ นหน่วยนาส่ งผลผลิต จะต้องจัดทาแนวทางการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน ที่ได้รับงบประมาณประจาปี เจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินงานข้างต้น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน กาหนดมาตรการเพื่อถือปฏิบตั ิ ตามปฏิทินการทางานตามไตรมาส ทุก
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ข้าราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตั ิ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ โรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน จัดทาและส่งรายงานการโอนและหรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามแบบรายงานที่สานักงบประมาณกาหนด
กลุ่มงานการเงิน โรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน จัดทารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน เสนอ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน โดยฝ่ ายอานวยการ ด้านการเงิน สานักงานโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน เพื่อการบริ หารงานประจา (ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
กลุ่มงานการเงินโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน กากับ ดูแล การบริ หารงบประมาณ งบดาเนิ นงานรายการกิจกรรม
ตามแผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บริ หารงบประมาณที่ ได้รับอนุมตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยนดีบุ กพังงาวิทยายน ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ โดยถือตามระเบี ยบว่ าด้วยการ
บริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน มีอานาจโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวดัน เพื่อจัดทาผลผลิตหรื อโครงการตามเป้าหมายที่ระบุ
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อ
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เพื่อเพิ่มเติมเป้ าหมายผลผลิตหรื อโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง หรื อเป้าหมายตามแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผกู พันข้ามปี งบประมาณ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่เป็ นการกาหนดอัตราบุคลากร
ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณี ที่เป็ นการโอนเปลี่ ยนแปลงเพื่อจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้ างจะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิ บล้านบาทตามลาดับ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน มีอานาจในการแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุ
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่
กรณี ได้ในส่ วนที่ไม่กระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในสาระสาคัญของรายการดังกล่าว
เจ้าหน้าที่การเงิ นโรงเรี ยนดีบุกพังงาวิทยายน กากับ ดูแล เร่ งรัดให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
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ส่ วนที่ 2
แผนผังกระบวนการบริ หารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
- ประเภทงบประมาณ,กรอบวงเงินงบประมาณ
-กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
-รายละเอียดครุ ภณ
ั ฑ์

เริ่ ม

การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ

1

2

การปรับแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3

4

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5

การบริ หารงบประมาณเหลือจ่าย
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ฐานข้อมูลระบบ
GFMIS

6

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ขั้นตอนที่ 1 : การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
-ประเภทงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ

เริ่ ม

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
-รายละเอียดครุ ภณ
ั ฑ์

เอกสารหนังสื อสัง่ การ

แจ้งส่ วนราชการฯจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิการ

หนังสื อนาส่ งแผนฯและ
แนวทางฯ

รวบรวมแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

-

จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดทารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมและ ยุทธศาสตร์
จัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินตามกิจกรรมและยุทธศาสตร์
จัดทารายละเอียดเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บันทึกแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
EVMIS

ฐานข้อมูลระบบ
2

EVMIS

-เอกสารปฏิทินการทางานประจาปี
-เอกสารแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
-เอกสารแนวทางการดาเนินตาม
กิจกรรมและยุทธศาสตร์

-เอกสารการจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดสรรงบประมาณ
เริ่ ม

การจัดสรรงบประมาณ
กาหนดเกณฑ์การบริ หาร
และใช้งบประมาณ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรทราบ
แจ้งฝ่ ายอานวยการ(ด้าน
การเงินจัดโอนเงินจัดสรร
งบประมาณ)

ข้อมูลงบประมาณแต่ละ
โครงการ

เอกสารการจัดสรร
งบประมาณ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้
ทุกหน่วยงานทราบ

- ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548
- ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานและหลักเกณฑ์การบริ หารงบประมาณที่กาหนด

3

เอกสารรายงาน ผลการปฏิบตั ิงาน

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ขั้นตอนที่ 3 : การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ
เริ่ ม

ข้อมูลงบประมาณและ
โครงการ

แผนฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ยกเลิกการ
ปรับแผน

ปรับแผนปฏิบตั ิงานและแผน
ค่าใช้จ่าย

ไม่ใช้

ผอ. อนุมตั ิ

เอกสารการจัดสรร
งบประมาณ

ไม่เปลี่ยนฯ

ข้อมูลและเหตุผลการ
ปรับแผนฯ

เป้าหมายผลผลิต
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนฯ
ใช้

ไม่อนุมตั ิ
ส่งแผนฯให้สานัก
งบประมาณเห็นชอบ

ยกเลิกการ
ปรับแผน

อนุมตั ิ
แจ้งฝ่ ายอานวยการ (ด้านการเงิน)
ทราบ

4

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ขั้นตอนที่ 4 : การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
เริ่ ม
ยกเลิกการ
ปรับแผน

โอนหรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ าย

ไม่ใช้
ผอ .อนุมตั ิ
ใช้

ไม่เปลี่ยน

ข้อมูลและเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เอกสารเปลี่ยนแปลงและ
โครงการที่เปลี่ยนแปลง

เป้าหมายผลผลิต
เปลี่ยนแปลง

ไม่อนุมตั ิ
ส่งแผนฯ ทาความตกลงกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา

อนุมตั ิ

ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง

แจ้งฝ่ ายการเงิน ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องที่ขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ทาการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS

ฐานข้อมูลระบบ
GFMIS

5

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ขั้นตอนที่ 5 : การบริหารงบประมาณเหลือจ่ าย
เริ่ ม
เอกสารสรุ ปผลการดาเนินงาน
เชิงวิชาการเชิงประมาณ

ยกเลิกใช้
งบประมาณเหลือ
จ่าย รวมไว้ในงบ
กลาง
ไม่อนุมตั ิ

-ข้อมูลผลการการดาเนินงานฯต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ฝ่ ายฯด้านการเงิน)

การบริหารงบประมาณเหลือจ่ าย

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
เสร็จ? มีเงินเหลือจ่ายและต้องการ
ใช้เงินเหลือจ่าย

ไม่ใช้

ใช้

ผอ. อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ส่วนราชการฯขออนุมตั ิ

นาเสนอความเห็นต่อ ผอ.

แจ้งการอนุมตั ิให้หน่วยงาน ที่ขอให้
เงินเหลือจ่ายทราบ

แจ้งฝ่ ายอานวยการด้านการเงินโอน
จัดสรร

รวบรวมไว้ใน
งบกลาง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

ส่ วนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ มาตรฐานคุณภาพงาน
และการติดตามประเมินผล

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

การจัดทา
แผนการ
ปฏิบตั ิงาน
และแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

30 วัน

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯแจ้ง
ส่วนราชการเจ้าของ
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจัดทาแผนการ
ปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามแบบ
สงป.301และ302 พร้อมแจ้ง
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
รวบรวมแผนการปฏิบตั ิงาน
ฯ ของส่วนราชการแล้ว
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี เพื่อเสนอ ผวจ.
เห็นชอบและนาส่งให้สานัก
งบประมาณ

- หน่วยดาเนินงานต้อง
ได้รับทราบแผนการ
ปฏิบตั ิงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแนวทาง
การดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ภายในเดือน
ตุลาคมทุกปี งบประมาณ

- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณส่งให้สานัก
งบประมาณพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนวัน
เริ่ มต้นงบประมาณไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน

ระบบ
ผูร้ ับผิดชอบ
ติดตาม
ประเมินผล
-เอกสาร
กลุ่มงาน
หนังสื อสั่ง ยุทธศาสตร์ฯ
การ

-เอกสาร
หนังสื อสัง่
การ

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

รายงานตาม
แบบ สพม.

หนังสื อนาส่ง
แผนฯ แนวทางฯ
และหลักเกณฑ์
การจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี ของ
โรงเรี ยนวัดขะ
จาว

รายงานผล
การปฎิบตั ิ
งานและการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี

-แผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

2

ผังกระบวนการ

การจัดสรร
งบประมาณ

ระยะเวลา

30วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบ
ติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์นา
- ทุกแผนการปฏิบตั ิงานฯ
กลุ่มงาน
แผนการปฏิบตั ิงานฯของส่วน ของส่วนราชการบันทึกใน
ยุทธศาสตร์ฯ
ราชการบันทึกในระบบ
ระบบถูกต้อง ครบถ้วน
งบประมาณ EvMis ของสานัก
งบประมาณ
1.กาหนดหลักเกณฑ์การ
- สามารถจัดสรร
-เอกสารการ -กลุ่มงาน
บริ หารงบประมาณ และการ
งบประมาณให้ส่วนราชการ จัดสรร
ยุทธศาสตร์ฯ
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดาเนินการได้ทนั ทีที่
งบประมาณ และฝ่ าย
โรงเรี ยนวัดขะจาวได้รับ
อานวยการ(ด้าน
อนุมตั ิเงินงวด ทั้งนี้ควร
การเงิน)
ภายในเดือนตุลาคม หรื อต้น
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯแจ้ง
- ทุกส่ วนราชการที่ได้รับ
-กลุ่มงาน
การจัดสรรงบประมาณตาม
การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
ดาเนินการใช้จ่าย
และฝ่ าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณเป็ นไปตาม
อานวยการ(ด้าน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ให้
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
การเงิน)
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่สานัก
งบประมาณทราบ เพื่อ
งบประมาณและ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
กาหนด

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

หนังสื อสั่งการ

พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
และคู่มือปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายจังหวัด

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
3. ทุกส่ วนราชการที่ได้รับ

งบประมาณดาเนินงามตาม
แผนปฏิบตั ิงานและ
หลักเกณฑ์การบริ หาร
งบประมาณที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด โดยถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริ
หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ระเบียบว่าด้วยการ
บริ หารงบประมาณ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการใช้จ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
งบประมาณ ระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่สานัก
งบประมาณและกรทรวง
การคลังกาหนด
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
โรงเรี ยนวัดขะจาวกาหนด
-

ระบบติดตาม ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผล
- เอกสาร
- ฝ่ าย
กรอบวงเงิน
อานวยการ
การจัดสรร
(ด้านการเงิน)
งบประมาณ
ตามหลัก
เกณฑ์ของ
โรงเรี ยนวัดขะ
จาว
- เอกสารราย
งานผลการ
ปฏิบตั ิงาน

ส่วนราชการที่
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

การปรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ภายใน 2
วันต่อ 1
ครั้ง
ระหว่างปี
งบ
ประมาณ

ในกรณี ที่โรงเรี ยนวัดขะจาวมี
ความจาเป็ นต้องการ
ปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
นอกเหนือไปจากที่ได้รับ
อนุมตั ิจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
นั้น ให้ดาเนินการภาย
หลังจากที่แผนฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากสานัก
งบประมาณแล้ว โดย
ดาเนินการเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 การปรับแผนที่ไม่มี
ผลทาให้เป้าหมายผลผลิต
หรื อโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ให้นาเสนอ ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
กรณี ที่ 2 การปรับแผนที่มีผล
ทาให้เป้าหมายผลผลิตหรื อ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปต้อง

- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องปรับ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งมิอาจหลักเลี่ยงได้

3

ระบบติดตาม ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผล
- เอกสารการ กลุ่มงาน
ขอปรับ
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนการ
ปฏิบตั ิงาน
และแผนการ
ใช้จ่ายงบ
ประมาณ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

4

ระยะเวลา

15 วัน
การโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่าย

รายละเอียดงาน
จัดส่งแผนดังกล่าวให้สานัก
งบประมาณเห็นชอบก่อน
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์แจ้งผล
การอนุมตั ิให้กองคลังทราบ
กรณี เมื่อเกิดความจาเป็ นต้อง
โอนหรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรื อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ ดาเนินการเป็ น
2 กรณี
กรณี ที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ไม่มี
ผลทาให้เป้าหมายผลผลิต
หรื อโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ให้นาเสนอ ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
กรณี ที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณร่ ายจ่ายที่มีผล
ทาให้เป้าหมายผลผลิตหรื อ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปต้อง
ทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ โดยมีข้นั ตอน
ทางานดังนี้

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องปรับ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้

- เอกสารการ
โอนเปลี่ยน
แปลงงบ
ประมาณ
ประจาปี

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ
- ฝ่ าย
อานวยการ
(ด้านการเงิน)

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
นาเสนอ
เหตุผลความจาเป็ นให้
ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
2. แจ้งฝ่ ายอานวยการด้าน
การเงินดาเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบ
ประมาณรายจ่าย
3. ฝ่ ายอานวยการด้านการเงินทา
การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS
4. ฝ่ ายอานวยการด้านการเงิน
แจ้งส่วนราชการ
ดาเนินการรับผิดชอบ
งบประมาณที่มีการโอน
เปลี่ยนแปลงและแจ้งกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผล

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

5
การบริ หาร
งบประมาณ
เหลือจ่าย

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

15 วัน

การบริหารงบประมาณ
เหลือจ่ าย ของโรงเรียนวัดขะ
จาว มี
ขั้นตอนการดาเนินงาน 6
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ให้
แล้วเสร็ จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานสรุ ป
ผลการดาเนินกิจกรรมที่
ดา เนินการแล้วเสร็ จ ตาม
ขั้นตอนที่ 1 ทั้งในด้าน
ประเด็นเนื้อหาการ
ดาเนินงาน และรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ
นาเสนอ ผวจ. เพื่อโปรด
ทราบและสาเนาแจ้งกลุ่มงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องใช้
งบประมาณเหลือจ่าย
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง
- หนังสื อแจ้ง
เหตุผลความ
จาเป็ นฯ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ยุทธศาสตร์ดาเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 2
ว่าดาเนินการแล้วเสร็ จจริ ง
ตามวัตถุประสงค์ และมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเต็มตาม
จานวนที่ได้รับอนุมตั ิหรื อมีเงิน
เหลือจ่าย หากมีเงินเหลือจ่าย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ตอ้ งสรุ ป
งบประมาณเหลือจ่ายเป็ นงบ
บริ หารภาพรวมของจังหวัดฯ
นาเสนอ ผวจ. เพื่อทราบ และ
แจ้งฝ่ ายอานวยการด้านการเงิน
เพื่อนาเสนอเหลือจ่ายดังกล่าว
เข้ารวมเป็ นงบกลาง ใช้ในการ
บริ หารภาพรวมของจังหวัดฯ
ต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ขั้นตอนที่ 4 กรณี หน่วยงาน
มีความประสงค์จดั ทา
โครงการ/กิจกรรมที่จาเป็ นใน
การขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ แต่มิได้ต้งั
งบประมาณไว้ ให้เสนอ
โครงการขอความเห็นชอบ
และอนุมตั ิต่อ ผวจ. (ผ่าน
ความเห็นชอบของ ก.บ.จ.)
ขั้นตอนที่ 5 คณะ ก.บ.จ.
ตรวจสอบความจาเป็ น
เหมาะสมให้การขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและ
กรอบวงเงินงบกลางของ
จังหวัดฯ เพื่อ การสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการตาม
ขั้นตอนที่ 4 และเสนอ
ความเห็นต่อ ผวจ. เพื่อ
พิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
แจ้งผลการพิจารณาการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ขอรับงบประมาณ ดาเนิน
โครงการตามขั้นตอนที่ 5
• เหตุผลสาคัญที่มี
การบริหารงบประมาณ
ความจาเป็ นต้องใช้
เหลือจ่ ายของจังหวัด มี
งบประมาณเหลือจ่าย
ขั้นตอนการดาเนินงาน 3
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยง
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดสรุ ปผล
การดาเนินงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามขั้นตอน
ที่ 1 นา เสนอผูอ้ านวยการ
จังหวัดทราบ และรายงานผล
การปฏิบตั ิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ตาม
ระบบสงป. แจ้งให้จงั หวัดฯ
ทราบ

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

- หนังสื อแจ้ง
เหตุผลความ
จาเป็ ฯฯ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 มีงบประมาณ
เหลือจ่าย และจังหวัดมีความ
ประสงค์ใช้จ่ายงบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าว ต้องใช้จ่าย
ให้สนับสนุนการดาเนินงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิต กิจกรรมเดิมให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ โดยเสนอขอใช้
งบประมาณเหลือจ่ายต่อ
ผูอ้ านวยการจังหวัด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”
ที่

ผังกระบวนการ

8

ระยะเวลา
20 วัน

การรายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
และผลการ
ใช้จ่าย

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน
• มีผลการเบิกจ่าย
เป็ นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนด

1. สรุ ปรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาก
ระบบ GFMIS นาเสนอ
ผวจ. และที่ประชุมเร่ งรัดการ
เบิกจ่ายฯ
2. สรุ ปรายงาน สงป.
• รายงานผล สงป.
ประจาเดือนนาเสนอ ผวจ.
และแจ้งสรุ ปผลรายงาน สงป. ได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ประจาเดือนให้ส่วนราชการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทราบ
3. สรุ ปรายงาน สงป. ราย
ไตรมาสนาเสนอผวจ.
ส่งสานักงบประมาณทุกสิ้น
ไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

ระบบติดตาม ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผล
- เอกสารราย - สานักงาน
งาน
คลังจังหวัดฯ

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง
- รายงานสรุ ป
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
จากระบบ
GFMIS

- เอกสารราย
งาน

- เอกสารราย
งาน

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

สงป. 301
สงป. 302
สงป. 302/1
สงป. 302./
สงป. 302/3

- รายงาน
สงป. 301,
302, 302/1,
302/2, 302/3

คู่มือการปฏิบตั ิงาน “ กระบวนการบริ หารงบประมาณ”

