-11. ติดตามการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดการใชจายเงิน
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

1

‘[

การเบิก-จายใน
ระบบบริหาร
งบประมาณ
(BI)

2
ตรวจสอบการใช้ จา่ ยใน
ระบบบริ หารงบประมาณ

3

4

5

6

7

ประสาน ติดตามรายการ
ผูกพัน และเบิก-จ่าย
งบประมาณของกลุ่มงาน

ตรวจสอบข้ อมูล และ
บันทึกสถานะของเอกสาร
ใหเปนปจจุบัน

จัดทําข้ อมูล
เร่ งรัดการใช้
จ่ายเงิน

แจ้ งเวียนเอกสารให้ กลุ่มงาน
จัดทํารายงานสถานะการใช
จายเงินงบประมาณ

ตรวจสอบข้ อมูลและบันทึก
สถานะของเอกสารใหเปน
ปจจุบัน

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลงบประมาณแตละ
กิจกรรม / โครงการ ของ
กลุมงาน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตรวจสอบการใช
จายงบประมาณแตละ
กิจกรรม/โครงการ
- งบดําเนินงาน
- งบรายจายอื่น
เจาหนาที่ประสาน ติดตาม
รายการผูกพัน และรายการ
เบิก-จายงบประมาณ
- กลุมงาน
- กลุมการคลัง

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตดิ ตาม ตรวจสอบ
ขอมูลและบันทึกรายการใหเปน
สถานะปจจุบัน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่รวบรวมขอมูลใน
ภาพรวมกองสงเสริมและ
เผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่แจงเวียนเอกสารให
กลุมงานจัดทํารายงาน
สถานะการใชจายเงิน
งบประมาณ

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตดิ ตาม ตรวจสอบ
ขอมูลและบันทึกรายการใหเปน
สถานะปจจุบัน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. ติดตามการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดการใชจายเงิน (ตอ)
8

ประสาน ติดตามการเบิกจ่าย

เจาหนาที่ตดิ ตามการเบิกจาย
GFMIS กับกลุมการคลัง

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่รวบรวมขอมูลสถานะ
เรงรัดการใชจายเงินในภาพรวม
กองสงเสริมและเผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่แจงเวียนประชุมสรุป
ขอมูลเรงรัดการใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

ผูอํานวยการกองพิจารณาขอมูล
เรงรัดการใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

ปรับแกไขขอมูลจากการประชุม
เรงรัดการใชจายเงินของกอง
สงเสริมและเผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

นําเสนอผูบริหารที่ประชุมเรงรัด
การใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

(GFMIS) กับกลุ่มการคลัง

9
รวบรวมข้ อมูลและจัดทําใน
ภาพรวมกอง

10
ประชุมสรุปข้ อมูลเพือนําเสนอ
ผู้อํานวยกองพิจารณา

11
เสนอ
ผู้อํานวยการ
กองพิจารณา

12.
แก้ ไขข้ อมูล

13
นําเสนอ
ผู้บริ หาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การเบิก-จายในระบบบริหารงบประมาณ (BI) ขอมูลงบประมาณแตละกิจกรรม/โครงการของกลุมงาน
2. ตรวจสอบการใชจายในระบบบริหารงบประมาณ เจาหนาที่งบประมาณจะดําเนินการตรวจสอบการตัด
ยอดคาใชจายในระบบบริหารงบประมาณ ตามกิจกรรมและโครงการ ประกอบดวย งบดําเนินงาน และงบ
รายจายอื่น
3. เจาหนาที่งบประมาณจะประสาน ติดตามรายการผูกพัน และรายการเบิก-จายงบประมาณ เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตอง กับ 2 หนวยงาน ดังนี้
/3.1 กลุมงาน

-33.1 กลุมงาน
3.1.1 ใหดําเนินการตัดยอดคาใชจายของเอกสารในระบบบริหารงบประมาณตามแผนงาน
3.1.2 ใหดําเนินการติดตามรายการผูกพันที่คางอยูในระบบบริหารงบประมาณ เพื่อหาสาเหตุที่ยัง
คางอยูในระบบบริหารงบประมาณ (BI)
- ตัดยอดคาใชจายซ้ํารายการหรือไม
- ติดตามสถานะของรายการวาอยูขั้นตอนใด
3.2 กลุมการคลัง
- ติดตามการเบิก-จาย GFMIS เพื่อใหกลุมการคลังดําเนินลดยอดผูกพัน และเพิ่มรายการเบิกจาย GFMIS ในระบบบริหารงบประมาณ (BI) ของกองสงเสริมและเผยแพร
- แจงยอดการเบิกจาย GFMIS เพื่อดําเนินการลงขอมูลในเรงรัดการใชจายเงิน
4. เมื่อเจาหนาที่ธุรการรับเอกสารจากกลุมงาน และหรือกลุมการคลังแลว ก็จะนําเอกสารมาใหเจาหนาที่
งบประมาณเพื่อตรวจสอบขอมูลและบันทึกรายการใหเปนสถานะปจจุบัน วาเอกสารอยูขั้นตอนใด เชน เอกสาร
อยูระหวางเสนอผูอํานวยการกองลงนามอนุมัติ ทราบ หรือลงนามผาน
5. เจาหนาที่งบประมาณจะดําเนินการเรงรัดการใชจายเงิน กลุมงาน ตามแบบฟอรมรายละเอีย ดงบ
ดําเนินงาน และงบรายจายอื่น ซึ่งแยกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
5.1 ดําเนินการเอง
5.2 จัดซื้อจัดจาง
5.2.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
5.2.2 ลงนามสัญญาแลว
5.3 จางที่ปรึกษา
5.3.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
5.3.2 ลงนามสัญญาแลว
6. เจ า หน า ที่ ง บประมาณแจ ง เวี ย นเอกสารให ก ลุ ม งานจั ด ทํ า เร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น โดยใหร ายงาน
สถานะการใชจายเงินงบประมาณตามแบบฟอรมที่กําหนดไว คือ งบดําเนินงาน และงบรายจายอื่น ซึ่งแยก
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
6.1 ดําเนินการเอง
6.2 จัดซื้อจัดจาง
6.2.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
6.2.2 ลงนามสัญญาแลว
6.3 จางที่ปรึกษา
6.3.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
6.3.2 ลงนามสัญญาแลว
7. เจาหนาที่งบประมาณติดตาม ตรวจสอบขอมูลและบันทึกรายการใหเปนสถานะปจจุบัน วาเอกสารอยู
ขั้นตอนใด โดยดูขอมูลสถานะจากเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารจากกลุมการคลังทีส่ งเขา
มากองสงเสริมและเผยแพรเพื่อเสนอใหผูอํานวยการกองพิจารณา โดยเจาหนาที่ธุรการจะเปนผูรับเอกสารและ
นํามาสงใหเจาหนาที่งบประมาณเพื่อดําเนินการบันทึกขอมูลสถานะตอไป
/8. เจาหนาที…่

-48. เจาหนาที่งบประมาณติดตามการเบิกจาย GFMIS ของกองสงเสริมและเผยแพร กับกลุมการคลังเพื่อ
สรุปยอดการเบิกจาย GFMIS ในเรงรัดการใชจายเงิน
9. เจาหนาที่งบประมาณรวบรวมขอมูล พรอมบันทึกสถานะขอมูลทุกกลุมงานใหเปนปจจุบัน และสรุป
ยอดการเบิกจายแตละไตรมาสในภาพรวมกองสงเสริมและเผยแพร
10. เจาหนาที่งบประมาณแจงเวียนเชิญประชุมเรงรัดการใชจายเงินของกองสงเสริมและเผยแพรพรอม
สําเนาขอมูลสรุปเรงรัดการใชจายเงินใหกลุมงานเตรียมนําเสนอใหผูอํานวยกองทราบและพิจารณาเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการประชุมเรงรัดการใชจายเงินของผูบริหารตอไป
11. ผูอํานวยการกองพิจารณาขอมูลเรงรัดการใชจายเงิน
12. เจาหนาที่งบประมาณจะปรับแกไขและสรุปขอมูลเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามการพิจารณาของ
ผูอํานวยการกอง
13. นําเสนอผูบริหารที่ประชุมเรงรัดการใชจายเงิน
หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งานประชุมตางๆ
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

1. นาย/นาง/นางสาวสมหมาย คนคิด
ตําแหนง นักวิชาการเผยแพร
2. นาย/นาง/นางสาว ณัฐพิสิษฐ ลวนศรี
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

:

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. งานประชุมตางๆ
ลําดับที่

1

2

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

การประชุมตาง ๆ

ติดตอ และประสานการประชุม

จัดเตรียมเอกสาร

3

4

หนังสือเชิญ
ประชุม

รายละเอียดงาน
การประชุม :
- ประชุมกองสงเสริม
และเผยแพร
- ประชุม
คณะกรรมการ
ขอบเขตการศึกษา
โครงการ
- ประชุมเรงรัดการ
ใชจายเงิน
ติดตอและประสาน
- วันประชุม
- วาระการประชุม
- อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
- หองประชุม
จัดเตรียมเอกสาร
- สําเนาเอกสารใหที่
ประชุม
- จัดทําหนังสือขอ
อนุมัติคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- กองสงเสริมและ
เผยแพร
- คณะกรรมการ
ขอบเขตการศึกษา
โครงการ
- ประชุมเรงรัดการ
ใชจายเงิน

ผูรับผิดชอบ
น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. งานประชุมตาง ๆ (ตอ)
ลําดับที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

เขาประชุม
5

6

สําเนาแจงเวียน
รายงานการ
ประชุม

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร
อางอิง

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
เจาหนาที่ดําเนินการ
- จดและบันทึกการ นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี
ประชุม
- สรุปรายงานการ
ประชุม
- สงรายงานใหเลขา
คณะกรรมการฯ
ตรวจรายงานการ
ประชุม
เจาหนาที่ดําเนินการ
- สําเนาแจงเวียน
รายงานการประชุม
ใหทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การประชุมตาง ๆ เชน
1.1 ประชุมกองสงเสริมและเผยแพร
1.2 ประชุม TOR
1.3 ประชุมเรงรัดการใชจายเงิน
1.4 ประชุมคณะทํางานควบคุมภายใน
1.5 ประชุมคณะกรรมการระดับกองกํากับ ติดตามตรวจสอบ และรายงานการดําเนินงานตามปฏิทิน
บริหารสัญญาในภาพรวม
1.6 ประชุมคณะทํางานติดตาม และรายงานการดําเนินงานตามปฏิทินบริหารสัญญา
1.7 ประชุมคณะทํางานดําเนินงานตามแผนการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2. การติดตอ และประสานงาน เจาหนาที่จะดําเนินดังนี้
1.1 ประสานหนาหองผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพรเพื่อลงนัดวันประชุม
1.2 ประสานแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประชุมตาง ๆ เพื่อแจงวันประชุมอยางไมเปนทางการ
และใหเสนอวาระการประชุม (หากมี)
/1.3 ติดตอ...

หมาย
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1.3 ติดตอ และประสานรานสวัสดิการกรมฯ เพื่อใหดําเนินการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม
1.4 ติดตอ และประสานฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรมเพื่อขอจองหองประชุม
เจาหนาที่จะดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมตาง ๆ
1.1 สําเนาเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุม
1.2 จัดทําทะเบียนลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เจาหนาทีเ่ ขารวมประชุม และดําเนินการ
3.1 จดรายงานการประชุมและบันทึกการประชุม
3.2 สรุปรายงานการประชุม
3.3 สงรายงานการประชุมใหเลขาคณะกรรมการฯ ตรวจรายงานการประชุม
จัดทําหนังสือสงสําเนาแจงเวียนรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุม เพื่อทราบ และหากมีแกไขให
สงคืนเลขาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไข

หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

