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สารผู้อานวยการกองแผนงาน

ท่า นอธิ บ ดี ดร.ทองเปลว กองจั น ทร์ ได้เ ห็ นความส าคั ญ ของการบริห ารงบประมาณ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และแผนยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงมี
บัญชาให้กองแผนงานดาเนินการจัดทา “กระบวนการบริหารงบประมาณ” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ ที่ แ สดงถึ ง ความเชื่ อ มโยงของการบริ ห ารงบประมาณในภาพรวม พร้ อ มทั้ ง แสดงแผนผั ง ของ
กระบวนการ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถูก ต้อ ง ชั ดเจน เป็น ไปตามระเบี ยบ เพื่อ มุ่ง หวั งให้ เกิ ดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการตามแนวทางการบริห ารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน และนโยบาย RID No.1 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านอธิบดีที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาในการจัดทากระบวนการบริหารงบประมาณ
รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรมชลประทานที่สนับสนุนข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการบริหารงบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
งบประมาณขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลผลสาเร็จต่อไป

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
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ตุลาคม 2561
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คานา

การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการที่สาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างคุณค่าของทุกสานัก กอง บนพื้นฐานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็น ไปในทิศทางเดีย วกัน มีความเป็นเอกภาพและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ในองค์กรให้มีความยั่งยืน
“กระบวนการบริหารงบประมาณ” มีสาระสาคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในภาพรวมของกระบวนการ
บริหารงบประมาณของส่วนต่างๆ ภายในกองแผนงาน และที่จาแนกออกเป็นรายส่วน พร้อมแสดงแผนผังของ
กระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็ น ฐานในการพั ฒ นาการบริ ห ารงบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB)
กองแผนงานหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นงบประมาณ ของ
กรมชลประทาน รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการบริหารงบประมาณฉบับนี้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ให้เกิดผลสาเร็จต่อไป

กองแผนงาน
กรมชลประทาน
ตุลาคม 2561
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สารบัญ
หน้า
แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมของกองแผนงาน

1

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมของทุกส่วนงานภายในกองแผนงาน

3

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ แต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส่วนงานภายในกองแผนงาน

5

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ ส่วนวิเคราะห์นโยบาย

6

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ ส่วนแผนงาน

11

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

๑9

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ ส่วนติดตามและประเมินผล

45

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

54
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แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมของกองแผนงาน

1

2

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมของทุกส่วนงานภายในกองแผนงาน

3

กระบวนการบริหารงบประมาณ
แผนงาน

บริหารงบประมาณ

เริ่มกระบวนการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อพิจารณากาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ และกรอบการขอตั้งงบประมาณพร้อมแจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี และกรอบงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)

โอนจัดสรรงบประมาณ

วิเคราะห์นโยบาย
วิเคราะห์บริบทที่สาคัญของ
กรมชลประทานกับยุทธศาสตร์

วางยุทธศาสตร์

สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ

ขับเคลื่อน กากับ ติดตามความสาเร็จระดับ
ยุทธศาสตร์ ผ่าน KPI ระดับสานัก/กอง

รวบรวมและตรวจสอบคาขอตั้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่กาหนด

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระบบ
(E-budgeting) เสนอคาขอตั้งงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้กระทรวงเห็นชอบ เสนอสานักงบประมาณเพื่อพิจารณา

สรุปบทเรียนและรายงานผล

เตรียมฐานข้อมูลรายการ
งานทุกแหล่งงบประมาณ
เข้าระบบ Online

ศึกษาแผนงาน/โครงการ
และรูปแบบวิธีการ
ประเมิน

กาหนดยุทธศาสตร์เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

กาหนดระบบ/รูปแบบการรายงานให้
สานัก/กอง บันทึกข้อมูลในระบบ

จัดทาแผนการประเมินและข้อเสนอ
โครงการ

แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนงาน/โครงการ

ติดตามความก้าวหน้า (การจัดซื้อ/จัด
จ้าง/การดาเนินงาน/การเบิกจ่าย
งบประมาณ

จัดทาเครื่องมือการประเมินและเก็บ
รวบรวมข้อมูล

จัดลาดับความสาคัญ
1. ชาระหนี้ตามกฎหมาย
2. จ่ายตาม มติ ครม.
3. นโยบายรัฐบาล
4. แผนแม่บทบริหารจัดการน้า 20 ปี
5. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. นโยบายกรมชลประทาน
7. งานจาเป็นเร่งด่วน
8. ตามความต้องการและความเดือดร้อน
ของประชาชน

ตรวจสอบ วิเคราะห์และสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

จัดทารายงานตามรูปแบบมาตรฐาน

จัดทารายงานการประเมินผลและ
เสนอผู้บริหาร

เสนอผู้บริหาร
ภายใน/ภายนอก

เผยแพร่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในรูปของ
เอกสารและ Website

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ปรับปรุงงบประมาณตามกรอบ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
สนับสนุนข้อมูลให้สานักงบประมาณในการตรวจสอบ จัดพิมพ์
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเอกสารงบประมาณ
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
จัดเตรียมข้อมูลและชี้แจงรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี วาระที่ 1 2 และ 3
สิ้นสุดการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

งบประมาณเหลือจ่าย

ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

แปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แผนงาน/โครงการ

ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4

บริหารงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

สรุปบทเรียนและ
รายงานผล

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
แต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส่วนงานภายใน
กองแผนงาน

5

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย

6

Work Flow กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย

1.

วิเคราะห์บริบททีส่ าคัญของ
กรมชลประทานกับยุทธศาสตร์

15 วัน

2.

วางยุทธศาสตร์

120 วัน
วัน

3.

แปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แผนงาน/โครงการ

60 วัน
วัน

4.

ขับเคลื่อน กากับ ติดตามความสาเร็จระดับยุทธศาสตร์
ผ่าน KPI ระดับสานัก/กอง

210 วัน
วัน

5.

สรุปบทเรียนและรายงานผล

60 วัน
วัน

7

ชื่อกระบวนการ :กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: ระดับความสาเร็จของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา
1.
15 วัน
ศึกษา วิเคราะห์บริบทที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกรมชลประทานประกอบด้วย
วิเคราะห์บริบททีส่ าคัญ
1) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
ของกรมชลประทานกับ
รัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์
2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ
3) กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
7) นโยบายรัฐบาล รมว.กษ.
8) แผนและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.

วางยุทธศาสตร์

120 วัน 1) กาหนดกรอบงาน ระยะเวลาในการวาง
ยุทธศาสตร์
2) การกาหนดนโยบาย แผนขับเคลื่อน
โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็น
การทา Focus Group หน่วยงานที่
8

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1) ผลการศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง ชัดเจน สาหรับใช้กาหนด
ยุทธศาสตร์กรมชลประทานให้
สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนที่เกี่ยวข้อง
2) ผลการสารวจความคิดเห็นเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน
3) ผลการวิเคราะห์ SWOT
Analysis กรมที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อ
ประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์กรม
ชลประทานให้สอดคล้อง เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน

1) แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ
กองแผนงาน และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 5
ทุกสานัก กอง
ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

3.

แปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แผนงาน/
โครงการ

4.

ขับเคลื่อน กากับ ติดตามความสาเร็จ
ระดับยุทธศาสตร์ ผ่าน KPI
ระดับสานัก/กอง

ระยะ
เวลา

60 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เกี่ยวข้อง(Stakeholders) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ Workshop ทั้งภายในและ
ภายนอก

และแผนที่เกี่ยวข้อง
2) Road Map การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) 4 Phase
ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง
3) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์
ครอบคลุมภารกิจกรมชลประทาน
และทุกหน่วยงานภายในทั้งองค์กร

1) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการกาหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์

1) ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ จัดทา ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม
กองแผนงาน และ
ภารกิจและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
ทุกสานัก กอง
ยุทธศาสตร์กรมรวมทั้งยุทธศาสตร์
ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง

210 วัน 1) วางกรอบระยะเวลาการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2) จัดทาระบบ รูปแบบการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
3) แจ้งแนวทางการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ทุก
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
9

1) การรายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งการ
ติดตามผลการดาเนินงาน ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ทั้งรูปแบบและ
ระยะเวลาการรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน และ
ทุกสานัก กอง

ลาดับ

ผังกระบวนการ

5.

ระยะ
เวลา
60 วัน

สรุปบทเรียนและ
รายงานผล

รายละเอียดงาน

1) ดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
ภารกิจและยุทธศาสตร์ ของทุกสานัก กอง
เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
2) ดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล
สรุปบทเรียนจากการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ทุกสานัก กอง เพื่อจัดสรุป
บทเรียนที่ได้จากการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
3) กาหนด ปรับปรุง กรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้องสาหรับขับเคลื่อนภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ปีต่อไป
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1) รายงานแสดงผลการดาเนินงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจ
กองแผนงาน
และยุทธศาสตร์ของทุกสานัก กอง
ถูกต้อง ชัดเจน แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลา
2) รายงานสรุปบทเรียนผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์ของทุก
สานัก กอง ถูกต้อง ชัดเจน แล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลา
3) แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนสาหรับ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์
ต่อไป

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ส่วนแผนงาน

11

12

Work Flow การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ตัวอย่างปีงบประมาณ 2562)
ลาดับที่
1.

เวลา

เริ่มกระบวนการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อพิจารณากาหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ และกรอบการขอตั้งงบประมาณพร้อมแจ้ง
เวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(MTEF)

2.

3.

สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

4.

ผังกระบวนการ

รวบรวมและตรวจสอบคาขอ
ตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กาหนด

1๐ วัน

๙๐-๑๕๐ วัน

๑๕-๓๐ วัน

เป็นไปตามข้อกาหนด

5

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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10 วัน

Work Flow การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ตัวอย่างปีงบประมาณ 2562)
ลาดับที่

๒๐ วัน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

6.

7.

ผังกระบวนการ

เวลา

บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระบบ
(E-budgeting) เสนอคาขอตั้งงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้กระทรวงเห็นชอบ เสนอสานักงบประมาณเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงงบประมาณตามกรอบ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

๗ วัน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์

8.

9.

10.

สนับสนุนข้อมูลให้สานักงบประมาณในการตรวจสอบ จัดพิมพ์
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเอกสาร
งบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๙๐ วัน

จัดเตรียมข้อมูลและชี้แจงรัฐสภาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี วาระที่ 1 2 และ 3

๑๐๕ วัน

สิ้นสุดการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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ชื่อกระบวนการ :การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี(ตัวอย่างปีงบประมาณ 2562)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา
1.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีกรอบ หลักเกณฑ์ การจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่ ว งหน้า
ระยะปานกลาง (MTEF) สามารถ
จัดทาคาขอตั้งได้ทันตามเวลา

ส่วนแผนงาน
กองแผนงาน

เริ่มกระบวนการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

2.

รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเพื่อ
พิจ ารณาก าหนดแนวทาง หลั ก เกณฑ์ และ
กรอบการขอตั้งงบประมาณพร้อมแจ้งเวียน
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จั ด ท า ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และกรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(MTEF)

10 วัน รวบรวมข้อมูลด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางการจัดทา
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และจัดทา
แนวทาง ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ กรอบ
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (MTEF) เสนอกรมฯ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และแจ้ ง
เวียนหน่วยงานพิจารณาดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ

4.

สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ

ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

3.

ผังกระบวนการ

รวบรวมและ
ตรวจสอบคาขอตั้งให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ

แนวทางที่กาหนด

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

90 - หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมชลประทาน
150 วัน พิ จ ารณาจั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี แ ล ะ ก ร อ บ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง (MTEF) ลงในแบบฟอร์ ม ที่ ก อง
แผนงานกาหนด โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องและครอบคลุมกับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอี ย ดค าของบประมาณ สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
รายจ่ า ยประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง
(MTEF) เป็นไปตามแบบฟอร์ม และ
ข้อกาหนดของกองแผนงาน

15 - รวบรวมข้ อ มู ล ค าขอตั้ ง งบประมาณ
30 วัน และพิจารณาตรวจสอบให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด เช่น
สถานะความพร้อมของโครงการ ความ
ถู ก ต้ อ งของแผนงานตามยุ ท ธศาสตร์
ต่างๆ ความครบถ้วนของข้อมูล วงเงิน
งบ ปร ะม า ณแ ละ แผ น กา รใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ และเอกสารประกอบการ
ขอตั้งงบประมาณ หากไม่เป็ นไปตามที่
กาหนดกองแผนงานจะแจ้งหน่ว ยงาน
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง แต่หากมีความ
ถูกต้องตามข้อกาหนดจะดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
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ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณมี ค วามถู ก ต้ อ งตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางที่ ก าหนด
โดยแผนงาน/โครงการที่เสนอมีความ
พร้ อ ม สามารถเริ่ ม ด าเนิ น การ
ก่อสร้างได้ในปีงบประมาณที่ขอตั้ง

ส่วนแผนงาน
กองแผนงาน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

5.
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี

6.

บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในระบบ
(E-budgeting) เสนอคาขอตั้ง
งบประมาณ จัดส่งรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กระทรวง
เห็นชอบ เสนอสานักงบประมาณเพื่อ
พิจารณา
ไม่เป็นไป
ตาม
หลักเกณฑ์

7.

ปรับปรุงงบประมาณ
ตามกรอบเพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

10 วัน จั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
จั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ข องส านั ก งบประมาณที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ค า ข อ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ม
ชลประทาน เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ท า ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สานัก
งบประมาณกาหนด

ส่วนแผนงาน
กองแผนงาน

20 วัน ด าเนิ นกา รบั น ทึ กข้ อ มู ล ค า ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในระบบ
E-Budgeting แ ล ะ จั ด ส่ ง ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็ นชอบ
และส่งสานักงบประมาณ

ค า ข อ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ส่วนแผนงาน
ประจ าปี ของกรมชลประทาน ผ่ า น กองแผนงาน/ส่วน
ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ และ วิเคราะห์งบประมาณ
น าเสนอส านั ก งบประมาณ เพื่ อ
ดาเนินการตามกระบวนการต่อไป

7 วัน

ค า ข อ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจ าปี ข องกรมชลประทาน มี
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อเสนอ
การปรั บ ปรุ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีที่สานักงบประมาณกาหนด

พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ภ ายใน
กร อบ ว ง เ งิ น งบ ปร ะ มา ณที่ ส า นั ก
งบประมาณกาหนด หากไม่เป็นไปตาม
กรอบจะต้องกลับไปทบทวน/ปรับปรุง
คาขอตั้งอีกครั้งและจัดส่ งรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ปรับปรุง
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ ห้ ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ส่วนแผนงาน
กองแผนงาน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

8.

สนับสนุนข้อมูลให้สานักงบประมาณในการ
ตรวจสอบ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และเอกสาร
งบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ

9.

10.

จัดเตรียมข้อมูลและชี้แจงรัฐสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี วาระที่ 1 2 และ 3

สิ้นสุดการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณฯ

ระยะ
เวลา
90วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

สานักงบประมาณพิจารณารายละเอียด ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ กองแผนงาน และ
คาขอตั้งงบประมาณของส่วนราชการที่ รายจ่ายประจาปีของกรมชลประทาน สานัก/กองที่เกี่ยวข้อง
ปรั บ ปรุ ง เสร็ จ แล้ ว เพื่ อ เตรี ย มเสนอ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
สนับสนุนข้อมูลให้
คณะรั ฐ มนตรี หากข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น
สานักงบประมาณ
ส านั ก งบประมาณจะประสานกอง
แผนงาน ให้จัดทาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้
ประกอบการพิ จ ารณา เมื่ อ ข้ อ มู ล
สมบูรณ์แล้ว นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้วสานักงบประมาณจะ
จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี แ ล ะ เ อ ก ส า ร
งบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบร่างฯ ต่อไป

105 วัน จัดทาข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณฯ/ประเด็นคาถาม-คาตอบ
และเข้ า ร่ ว มชี้ แ จงงบประมาณฯ ต่ อ
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในวาระ
ที่ 1 - 3
18

เอกสารค าขอตั้ ง งบประมาณ และ กองแผนงาน และ
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ชี้ แ จ ง สานัก/กองที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
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20

Work Flow การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1.

พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

2.

โอนจัดสรรงบประมาณ

3.

งบประมาณเหลือจ่าย

4.

จัดลาดับความสาคัญ
1. ชาระหนี้ตามกฎหมาย
2. จ่ายตาม มติ ครม.
3. นโยบายรัฐบาล
4. แผนแม่บทบริหารจัดการน้า 20 ปี
5. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. นโยบายกรมชลประทาน
7. งานจาเป็นเร่งด่วน
8. ตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน
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Work Flow กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

๑.

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้รับอนุมัติ

๑ วัน

กองการเงินและบัญชีแจ้งความต้องการ
ด้านงบบุคลากรมายังกองแผนงาน

๑๕ วัน

กองแผนงานโอนจัดสรรงบประมาณ
งบบุคลากรไปยังกองการเงินและบัญชี

๑ ชั่วโมง

๒.

๓.

รวมเวลาทั้งหมด ๑๕ วัน ๑ ชั่วโมง
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ชื่อกระบวนการ :กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน:การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร ตรงตามแผนทีก่ าหนดไว้
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
๑.

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายงบบุคลากร
(เงินเดือนค่าจ้างประจา)

1 วัน

๒.

กองการเงินและบัญชีขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

15 วัน

๓.

กองแผนงานโอนจัดสรร
งบประมาณ

กองการเงินและบัญชีขอแจ้งขอรับ - ตรงตามแผนงานที่กรม
การจัดสรรงบบุคลากรมายังกอง กาหนดไว้
แผนงาน

1 ชั่วโมง โอนจัดสรรงบประมาณโดยจัดทา
เอกสารรายละเอียดการโอน
จัดสรร(แทน แบบ ง.241) และ
โอนเงินในระบบ GFMIS
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ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๔

Work Flow กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์บุคลากร)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

๑.

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้รับอนุมัติ

๑ วัน

สานัก/กองแจ้งความต้องการด้าน
งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตาสิทธิ์บุคลากร)
มายังกองแผนงาน

๒-๓ วัน

๒.

๓.

กองแผนงานโอนจัดสรร
งบประมาณงบดาเนินงานไป
ยังสานัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง

รวมเวลาทั้งหมด ๕ วัน
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๑ วัน

ชื่อกระบวนการ :กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์บุคลากร)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน:กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์บุคลากร) ตรงตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
ลาดับ

๑.

๒.

๓.

ผังกระบวนการ
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายงบบุคลากร
(งบดาเนินงาน)

สานัก/กอง แจ้งขอรับการจัดสรร
งบประมาณ มายังกองแผนงาน

กองแผนงานโอนจัดสรร
งบประมาณ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

2-3 วัน สานัก/กอง แจ้งขอรับการจัดสรร
งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์
บุคลากร)มายังกองแผนงาน

1 วัน

โอนจัดสรรงบประมาณโดยจัดทา
เอกสารรายละเอียดการโอนจัดสรร
(แทน แบบ ง.241) และโอนเงินใน
ระบบ GFMIS
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- ตรงตามแผนงาน
ที่กรมกาหนดไว้
- ตรงตามสิทธิ์ของ
บุคลากรพึงได้

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๔

Work Flow กระบวนการโอนจัดสรรงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

แยกประเภทงบดาเนินงานว่าเป็น
ค่าตอบแทนฯ หรือ
ค่าสาธารณูปโภค

10 นาที

2.

ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดงาน

20 นาที
NO

3.

30 นาที

โอนจัดสรรงบประมาณ
YES

4.

คืนงบประมาณเหลือจ่าย

รวมเวลาทั้งหมด 1.30 ชั่วโมง
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30นาที

ชื่อกระบวนการ :การโอนจัดสรรงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการโอนจัดสรรงบดาเนินงาน:การแยกประเภทค่าใช้จ่ายและโอนจัดสรรงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ถูกต้อง
ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ลาดับ
1.

ผังกระบวนการ

แยกประเภทงบดาเนินงาน
ว่าเป็นค่าตอบแทนฯ หรือ
ค่าสาธารณูปโภค

ระยะเวลา
10 นาที

รายละเอียดงาน
- กรณีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนุมัติ เช่น
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน
2. ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
4. ค่าดาเนินการโครงการวิจัย
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาคัญ
7. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
- กรณีค่าสาธารณูปโภคกองแผนงาน
พิจารณาโอนจัดสรรตามค่าใช้จ่ายในใบ
แจ้งหนี้ตามที่หน่วยงานกรอกค่าใช้จ่ายลง
ในระบบสาธารณูปโภคกรมชลประทาน
(Putil)
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

แยกประเภทค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง ตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมได้อนุมัติหลักการ
ไว้เพื่อให้สามารถโอนจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

2.

ระยะเวลา
20 นาที

ตรวจสอบข้อมูลและ
รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- กรณีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- เป็นไปตามที่กรมได้อนุมัติหลักการไว้
ตรวจสอบรายละเอียดของงานที่ขอมา - ผู้บริหารอนุมัติ
ว่าเป็นรายการที่เสนอกรมอนุมัติไว้หรือ
ยัง ซึ่งรายการที่ต้องเสนอกรมอนุมัติ
ก่อนโอนจัดสรร มีดังนี้
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน
2. ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
4. ค่าดาเนินการโครงการวิจัย
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาคัญ
7. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
หากนอกเหนือจากนี้สามารถโอนจัดสรร
ได้ตามความจาเป็น และตามสถานภาพ
งบประมาณที่มีอยู่
- กรณีค่าสาธารณูปโภค ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในแต่ละเดือน
จากในระบบสาธารณูปโภคกรม
ชลประทาน (Putil)
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ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ลาดับ

3.

ผังกระบวนการ

โอนจัดสรรงบประมาณ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

30 นาที

- กรณีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
โอนจัดสรรงบประมาณโดยจัดทา
เอกสารรายละเอียดการโอนจัดสรร
(แทน แบบ ง.241) และโอนเงินใน
ระบบ GFMIS
- กรณีค่าสาธารณูปโภค โอนจัดสรร
งบประมาณเป็นรายเดือนให้แต่ละ
หน่วยงานตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานกรอกมาในระบบ
สาธารณูปโภคกรมชลประทาน (Putil)

- เป็นไปตามที่กรมได้อนุมัติหลักการไว้
- ผู้บริหารอนุมัติ
- สามารถโอนจัดสรรได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

30 นาที

ตรวจสอบข้อมูลรายการคืนงบประมาณ
เหลือจ่าย จากเอกสารรายละเอียดการ
โอนจัดสรร(แทน แบบ ง.241) แล้ว
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ
GFMIS จากนั้นจึงทาการโอนจัดสรร
งบประมาณต่อไป

- เป็นไปตามที่กรมได้อนุมัติหลักการไว้
- ผู้บริหารอนุมัติ
- สามารถโอนจัดสรรได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

YES
NO

4.

คืนงบประมาณ
เหลือจ่าย
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Work Flow กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้รับอนุมัติ

2.

สานักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย

15 วัน

3.

ตรวจสอบชื่อรายการ
และแผนการดาเนินงาน

5 วัน

4.

ขออนุมติแก้ไขชื่อรายการ
และวิธีการดาเนินงาน

5 วัน

5.
6.
7.

หัวหน้าส่วนราชการ

1 วัน

สานักงบประมาณ

อนุมัติ

โอนจัดสรงบประมาณงานดาเนินการเอง

5 วัน
3 วัน
5 วัน

สานัก/โครงการ แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่อนุมัติ

8.

9.
10.

โอนจัดสรงบประมาณที่ได้รับการแจ้งผล
การจัดซื้อจัดจ้างและค่าควบคุมงาน
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ? มีเงินเหลือจ่ายและต้องการใช้เงิน
รวมรวบและประมวลผลเพื่อเสนอขออนุมัติ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย
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3 วัน

1 วัน
1 วัน

ชื่อกระบวนการ :กระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: บุคลากรของกรมฯทราบขั้นตอนในกระบวนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
1.
1 วัน 1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมันตรี นาร่างพระ 1. การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติ สานักเลขาธิการ
ราชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจาปี ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศให้
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้รับนุมัติ
บังคับเป็นกฎหมาย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
และการรายงานผลการเบิกจ่ายถูกต้อง ส่วนวิเคราะห์
จ่ายงบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการให้
ครบถ้วนและสาเร็จภายในเวลาที่
งบประมาณ
สอดคล้องกับเป้าหมาย ตามระเบียบ
กาหนด
งบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร
ส
านั
ก
งบประมาณเห็
น
ชอบแผนปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
2.
15 วัน ประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับสานักงบประมาณ พิจาณา
เห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อย
กว่า 15 วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานัก
งบประมาณกาหนด
4. สานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ
สานัก
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

3.

ระยะ
เวลา

4.

5.

หัวหน้า
ส่วนราชการ

สานัก
งบประมาณ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

5. ตรวจสอบรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และแผนการดาเนินงานหลังจากที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

5 วัน

6. จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติแก้ไขชื่อ
รายการ/วิธีการดาเนินงานงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
7. เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือสานัก
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

5 วัน

8. หัวหน้าส่วนราชการหรือสานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติผลการแก้ไขชื่อรายการ และ/
หรือ วิธีการเนินงาน เพื่อดาเนินการโอนจัดสรร
งบประมาณ หรือรวมรวบและประมวลผลเพื่อ
เสนอขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เหลือจ่าย

กรม
ชลประทาน/
สานัก
งบประมาณ

ตรวจสอบชื่อ
รายการ และ
แผนการดาเนินงาน

ขออนุมติแก้ไขชื่อรายการ
และวิธีการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

6.

โอนจัดสรงบประมาณงานดาเนินการ
เอง

ระยะ
เวลา

3 วัน

รายละเอียดงาน

9. โอนจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่ายงบลงทุน
ในส่วนงานดาเนินการเอง ทั้งค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติมาจากสานักงบประมาณ และตาม
ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติแล้วโดยการ
- สร้างเอกสารรายละเอียดประกอบการโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เอกสาร ง.241 )
- ขออนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณจาก
ผอ.ผง.
- ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในระบบ GFMIS
- แจ้งผลการโอนจัดสรรผ่านเว็บไซต์กอง
แผนงาน
(http://kromchol.rid.go.th/budgets/budg
etsrid/policy/policys_241.html) หรือ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ลาดับ

7.

8.

ผังกระบวนการ

สานัก/โครงการ แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรงบประมาณที่ได้รับการแจ้งผล
การจัดซื้อจัดจ้างและค่าควบคุมงาน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

10. สานัก/โครงการ ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

สานัก/โครงการ

3 วัน

11. โอนจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่ายงบ
ลงทุน ในส่วนงานจ้างเหมาและค่าควบคุมงาน
ทั้งค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติมาจากสานัก
งบประมาณ และตามประมาณการที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
- สร้างเอกสารรายละเอียดประกอบการโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เอกสาร ง.241 )
- ขออนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณจาก
ผอ.ผง.
- ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในระบบ GFMIS
- แจ้งผลการโอนจัดสรรผ่านเว็บไซต์กอง
แผนงาน
(http://kromchol.rid.go.th/budgets/budg
etsrid/policy/policys_241.html) หรือ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

34

ลาดับ

ผังกระบวนการ

9.

ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จมี
เงินเหลือจ่ายและต้องการใช้เงิน

10.

รวมรวบและประมวลผลเพื่อ
เสนอขออนุมัติโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เหลือจ่าย

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

12. รวบรวมเงินที่เหลือจ่าย จากการที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีแล้วเสร็จ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดแล้ว

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

1 วัน

13. กรณีเมื่อเกิดความจาเป็นต้องโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ดาเนินการ
เป็น 2 กรณี 1 กรณีอยู่ในอานาจหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือ 2 อานาจสานักงบประมาณ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ
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Work Flow กระบวนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
แผนพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการการผลิตภาคการเกษตร
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1.

กองแผนงาน

2.

เวลา

กรมชลประทาน

2 วัน
3.

งบประมาณ

กรณี งบประมาณมากว่า 10 ล้านบาท

4.

กรณี อนุมัติ

สานักงบประมาณ

30 วัน

จัดสรรงบประมาณ

32 วัน

กรณี งบประมาณต่ากว่า 10 ล้านบาท

จัดสรรงบประมาณ

5.

จัดทาใบโอนจัดสรร
งบประมาณ
3 วัน

สานัก/กอง/โครงการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
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3 วัน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยกรน้า
กรณี งบประมาณมากว่า 10 ล้านบาท

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1.

กองแผนงาน

2 วัน

กรมชลประทาน

2.

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

3.

กรณี อนุมัติ

กรณี งบประมาณมากว่า 10 ล้านบาท

4.

เวลา

รองปลัด กษ. (cluster)

กรมชลประทาน

30 วัน
หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการนา

สานักงานรัฐมนตรี กษ.

รัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าภาพแผนฯ

เลขานุการ รมช. กษ.
รมช. กษ.

32 วัน

รัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าภาพแผนฯ

กรมชลประทาน

5.
กรณี งบประมาณมากว่า 10 ล้านบาท

ส4.านักงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ

27 วัน

กรณี อนุมัติ

37 วัน

กรณี งบประมาณต่ากว่า 10 ล้านบาท

จัดสรรงบประมาณ

30 วัน
32 วัน
จัดทาใบโอนจัดสรรงบประมาณ

6.

2 วัน
สานัก/กอง/โครงการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
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3 วัน

ชื่อกระบวนการ :การจัดทาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ถูกต้องตามระเบียบ
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
1
วิเคราะห์ตรวจสอบเงินเหลือจ่าย
1. เร่งรัดผลเบิกได้ตามกรอบระยะเวลา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดาเนินการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
งบประมาณเหลือจ่าย
ระเบียบ
3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่รัฐบาล
กาหนด
2
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล สานัก/
วิเคราะห์ตรวจสอบขอสนับสนุน
กอง/โครงการ เพื่อขอสนับสนุน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
3

จัดทารายการงานขอ
เปลี่ยนแปลงเสนอ
อธช. พิจารณาอนุมัติ

เสนอ อธิบดีหากเห็นชอบได้รับการ
อนุมัติเปลี่ยนแปลง
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ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

ลาดับ

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

อนุมัติ

4

5

6

บันทึกข้อมูลในระบบ GFIMIS
ของกรมบัญชีกลาง

จัดทาเอกสารโอนจัดสรร
งบประมาณ

สานัก/กอง/โครงการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์

วิเคราะห์และตรวจสอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ
GFMIS

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

จัดทาใบโอนจัดสรรงบประมาณ

ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณ

สานัก/กอง/โครงการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์

สานัก/กอง/
โครงการ
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WORK FLOW

งบรายจ่ายอื่น

ได้รับจัดสรรงบประมาณ (สงป.)

งบรายจ่ายอื่น
(ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว

สานัก/กอง เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

งบรายจ่ายอื่น
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว)

สานัก/กอง เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบข้อมูล

*หมายเหตุ แผน : แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

ตรวจสอบข้อมูล
กรณีอยู่ในแผน
โอนจัดสรรงบประมาณ
โอนจัดสรรงบประมาณ

คืนงบประมาณเหลือจ่าย
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คืนงบประมาณเหลือจ่าย

กรณีนอกแผน
สงป.

ขออนุมัตกิ ารโอนเปลี่ยนแปลง
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ชื่อกระบวนการ :งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: การดาเนินงานงบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) ตรงตามหลักเกณฑ์
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
งบรายจ่ายอื่น
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว)

1.

สานัก/กอง เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

สานัก/กอง มีหนังสือแจ้งขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
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- ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมกาหนด
- ชื่องบรายจ่ายตรงตามแผนและ
ถูกต้อง

สานัก/กอง

ลาดับ

ผังกระบวนการ

2.

ตรวจสอบ
ข้อมูล

สงป.

3.

โอนจัดสรรงบประมาณ

4.

คืนงบประมาณ
เหลือจ่าย

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่ขอมาตรงตามแผนหรือไม่
และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
1. หนังสืออนุมัตติ ัวบุคคล
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. รายละเอียดกาหนดการเดินทาง
4. (ถ้ามี) ขอหนังสือวีซ่า
5. (ถ้ามี) ค่าเครื่องแต่งตัว
** กรณีนอกแผน
เสนอ สงป.เพื่อขออนุมัติปรับแผนรายละเอียด
การเดินทางและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- ตรงตามแผนที่ได้เสนอขออนุมัติ
เอกสารครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็ว

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ

1. จัดทาเอกสารรายละเอียด (แบบ ง.241)
2. เช็ครหัสงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย
หน่วยรับ คลังเบิก และหน่วยปฎิบัติ
3. วงเงินงบประมาณ
4. เสนอขออนุมตั ิ
5. โอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS

- จัดทารูปแบบเอกสาร (แบบ ง.241)
ถูกต้องและรวดเร็ว
- รหัสงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย
หน่วยรับ คลังเบิก และหน่วยปฎิบัติ
ถูกต้อง
- วงเงินงบประมาณถูกต้อง
- ลงระบบ GFMIS ถูกต้องและรวดเร็ว

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ

1.ตรวจสอบชื่อรายการคืนงบประมาณ
เหลือจ่าย
2.วงเงินคืนงบประมาณเหลือจ่าย
3.จัดทาเอกสาร (แบบ ง.241)
4.เสนอขออนุมัติ
5.โอนงบประมาณกลับส่วนกลางใน
ระบบ GFMIS

- ชื่อรายการ วงเงิน คืนงบประมาณ
เหลือจ่ายตามแผน และถูกต้อง
- จัดทารูปแบบเอกสาร (แบบ ง.241)
ถูกต้องและรวดเร็ว
- ลงระบบ GFMIS ถูกต้องและรวดเร็ว

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ
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ชื่อกระบวนการ :งบรายจ่ายอื่น (ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบรายจ่ายอื่น
(ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)

1.

สานัก/กอง เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

สานัก/กอง มีหนังสือแจ้งขอรับการจัดสรร
- ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมกาหนด
งบประมาณ ตามงบรายจ่ายอืน่ ดังนี้
- ชื่องบรายจ่ายตรงตามแผนและ
1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง
ถูกต้อง
แหล่งน้า
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการน้าชลประทาน
3.การปรับปรุงระบบการจัดการน้าและพัฒนา
องค์กรผู้ใช้น้า
4.การพัฒนาระบบชลประทาน
5.การพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงาน
ชลประทาน
6.เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกและ
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ (ICID)
7.ค่าบารุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่โลก
(ICOLD)
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สานัก/กอง

ลาดับ

2.

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบข้อมูล

3.

โอนจัดสรรงบประมาณ

4.

คืนงบประมาณ
เหลือจ่าย

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.รายการที่ขอมาอยู่ในแผนหรือไม่
2.งบประมาณที่ขอตรงตามแผนหรือไม่

- ตรงตามแผนที่ได้เสนอขออนุมัติ
- วงเงินงบประมาณตามแผนและ
ถูกต้อง

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ

1.จัดทาเอกสารรายละเอียด (แบบ ง.241)
2.เช็ครหัสงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย หน่วย
รับ คลังเบิก และหน่วยปฏิบตั ิ
3.วงเงินงบประมาณ
4.เสนอขออนุมัติ
5.โอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS

- จัดทารูปแบบเอกสาร (แบบ ง.241)
ถูกต้องและรวดเร็ว
- รหัสงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย
หน่วยรับ คลังเบิก และหน่วยปฏิบัติ
ถูกต้อง
- วงเงินงบประมาณถูกต้อง
- ลงระบบ GFMIS ถูกต้องและรวดเร็ว

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ

1.ตรวจสอบชื่อรายการคืนงบประมาณเหลือจ่าย
2.วงเงินคืนงบประมาณเหลือจ่าย
3.จัดทาเอกสาร (แบบ ง.241)
4.เสนอขออนุมัติ
5.โอนงบประมาณกลับส่วนกลางใน
ระบบ GFMIS

- ชื่อรายการ วงเงิน คืนงบประมาณ
เหลือจ่ายตามแผน และถูกต้อง
- จัดทารูปแบบเอกสาร (แบบ ง.241)
ถูกต้องและรวดเร็ว
- ลงระบบ GFMISถูกต้องและรวดเร็ว

ฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ
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แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ส่วนติดตามและประเมินผล

45
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Work Flow กระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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Work Flow กระบวนการระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

เตรียมฐานข้อมูล
ทุกแหล่งงบประมาณ

15 วัน

2.

นาฐานข้อมูลรายการงานเข้าสู่ระบบ
ติดตามออนไลน์

10 วัน

NO
3.

สานัก/กอง/ตป.ผง.
ตรวจสอบข้อมูลที่รับผิดชอบ

7 วัน

YES
4.

โครงการบันทึกข้อมูลในระบบ

12 เดือน

-ผลการปฏิบัติงาน แบบ Real Time
-การใช้จ่ายงบประมาณทุกวันอังคาร

NO
5.

12 เดือน

ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล (รายสัปดาห์)

YES
6.

สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
(รายสัปดาห์ ราย 15 วัน รายเดือน)

12 เดือน

7.

เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงาน
ภายนอก

2 - 3 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 12 เดือน
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ชื่อกระบวนการ : กระบวนการระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณOnline
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: รายงานในระบบติดตามออนไลน์ ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนดไว้
ระยะ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

เตรียมฐานข้อมูล
ทุกแหล่งงบประมาณ

15
วัน

เตรียมฐานข้อมูลรายการต่างๆทุกแหล่ง
งบประมาณที่ต้องการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย

มีฐานข้อมูลรายการงาน ครบถ้วนทุก
แหล่งงบประมาณ

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

2.

นาฐานข้อมูลรายการงานเข้าสู่
ระบบติดตามออนไลน์

10
วัน

นารายการงานเข้าสู่ระบบติดตาม
ออนไลน์ จาแนก
- แหล่งงบประมาณ
- ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
- สานัก/กอง

มีรายงานในระบบติดตามออนไลน์
ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนดไว้

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

NO

3.

สานัก/กอง/ตป.ผง.
ตรวจสอบข้อมูล
YES

4.

โครงการบันทึกข้อมูลในระบบ

7 วัน สานัก/กอง จาแนกรายการงานที่ได้รับไป มีระบบฐานข้อมูลรายการงาน
ยังโครงการที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ
งบประมาณที่ถูกต้อง
ความถูกต้องของข้อมูลหากพบว่าไม่ถูกต้อง
ให้นาข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามออนไลน์
ใหม่

สานัก/กอง และ
ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

7 วัน โครงการบันทึกรายละเอียดข้อมูลรายการ มีข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบนั Real
งานในระบบติดตามออนไลน์ พร้อมรายงาน Time
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่าย

สานัก/กอง/
โครงการ และ
ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)
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ลาดับ

5.
ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
(รายสัปดาห์)

YES
6.

7.

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

สรุปความก้าวหน้า

เสนอผู้บริหาร

NO

รายละเอียดงาน

12 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ
เดือน จัดจ้าง ผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีผลการวิเคราะห์ที่แม่นยา และถูกต้อง

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

12 สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานและการ จัดทารายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ ได้
เดือน ใช้จา่ ยงบประมาณ (รายสัปดาห์ ราย 15 ทันเวลา ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั
วัน รายเดือน)
2-3 รายงานผู้บริหาร หน่วยงานภายในและ
วัน ภายนอกกรม
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มีข้อมูลสนับสนุนผู้บริหารเพื่อใช้
ตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)
ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

Work Flow กระบวนการด้านการประเมินผล
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

ศึกษาแผนงาน/โครงการ
และรูปแบบวิธีการประเมิน

15 วัน

2.

จัดทาแผนงานการประเมินประจาปี
และข้อเสนอโครงการ

15 วัน

3.

จัดทาเครื่องมือการประเมินและเก็บ
รวบรวมข้อมูล

3 เดือน

ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

1 เดือน

4.

(จัดทาควบคู่กับผังกระบวนการลาดับที่ 3)

5.

จัดทารายงานการประเมิน
และเสนอผูบ้ ริหาร

1 เดือน

6.

เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในรูปของเอกสาร และ
Website

5 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 6 เดือน
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ชื่อกระบวนการ : กระบวนการด้านการประเมินผล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน:รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและขับเคลื่อนองค์กร
ที่

ผังกระบวนการ

๑

ระยะเวลา

ศึกษารูปแบบ และวิธีการประเมิน ที่เกี่ยวข้อง มีกรอบ และรูปแบบการประเมินเป็นไปตาม
ประกอบด้วย
หลักวิชาการ
- ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
- ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ กระทรวงที่ ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบในปีงบประมาณ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- แผนปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ๔ ปี
- การประเมินผลแผนงาน/โครงการ

15 วัน

กาหนดแผนการประเมินประจาปี และจัดทา
ข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย
- แผนการประเมิน
- กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
- หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ตัวชี้วัด
- เป้าหมาย
- แผนงานโครงการ
1) จัดทาเครื่องมือการประเมิน ประกอบด้วย
แบบสอบถาม และแบบสั ง เกต ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง
3) เก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ

จัดทาแผนงานการประเมิน
ประจาปี และข้อเสนอโครงการ

3

จัดทาเครื่องมือการประเมินและ
เก็บรวบรวมข้อมูล

มาตรฐานคุณภาพงาน

1๕ วัน
ศึกษารูปแบบและ
วิธีการประเมิน

๒

รายละเอียดงาน

3 เดือน
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ผู้รับผิดชอบ

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

มี แ ผนงานการประเมิ น ประจ าปี ที่ ผู้ บ ริหาร ส่ ว นติ ด ตามและ
เห็นชอบ
ประเมินผล
(กผง.)

- มี เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลที่ ส ามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุม ครบถ้วน
- มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ส่ ว นติ ด ตามและ
ประเมินผล
(กผง.)
สชป.1-17
สพญ. กพก.

ที่

4

5

ผังกระบวนการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

จัดทารายงานการประเมินผล
และเสนอผูบ้ ริหาร

6

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 เดือน

นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

สามารถวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ได้ อ ย่ า ง ส่ ว นติ ด ตามและ
รวดเร็ว และถูกต้อง
ประเมินผล
(กผง.)

1 เดือน

จัดทารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบ

ผู้บริหารนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน ส่ ว นติ ด ตามและ
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการและขับเคลื่อน ประเมินผล
องค์กร
(กผง.)

๕ วัน
เผยแพร่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในรูปของ
เอกสาร และ Website

รายละเอียดงาน

นาเสนอรายงานที่ผู้บ ริหารเห็นชอบเผยแพร่ เผยแพร่รายงานให้เป็นองค์ความรู้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานัก/กอง
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานและผู้ทสี่ นใจใน
Website
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ส่ ว นติ ด ตามและ
ประเมินผล
(กผง.)

แผนผังกระบวนการบริหารงบประมาณ
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

54

ผังกระบวนการจัดทาและบริหารยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กาหนดยุทธศาสตร์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนงาน/โครงการ

บริหารงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน

สรุปบทเรียนและ
รายงานผล

55

ผังกระบวนการจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
A

ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ
แปลงไปสู่แผนงาน/โครงการ

ไม่อนุมัติ

จัดทาปฏิทินงบประมาณและหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี

จัดทารายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมสรุปแผนในภาพรวม
และบันทึกในฐานข้อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจจังหวัดของกรมบัญชีกลาง

แจ้งให้สานัก/กอง/โครงการ /
ศูนย์ จัดส่งคาขอประมาณการ

สานัก/กอง/โครงการ/ศูนย์
จัดส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบคาขอ
งบประมาณรายจ่าย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

อนุมัติ
สรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามประเภทงบรายจ่ายเสนอ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
จัดทาคาขอประมาณการรายจ่ายตาม
แบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ส่งกระทรวงการคลัง

ถูกต้อง

ส่งรายละเอียด
การโอนเงิน
งท.03ให้ส่วน
วิเคราะห์
งบประมาณ

กระทรวงการคลังอนุมัติงบประมาณ และ
เงินทุนฯ แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่าย
เงินทุนประจาปีให้คณะกรรมการฯ และ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ติดตามผลการใช้จ่าย
และสรุปรายงานผล
การดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ
บริหารทุน

ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ บันทึก
ผลการโอนเงินแยก
ตามผลผลิต
กิจกรรมหน่วยงาน
และประเภทงบ
รายจ่าย

ส่วนเงินทุนหมุนเวียน/สานัก / กอง /โครงการ/
ศูนย์ บันทึกฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

A
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ชื่อกระบวนการ :ผังกระบวนการจัดทาและบริหารยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน :ระดับความสาเร็จของกระบวนการจัดทาและบริหารยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

กาหนดยุทธศาสตร์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

2

แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่แผนงาน/
โครงการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์บริบทที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ประกอบด้วย
1.1 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช 2485
1.2 พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร
2. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3. กาหนดเป้าประสงค์กลยุทธ์
4. กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย

1) ผลการศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
ชัดเจน ประกอบการกาหนด
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร (Internal
and External Environment
Analysis) ด้วยวิธีการ SWOT
Analysis ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ถูกต้องและชัดเจน สาหรับใช้กาหนด
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายที่ ท้า
ทายและสอดคล้องตามภารกิจ
1) มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

- คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ
เพื่อแปลงไปสู่แผนงาน/โครงการ
2. กาหนดแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
3. จัดทาคาขอประมาณการรายจ่ายตามแบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
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ลาดับ
3

4

ผังกระบวนการ

บริหารงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

สรุปบทเรียนและ
รายงานผล

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่าย
เงินทุนประจาปีให้คณะกรรมการฯและให้
หน่วยงานที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจัดทา
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ พร้อมสรุปแผนใน
ภาพรวมบันทึกในฐานข้อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจจังหวัดของกรมบัญชีกลาง
2. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามที่หน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและบันทึก
ผลการโอนเงินแยกตามผลผลิต/กิจกรรม
หน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย

1. คาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจาปี
ที่ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
งบประมาณประจาปีและกรอบ
มาตรฐานครุภัณฑ์กรมชลประทาน
ถูกต้อง
2. สรุปคาขอประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตามกรอบการพิจารณา แบ่งเป็น 3 งบ
รายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบ
ดาเนินงาน และงบลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน
- สานัก/กอง/โครงการ
/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินและสรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนฯ
2. จัดทาสรุปบทเรียนผลการดาเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After
Action Review ) ประจาปีงบประมาณเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ สาเหตุความไม่
สาเร็จ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

1. การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
2. รายงานสรุปบทเรียนผลการ
ดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน (After Action Review :
AAR) ประจาปีงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อนาไปขับเคลื่อน
พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน
- สานัก/กอง/โครงการ
/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง

58

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานได้
อย่างเหมาะสม

59

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน : ระดับความสาเร็จของกระบวนการจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาปีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1

ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ
แปลงไปสู่แผนงาน/โครงการ

60 วัน

ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ มีแผนงาน/โครงการทีส่ อดคล้องกับ
การชลประทานประจาปีและแปลงไปสู่แผนงาน/
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ตามแผน
โครงการที่เกีย่ วข้อง
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

2

จัดทาปฏิทินงบประมาณและหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรงบประมาณประจาปี

30 วัน

ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบงานและจัดทาปฏิทิน
งบประมาณและหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
งบประมาณประจาปี โดยนาเสนอคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทานให้ความเห็นชอบ

มีปฏิทินงบประมาณเงินทุนฯ ประจาปีตาม
กรอบเวลาที่ชัดเจนและมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนฯ
ประจาปีที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ

- คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

3

แจ้งให้สานัก/กอง/โครงการ/ศูนย์
จัดส่งคาขอประมาณการ

5 วัน

รวบรวมข้อมูลและจัดทาหนังสือแจ้งให้สานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ จัดส่งคาขอประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจาปี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ได้รับข้อมูลคาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานของหน่วยงาน
ภายในกรมชลประทานที่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด

ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

90 วัน

ตรวจสอบคาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรงบประมาณประจาปีและกรอบ
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์กรมชลประทาน

คาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานประจาปีที่ตรวจสอบและ
แก้ไขรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีและกรอบ
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์กรมชลประทานถูกต้อง

ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

ไม่อนุมัติ
4

ตรวจสอบคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
อนุมัติ

รายละเอียดงาน

60

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ

สรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามประเภทงบรายจ่ายเสนอ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

45 วัน

วิเคราะห์และสรุปรายละเอียดคาขอประมาณการ
รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง และนาเสนอคณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาเห็นชอบอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้น
ปีบัญชีของทุกปี

สรุปคาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานตามกรอบการ
พิจารณา แบ่งเป็น 3 งบรายจ่าย ได้แก่ งบ
บุคลากร งบดาเนินงาน และงบลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

- คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

จัดส่งคาขอประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจาปีตาม
แบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่
กระทรวงการคลังกาหนดถูกต้องครบถ้วน
และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด

ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

6

จัดทาคาขอประมาณการรายจ่ายตาม
แบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ส่งกระทรวงการคลัง

30 วัน

สรุปและจัดทารายละเอียดประกอบคาขอ ประมาณ
การรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตามแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้น
ปีบัญชีของทุกปี

7

กระทรวงการคลังอนุมัติงบประมาณและเงินทุนฯ
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุน
ประจาปีให้คณะกรรมการฯ

15 วัน

กระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจาปี
เงินทุนฯ รายงานผลการอนุมตั ิประมาณการรายจ่าย
เงินทุนประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารฯ พร้อม
จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินทุนฯ ประจาปี ตามแบบ งท.01
61

- กระทรวงการคลัง
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

ลาดับ
ที่
8

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

สานัก/กอง/โครงการ/ศูนย์
จัดส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณบันทึกใน
ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
ของกรมบัญชีกลางถูกต้อง ครบถ้วน

- สานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

วิเคราะห์และตรวจสอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบ งท.01) จากสานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ พร้อมสรุปแผนในภาพรวม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตาม
ประเภทงบรายจ่าย รวมถึงจัดทาแผนรายรับ
ประจาปีเพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูลการคลัง
และเศรษฐกิจจังหวัดของกรมบัญชีกลาง

15 วัน

สานัก/กอง/โครงการ /ศูนย์ที่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณ ดาเนินการด้านพัสดุและส่งผลรับ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ งท.04 และ
งท.05 ส่งให้ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน

- สานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

1 วัน

ตรวจสอบผลรับราคาตามแบบรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินการงบลงทุน (ค่า
ครุภณ
ั ฑ์) ตามแบบ งท.04 และงานประเภท
โครงการ ตามแบบ งท.05 ที่หน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณจัดส่งให้ส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

ไม่ถูกต้อง

10

มาตรฐานคุณภาพงาน

15 วัน
จัดทารายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมสรุปแผนในภาพรวม
และบันทึกในฐานข้อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจจังหวัดของกรมบัญชีกลาง

9

รายละเอียดงาน
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ถูกต้อง
11

1 วัน

ส่งรายละเอียด
การโอนเงิน
ตามแบบ
งท.03 ให้ส่วน
วิเคราะห์
งบประมาณ

12

ติดตามผลการใช้
จ่ายเงินและสรุป
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
เงินทุนฯ

ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ
บันทึกผลการโอน
เงินแยกตาม
ผลผลิต/กิจกรรม
หน่วยงานและ
ประเภทงบ
รายจ่าย

ส่วนเงินทุนฯ/สานัก/กอง/โครงการ/ศูนย์
บันทึกฐานข้อมูลครุภัณฑ์ทไี่ ด้รับอนุมัติ

11.1 จัดทารายละเอียดประกอบการโอนเงิน
ตามแบบ งท.03 ส่งให้ส่วนวิเคราะห์
งบประมาณเพื่อโอนเงินให้หน่วยงานในระบบ
GFMIS
180 วัน 11.2 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามที่หน่วยงาน
ที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (แบบ งท. 01) และผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง (แบบ งท. 02)และสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานทราบ
180 วัน 11.3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และ
บันทึกผลการโอนเงินแยกตามผลผลิต/กิจกรรม
หน่วยงาน และประเภทงบรายจ่าย

การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด

- สานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

45 วัน

มีฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทานถูกต้องครบถ้วน

- สานัก/กอง/
โครงการ/ศูนย์ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
- ส่วนเงินทุนฯ
กองแผนงาน

รวบรวม สรุปและบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่
หน่วยงานได้รับอนุมัตลิ งในฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
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