คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คานา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เป็นกระบวนงานสนับสนุนกระบวนการหนึ่งที่สาคัญ
ภายใต้ระบบงบประมาณ กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้นามาจัดทาเป็นคู่มือการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพการทางานของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เล่มนี้ แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
ส่วนที่ 3
บทบาทหน้าที่ของกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน
ส่วนที่ 4 แผนผังกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
(Work Flow)
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
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หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government
Fiscal
ManagementInformation System : GFMIS) ที่ส่วนราชการใช้ในการบริหารงบประมาณ ส่งผลให้การ
บริหารงานด้านการเงิน การคลังเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยระบบ บริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS)จะมีการประมวลผลแบบ Online Real – Time ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบงาน 6 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบการรับและ
นาส่ง ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชี
กกกกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน จึงเป็นกระบวนงานหนึ่งภายใต้ระบบงบประมาณ ใช้ใน
การสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบรรลุวัตถุประสงค์ของงบประมาณแผ่นดินตามที่ได้รับจัดสรร
และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการโอนเงิน
งบประมาณระหว่างหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (ระดับกรม) โดยมีกรมบัญชีกลางเป็น
ส่วนราชการกลางในการตัดโอนงบประมาณจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนผ่าน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์( Government Fiscal Management Information
System : GFMIS)และระบบ ฯ จะดาเนินการสร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนของส่วนราชการผู้เบิกแทน และ
เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานผู้เบิกแทน สาหรับใช้ในการ
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีไว้เบิกเหลื่อมปี
ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ประสงค์จะให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน จะต้องแจ้งความ
ประสงค์เพื่อขอให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยินยอมเป็นผู้เบิกแทน พร้อมทั้งขอทราบรหัสหน่วยงาน
ระดับกรม (5 หลัก) และรหัสหน่วยเบิกจ่าย (10 หลัก) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)สาหรับใช้บันทึกการสร้างข้อมูลหลัก
รายการเบิกแทน และจัดทาแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามให้การยินยอมรับเป็นส่วนราชการผู้เบิกแทน

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานงบประมาณของกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2.
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบ
และเข้าใจถึงข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันได้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
3.
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงขั้นตอน เอกสาร ระเบียบ
วิธีการที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดทาแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.
ศึกษา ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของเจ้าหน้าที่กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.
วิเคราะห์ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันของกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. กาหนดโครงร่างเนื้อหาของคู่มือ
5.
ส่งคู่มือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข
6. ดาเนินการจัดทาคู่มือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนสานัก /ศูนย์ / กอง / จังหวัด เข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน และสามารถดาเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบฯ
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ส่วนที่ 2
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ซึ่งกองคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน มีดังนี้
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
2. คาจากัดความ
2. 2.1 ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเจ้าของ
งบประมาณ ในที่นี้หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. 2.2 ส่วนราชการผู้เบิกแทน หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้เบิกแทน ในที่นี้
หมายถึง หน่วยงานอื่นที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นผู้เบิกแทน
2. 2.3 เลขที่เอกสารการเบิกแทน หมายถึง เลขที่เอกสารที่ได้จากการสร้างข้อมูลหลักรายการ
เบิกแทนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management
Information System : GFMIS)
2.2.4 เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทนกัน หมายถึง รหัสที่กรมบัญชีกลางกาหนดเพื่อโอน
งบประมาณแทนกัน
2. 2.5 รหัสงบประมาณเบิกแทน หมายถึง รหัสที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้เพื่อใช้ในการเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน
2. 2.6 ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณเทียบเท่าระดับกรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง
2. 2.7 ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกแทน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกแทน
เทียบเท่าระดับกรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง
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ส่วนที่ 3
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีข่ องสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบ ข้อมูล
งบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์( Government Fiscal Management
Information System : GFMIS) จัดทาแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง หนังสือถึงส่วนราชการผู้เบิกแทน รวมทั้ง
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ดาเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ แลวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด เสนอขออนุมัติตัดโอนงบประมาณเบิกแทนกันในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารถึงส่วนราชการ
ผู้เบิกแทน ติดตามผลการเบิกจ่าย การส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี 2 บทบาท ดังนี้
กกกก1)กส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นการตัดโอนเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน ผ่านกระบวนงานในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์Government
(
Fiscal Management Information System : GFMIS)
กกกก2)กส่วนราชการผู้เบิกแทน เป็นการรับโอนเงินงบประมาณของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่น
ที่ประสงค์ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน เพื่อจัดสรร งบประมาณให้ หน่วยงาน
ส่วนกลาง ( สานัก กอง ศูนย์ )หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค ( สานักงานจังหวัด ฐานะหน่วยงานผู้เบิกจ่าย) เพื่อ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (หน่วย ดาเนินงาน) ผ่าน
กระบวนงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกแทน
สามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับมอบให้เบิกแทนเสมือนเงินงบประมาณปกติของตน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และจะต้องเบิกไม่เกินวงเงิงนบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทน
ในที่นี้จะกล่าวถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS กรณีสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน)
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ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ส่งเรื่องและรายละเอียดประกอบการตัดโอนเงิน
งบประมาณให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง สป.
ขั้นตอนที่ 2กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ลงทะเบียนรับเรื่อง และส่งเรื่องให้ ผอ.กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ กองคลัง สป. เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่งบประมาณปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ต้องการ
ให้ตัดโอนเงินงบประมาณตามแผนงา งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ จานวนเงิน รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ
ผู้เบิกแทน
ขั้นตอนที่ 2 - ไม่ถูกต้อง แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 - ถูกต้อง เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับนาไปดาเนินการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกัน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ดังนี้
(1) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ได้แก่ รหัสปีบัญชี รหัสแหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสรายการผูกพันงบประมาณ รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยรับงบประมาณ
(2) ส่วนราชการผู้เบิกแทน ได้แก่ รหัสหน่วยงาน (ระดับกรม) 4 หลัก และ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)และรหัสพื้นที่
ขั้นตอนที่ 4
เตรียมรหัสปีบัญชี รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน รหัสพื้นที่/กิจกรรม จานวนเงิน สาหรับดาเนินการ
ตัดโอนเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกรายการเพื่อสร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์( GFMIS) ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER ระบบ ฯ จะให้เลขที่เอกสารเบิกแทน
10หลัก ประเภทรายการ 9100
ขั้นตอนที่ 6เรียกรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทนที่ดาเนินการในขั้นตอนที5่ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรหัสปีบัญชี รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสรายการผูกพันงบประมาณ รหัสพื้นที่ รหัส
หน่วยรับงบประมาณ และจานวนเงินงบประมาณ ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001
ขั้นตอนที่ 2 - ไม่ถูกต้อง ดาเนินการแก้ไขหรือลบรายการ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER_CH และบันทึกรายการใหม่
ขั้นตอนที่ 2 - ถูกต้อง ดาเนินการจัดทาแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน จานวน
3 ฉบับ และหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เบิกแทน
ขั้นตอนที่ 7จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน เสนอผู้บริหารใน
รูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS จานวน 3 ฉบับ
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ขั้นตอนที่ 8 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS
และลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันตามลาดับชั้น
ขั้นตอนที่ 9 ส่งหนังสือให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนพร้อมแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แทนกัน จานวน 3 ฉบับ เพื่อลงนามในฐานะส่วนราชการผู้เบิกแทนเพื่อดาเนินการดังนี้
9.1 ฉบับที่ก1กส่งกรมบัญชีกลางเพื่อทาการโอนย้ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันไปยัง
ส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
9.2 ฉบับที่ก2กส่งคืนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ เพื่อทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
9.3 ฉบับที่ ก3กส่วนราชการผู้เบิกแทนเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน
ขั้นตอนที่ 10เมื่อกองคลัง สป. ได้รับเอกสารตาม 5.2 คืนแล้ว ตรวจสอบสถานะการโอนย้าย
งบประมาณจาก สานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย ไปยังส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบ บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) โดยกรมบัญชีกลาง ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001
ขั้นตอนที่ 6 - ระบบแสดงสถานะS หมายถึง ได้ตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 - ระบบแสดงสถานะ N หมายถึง กรมบัญชีกลางยังไม่ได้โอน ย้ายงบประมาณให้
ส่วนราชการผู้เบิกแทน กองคลัง สป. ต้อง ประสานไปยังส่วนราชการผู้เบิกแทน ให้รีบส่งแบบใบแจ้งฯ ไปยัง
กรมบัญชีกลาง และประสานไปยังกรมบัญชีกลางให้โอน ย้ายงบประมาณให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบ ฯ
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 11เมื่อกรมบัญชีกลางโอนย้ายงบประมาณให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์G( FMIS) แล้ว และส่วนราชการผู้เบิกแทนส่งคืนแบบใบแจ้งการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน กองคลัง สป. จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย(ส่วนกลาง)พร้อมทั้งเรียกรายงานการโอน
ย้ายงบประมาณจากระบบฯ ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0002
เพื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะได้ทราบผลการดาเนินการโอน ย้ายงบประมาณแทนกัน ตามแผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/โครงการที่แจ้งความประสงค์ไว้
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แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ:การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMISกรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต: สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต ระยะเวลาในการให้บริการ
ผลลัพธ์ความรวดเร็วในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละของงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อกาหนดที่สาคัญ:เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัดกระบวนการ:ระดับความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
Supplier
1. หน่วยงานในสังกัด สป.
มท.
2. ส่วนราชการภายนอก
ความต้องการ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

Input
1.พรบ.วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. นโยบายรัฐบาล มติ
ครม. ที่เกี่ยวข้อง แนว
ปฏิบัติต่าง/ ตามที่สานัก
งบประมาณและ
กรมบัญชีกลางกาหนด
4.หลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
5. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/
ว 355 ลงวันที่ 12 ต.ค.
2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทน
กันในระบบ GFMIS

Process

หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ส่งเรื่องและรายละเอียดประกอบการตัดโอนเงินงบประมาณให้ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง สป.
ผลผลิต:จัดส่งเรื่องและรายละเอียดประกอบการตัดโอนเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เป้าหมาย:จานวนงบประมาณเพียงพอ
ข้อกาหนดที่สาคัญ :เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

รับเรื่องเข้า และส่งเรื่องให้ ผอ.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป. เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่งบประมาณปฏิบัติ

ตัวผลผลิ
ชี้วัด:ระดั
บความส
จในการตัดโอนงบประมาณให้
ส่วนราชการอื
่นเบิกแทนแล้
จตามระยะเวลาที
ร้องยละ
ต:ความถู
กต้าเร็
องในการลงทะเบี
ยนรับหนังสือและส่
งเรื่องให้ ผอ.กลุ
่มงานบริวหเสร็
ารงบประมาณ
เพื่อสั่ก่งาหนด
การมายั
เจ้าหน้100
าที่ผู้ปฏิบัติ
เป้าหมาย:การจัดสรรงบประมาณตรงตามพื้นที่ดาเนินงาน/โครงการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ :เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ต้องการให้ตัดโอนเงินงบประมาณตามแผนงาน
ต/โครงการ
จานวนเงิสน่วนราชการอื
รหัสหน่่นวเบิยงานของส่
้เบิ่กกาหนด
แทนร้อยละ 100
ตัวชีงบประมาณ/ผลผลิ
้วัด:ระดับความสาเร็จในการตั
ดโอนงบประมาณให้
กแทนแล้วเสร็วจนราชการผู
ตามระยะเวลาที
ผลผลิต:ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง

พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตดโอนเงินงบประมาณ
เป้าหมาย:ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ข้อกาหนดที่สาคัญ :เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

เตรียมรหัสปีบัญชี รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสรายการผูกพันงบประมาณ รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยรับงบประมาณ
หน่บวความส
ยงานผู
กแทนดโอนงบประมาณให้
รหัสพื้นที่/กิจกรรม
จานวนเงิ
น สาหรั
าเนินการตัด่กโอนเงิ
น ในระบบ GFMIS
ตัวชีรหั
้วัดส:ระดั
าเร็้เจบิในการตั
ส่วนราชการอื
่นเบิกแทนแล้
วเสร็บจดตามระยะเวลาที
าหนด ร้นองบประมาณแทนกั
ยละ 100
ผลผลิต:การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย:จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันครบถ้วนถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS
ข้อกาหนดที่สาคัญ :เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

Output
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการ
ความต้องการ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

Customer
1.หน่วยงานในสังกัด สป.มท
2. ส่วนราชการภายนอก
ความต้องการ
ตัดโอนงบประมาณ
สอดคล้องถูกต้องกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ
ร้อยละ 100
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Supplier
Input
1. หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 1.พรบ.วิธีการงบประมาณ
2. ส่วนราชการภายนอก
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
ความต้องการ
เพิ่มเติม
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระเบียบว่าด้วยการ
ทันเวลา
บริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. นโยบายรัฐบาล มติ
ครม. ที่เกี่ยวข้อง แนว
ปฏิบัติต่าง/ ตามที่สานัก
งบประมาณและ
กรมบัญชีกลางกาหนด
4. หลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
5. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/
ว 355 ลงวันที่ 12 ต.ค.
2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทน
กันในระบบ GFMIS

Process

บันทึกรายการโดยสร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER ระบบ GFMIS ให้
เลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ 10 หลัก ประเภทรายการ 9100
ผลผลิต: การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย: จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันครบถ้วนถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS
ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

เรียกรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทนที่สร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001

ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
ผลผลิต: การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย:ข้อมูลหลักรายการเบิกแทนที่สร้างครบถ้วนถูกต้อง
ข้อจั
กาหนดที
าคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็
นไปตามที
าหนด
ดท่สาเอกสารและแบบใบแจ้
งการเบิ
กเงิ่กนฎหมายก
งบประมาณแทนกั
น เสนอผู้บริหารในรูปแบบเอกสารและระบบ

GFMIS

ฉบับาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
ตัวจชี้วานวน
ัด: ระดับ3ความส
ผลผลิต: อนุมัติการดาเนินการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
เป้าหมาย: ตัดโอนเงินงบประมาณแทนแทนกันในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับรายละเอียดที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์
ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการ
ตัวชีเบิ
้วัดก: เงิระดั
บความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้
ส่วนราชการอืา่นของงบประมาณ
เบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที
าหนด
นงบประมาณแทนกั
นในฐานะส่วนราชการเจ้
จานวน 3 ่กฉบั
บ ร้อยละ 100
ผลผลิต: อนุมัติการดาเนินการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
เป้าหมาย: ตัดโอนเงินงบประมาณแทนแทนกันในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับรายละเอียดที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์
ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

-

Output
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการ
ความต้องการ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

Customer
1. หน่วยงานในสังกัด สป.มท
2. ส่วนราชการภายนอก
ความต้องการ
ตัดโอนงบประมาณ
สอดคล้องถูกต้องกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ
ร้อยละ 100
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Supplier
Input
1. หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 1.พรบ.วิธีการงบประมาณ
2. ส่วนราชการภายนอก
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
ความต้องการ
เพิ่มเติม
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระเบียบว่าด้วยการ
ทันเวลา
บริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. นโยบายรัฐบาล มติ
ครม. ที่เกี่ยวข้อง แนว
ปฏิบัติต่าง/ ตามที่สานัก
งบประมาณและ
กรมบัญชีกลางกาหนด
4. หลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
5. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/
ว 355 ลงวันที่ 12 ต.ค.
2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทน
กันในระบบ GFMIS

Process

ส่งเรื่องให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนเพื่อทราบและลงลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณแทนกันใน
ระบบ GFMIS ในฐานะส่วนราชการผู้เบิกแทน จานวน 3 ฉบับ โดยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ ส่งคืน สป.มท. 1 ฉบับ
และส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อโอนย้ายงบประมาณ 1 ฉบับ
ผลผลิต: การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย: จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันครบถ้วนถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS

Output
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ
ความต้องการ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

Customer
1. หน่วยงานในสังกัด สป.มท
2. ส่วนราชการภายนอก
ความต้องการ
ตัดโอนงบประมาณ
สอดคล้องถูกต้องกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ
ร้อยละ 100

ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ติดตามการโอนย้ายงบประมาณจาก สป.มท. ไปยังส่วนราชการผู้เบิกแทน ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_001 และ
GFMIS ที่คาสั่ง
งาน ZSUB_AG_RPT_002

ตัวติชี้วดัดตามผลการเบิ
: ระดับความสาเร็กจจ่ในการตั
ส่วนราชการอื
่นเบิกแทนแล้วเสร็จอตามระยะเวลาที
่กาหนด กร้อแทนในระบบ
ยละ 100
ายเงินดโอนงบประมาณให้
งบประมาณแทนกั
นจากรายงานแสดงข้
มูลหลักรายการเบิ
ผลผลิต: การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย: จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันครบถ้วนถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS
ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องในสป.มท.(ส่วนกลาง) พร้อมทั้งเรียกรายงานการโอนย้ายงบประมาณจากระบบ ฯ ที่

ตัวชีค้วาสั
ัด: ่งระดั
าเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้
่วนราชการอื
กแทนแล้่อวงจะได้
เสร็จตามระยะเวลาที
่กาหนด
100 ายงบประมาณแทน
งานบความส
ZSUB_AG_RPT_0002
เพื่อสหน่
วยงานเจ้่นเบิาของเรื
ทราบผลการด
าเนิร้อนยละ
การโอนย้

กัน ตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการที่แจ้งความประสงค์ไว้
ผลผลิต: การตัดโอนงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนดในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
เป้าหมาย: จัดทาเอกสารและแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันครบถ้วนถูกต้องทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ GFMIS
ข้อกาหนดที่สาคัญ : เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ทบทวนและปรับปรุง

ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จในการตัดโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

ติดตาม กากับ ประเมินผล และรายงานผล

ดาเนินการตามแผน
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ส่วนที่ 4
ผังกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (Work Flow)
การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government
Fiscal Management Information System : GFMIS)กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการผู้เบิกแทน
(ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน)

2.4

กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

ลงทะเบียนรับเรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอให้ กค. สป. ตัดโอนงบประมาณ
ให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน

แก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในเอกสาร
กับข้อมูลในระบบ GFMIS

ไม่ถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้ไข/
ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับนาไปดาเนินการตัดโอนเงิน
งบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
บันทึกรายการโดยสร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS
ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER

ได้เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน
จากระบบ GFMIS ประเภทรายการ 9100
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ผังกระบวนงานการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ต่อ)
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

เจ้าหน้าที่งานบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS
ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
เรียกรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกที่บันทึก เพื่อ
ตรวจสอบ

บันทึก
รายการใหม่

ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS ที่คาสั่งงาน
ZSUB_AG_RPT_0001
ผล

ไม่
ถูกต้อง

แก้ไข/ลบ
รายการ

ถูกต้
อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
จัดทาแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 3
ฉบับ /
หนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เบิกแทน
เสน
อ
ผอ.กองคลัง สป.
เสน
ปมท. เพื่อลง อ
นาม

ส่ง

ส่วนราชการผู้เบิกแทน

ส่ง
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เสนอแบบใบแจ้งให้ผู้มี
อานาจ
ลงนาม 3 ฉบับ

แจ้ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
แจ้งส่วนราชการผู้เบิกแทนพร้อมส่งแบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน 3 ฉบับ เพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบสถานะการตัดโอนงบประมาณออกจาก สป.
มท.
ในระบบ GFMISที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001

ผังกระบวนงานการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ต่อ)
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน
ระบบแสดง
ผล

สถานะ S

ระบบแสดง
สถานะ N
กรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติ / ยังไม่โอนย้าย
งบประมาณ
ให้ส่วนราชการผู้เบิกแทน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ประสานไปยังส่วนราชการผู้เบิกแทนเพื่อให้
รีบดาเนินการ
ส่งแบบใบแจ้งฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง และ
ประสานไปยังกรมบัญชีกลางให้ทาการ
อนุมัติ/โอนย้ายงบประมาณ
ให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางได้อนุมัติ/
โอนย้ายงบประมาณให้ส่วน
ราชการผู้เบิกแทนแล้ว

14

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง /
เรียกรายงาน
การตัดโอนงบประมาณ จากระบบ GFMIS ที่
คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001
ส่วนราชการผู้เบิกแทน
เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพัน,
ตั้งเบิก, เบิกเกินส่งคืน, นาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน (ถ้ามี) เช่นเดียวกับเงินงบประมาณ
ของตนเอง
โดยใช้รหัสงบประมาณเบิกแทนที่ได้รับจาก
ระบบ GFMIS

ผังกระบวนงานการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ต่อ)
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

แจ้งคืนมายัง สป.
มท.

เงินเหลือ
จ่าย
ส่วนราชการผู้เบิก
แทน

สิ้นไตร
มาส

รายงานผลการเบิกจ่าย
มายัง สป.มท.

15
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริหารงบประมาณ
ลงทะเบียนรับเรื่อง
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
ตรวจสอบงบประมาณ
เหลือจ่าย
ในระบบ GFMISกับ
เอกสารที่ได้รับจากส่วน
ราชการผู้เบิกแทน
ที่คาสั่งงาน

สิ้น
ปีงบประมา
กรณี
ณ เบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ
ต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กับกระทรวงการคลังโดยตรง

ลงทะเบียนรับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ

ส่วนราชการผู้เบิกแทน
ดาเนินการตาม
กระบวนการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการ
ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ GFMIS กับ
รายงานผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจากส่วนราชการ
ผู้เบิกแทน และจัดทา
บันทึกแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

สิ้นสุด

ZSUB_AG_RPT_0002

เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริหารงบประมาณ

สิ้นสุด
ไม่
ถูกต้อง

ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
สร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทน
เพื่อคืนกลับ
งบเบิกแทนในระบบ GFMIS ที่

ผล

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
ประสานส่วนราชการผู้เบิกแทน ให้
แก้ไขให้ตรงกับระบบ GFMIS และ
แจ้งให้ สป.มท. ทราบ อีกครั้ง

คาสั่งงาน ZSUB_AG_MASTER
ประเภทรายการ 9200

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
เรียกรายงานข้อมูลหลักรายการเบิก
แทนที่บันทึก เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS
ที่คาสั่งงาน SUB_AG_RPT_0001

ได้เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน
จากระบบ GFMIS ประเภทรายการ
9200
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ผังกระบวนงานการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ต่อ)
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน
...
แก้ไข/
ลบ

ไม่
ถูกต้อ
ง

ผล

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
จัดทาแบบใบแจ้งการโอนกลับเงิน
งบประมาณ
เบิกแทนกัน 3 ฉบับ / หนังสือแจ้ง
ส่วนราชการ
ผู้เบิกแทน
ผอ.กองคลัง สป.
เสน
อ

ถูกต้
อง

ปมท. เพื่อลง เสน
นาม
อ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
แจ้ง
แจ้งส่วนราชการผู้เบิกแทนพร้อมส่งแบบใบ
แจ้งการโอนกลับ
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 3 ฉบับ เพื่อลง
นาม
ส่ง

หน่วยงานผู้เบิกแทน
เสนอแบบใบแจ้งให้ผู้มี
อานาจ
ลงนาม 3 ฉบับ
ส่ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบสถานะการโอนกลับงบประมาณคืน
สป.มท.
ในระบบ GFMISที่คาสั่งงาน
ระบบแสดง
ZSUB_AG_RPT_0001
ผล
สถานะ S
ระบบแสดง
N งไม่โอนงบประมาณคืนให้
กรมบัสถานะ
ญชีกลางยั
สป.มท.

กรม
บัญชี
กลาง
กรมบัญชีกลางได้โอน
งบประมาณคืน
ให้ สป.มท. แล้ว

สป.
มท.

เก็บ
เป็น
หลักฐ
าน
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ผังกระบวนงานการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(ต่อ)
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน
กรมบัญชีกลางได้โอนงบประมาณคืน
ให้ สป.มท. แล้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ประสานไปยังหน่วยงานผู้เบิกแทนเพื่อให้รีบ
ดาเนินการส่งแบบ
ใบแจ้งฯ ไปยังกรมบัญชีกลาง และประสาน
ไปยังกรมบัญชีกลางให้ทาการโอน

จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง /
เรียกรายงานการได้รับงบประมาณคืนจาก

งบประมาณคืนให้ สป.มท. ในระบบ GFMIS

ระบบ GFMIS
ที่คาสั่งงาน ZSUB_AG_RPT_0001

สิ้นสุด

17

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

18

หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
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ตัวอย่างการบันทึกแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน

20

ตัวอย่างหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เบิกแทน

21

ตัวอย่างการบันทึกแบบใบแจ้งการโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน

22

ตัวอย่างรายงานการบันทึกข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS

23

ตัวอย่างรายงานสถานะการตัดโอนงบประมาณ
และการโอนย้ายงบประมาณในระบบ GFMIS

