نام فرآیند  :نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرایي استان
شماره بازنگري
خدمت توليد شده

هدف فرآیند (نيازها و انتظارات مشتري فرآیند)

نوع فرآیند

اهداف استراتژیك مرتبط

دامنه كاربرد

متولي و پاسخگوي نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)

ناظر فرآیند
ذي نفعان فرآیند
محرك فرآیند

تاریخ بازنگري

ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی
استان
شناسای نتیجه مدیریت و میزان اثر بخش کارکرد دستگاه هیای اجرایی در ممینیه
تحقق اهداف برنامه های اختصاص
اصل
نظارت بر اجرای طرح هیای تملید دارایی هیای سیرمایهای اسیتان و ملی و نحیوه
هزینهکرد اعتبارات هزینه ای
استان آذربایجان شرق و دستگاه های اجرای تابعه

معاونت بودجه
ریاست محترم ساممان مدیریت و برنامه ریزی استان
ساممان برنامه و بودجه کشور ،استانداری ،دستگاه های اجرای استان
نتیجه محوری فعالیتهای انجام شده دستگاه های اجرایی و افیزایب بهیرهوری کی
عوام

نام فرآیند  :نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرایي استان
شماره بازنگري

كد فرایند

تاریخ بازنگري

 -1قانون برنامه پنج ساله توسعه
 -2قانون برنامه و بودجه
قوانين و آیيننامههاي
مرتبط با فرآیند

 -3قانون محاسبات عموم
 -4قانون مدریت خدمات کشوری
 -5قوانین بودجه سنوات
 -6ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعم های بودجه سنوات
 -7قانون تنظیم بخش ام مقررات مال دولت و قوانین الحاق مربوط به آن

سيستمها و منابع

سامانه ارمیاب عملکرد اختصاص  ،سامانه نظارت  3و سامانه نظارت  ، 4سامانه سبا

اطالعاتي مرتبط

نظارت برنامه ای :نظارت بر درصد تحقق اهداف برنامه های تصویب شده توسط ساممان برنامه و بودجه توسیط
دستگاه های اجرای
تعاریف و اصطالحات

شاخصهای اختصاص عملکرد :شاخصهای تبیین کننده عملکرد تخصص دستگاههیای اجرایی کیه توسیط
ساممانهای مرکزی و ساممان برنامه و بودجه تعیین و تصویب م گردند تا در ارمیاب واحدهای اسیتان همیان
دستگاه بکار گرفته شوند.

دریافتيها/
تامينكنندگان

قانون مدیریت خدمات
کشوری ،قانون برنامیه
و بودجه

خروجيها/
مشتریان

خروج ها -1 :گزارش ارمیاب عملکرد شاخصهای اختصاص -2
گزارش بامدید ام پروژههای تملد دارای های سرمایهای استان و
مل

شرح فرآیند و فعاليت هاي اصلي آن
الف -نظارت عملیات :
 -1-1انتخاب پروژه های تملد دارای های سرمایه ای مل و استان جهت بامدید
 -1-2تدوین برنامه بامدید و هماهنگ با دستگاه مجری
-2انجام بامدید میدان و تهیه گزارش مصور و ارائه به مقام مافوق
 -3تکمی فرم در سامانه نظارت  3و  4به ترتیب برای پروژه های مل و استان
 -4استفاده ام نتایج بامدید برای اصالح و بهبود اجرای پروژه های مل و استان
 -6دخالت نتایج بامدیدها در پرداخت تخصیص دستگاه .
ب -ارمیاب عملکرد فعالیت های اختصاص دستگاه های استان :
 -1دریافت ممان بندی ارمیاب عملکرد شاخص های اختصاص و اعالم به دستگاه های استان در معاونت منابع انسان
 -2هماهنگ و بررس عملکرد شاخصهای اختصاص دستگاه های استان توسط کارشناس معاونت هماهنگ بودجه
 -3جلسه هماهنگ نهای با نماینده دستگاه مرتبط با هدف امتیامده نهای .

ج -نظارت هزینهای:
 -1تنظیم چارچوب ارائه گزارش و ابالغ به دستگاه
 -2اخذ گزارش عملکرد اعتبارات پرداخت بر اساس فصول هزینه به صورت ماهانه
 -3اخذ گزارش عملکرد مستمر ام پرداخت حقوق دستگاه های اجرای ام خزانه معن استان
 -4تحلی گزارشات و مدیریت نحوه هزینهکرد اعتبارات پرداخت (با اولویت هزینههای اجتناب ناپذیر) و در صورت لزوم اعمال نظر در
تخصیصهای آت دستگاه
نام فرآیند  :نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرایي استان
كد فرآیند

تاریخ بازنگري :

شماره بازنگري:

نقاط نظارتي و كنترلي فرآیند
رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در ارمیاب عملکرد
میزان تطابق احجام عملیات و ممان بندی اجرا پروژه ها با موافقتنامه
شاخصهاي پایش و اندازهگيري

معيارهاي پذیرش

نسبت دستگاههای اجرای ارمیاب شده به ک
دستگاههای اجرای مشمول ارمیاب عملکرد شاخصهای
اختصاص

100درصد

ساالنه

100درصد

ساالنه

نسبت پروژه های مل بامدید شده به ک پروژه های مل
قاب بامدید
نسبت پروژه های استان بامدید شده به ک پروژه های
استان قاب بامدید
نمودار فرآیند (براساس ) BPMN

100درصد

مسئول پایش و

دوره پایش و

اندازهگيري

اندازهگيري

ساالنه

ریاست جمهوری
ساممان برنامه و بودجه کشور
ساممان برنامه و بودجه آذربایجان شرق
نام سند  :فرایند امور ارمیاب و نظارت
فلوچارت شماره ید

شرو

کارشناس بودجه

بررس

پروژه ها و تعیین آن برای بامدید

کارشناسان بودجه
المم

-1تدوین برنامه بامدید و هماهنگ
 -2انجام بامدید میدان
 -3تکمی و تنظیم گزارش و فرم ها

ساممان برنامه وبودجه
-1استفاده ام نتایج بامدید در تکمی سامانه
-2تاثیر نتایج بامدید در تخصیصهای ستگاه

پایان

ریاست جمهوری
ساممان برنامه و بودجه کشور
ساممان برنامه و بودجه آذربایجان شرق
نام سند :فرایند امور ارمیاب و نظارت
فلوچارت شماره دو

شرو

معاونت منابع انسان ساممان برنامه و بودجه
استان
ابالغ ممانبندی ارمیاب عملکرد شاخص های
اختصاص

کارشناس بودجه

هماهنگ

و بررس عملکرد شاخص های
اختصاص

کارشناس بودجه
جلسه هماهنگ

نهای

پایان

وامتیام ده

نهای

ریاست جمهوری
ساممان برنامه و بودجه کشور
ساممان برنامه و بودجه آذربایجان شرق
نام سند :فرایند امور ارمیاب و نظارت
فلوچارت شماره سه

شرو

گروه تلفیق ساممان برنامه و بودجه استان
تدوین چارچوب ارائه گزارش نظارت

ساممان برنامه و بودجه
اعالم به دستگاه های اجرای

دستگاه اجرای
تکمی و ارائه گزارشات مورد درخواست

گروه تلفیق ساممان

دریافت و جمعبندی گزارشات و تحلی آن

ساممان برنامه و بودجه
مدیریت نحوه هزینهکرد اعتبارات

پایان

نام فرآیند  :امور ارزیابي و نظارت
شماره بازنگري :

كد فرآیند

تاریخ بازنگري :

سوابق بازنگري فرآیند
تاریخ بازنگري

مستندات سوابق و گزارش هاي مرتبط سطح بلوغ فرآیندي

خالصه نتایج و بهبودها

واحدهاي درگير در اجراي فرآیند

 -3گروه تلفیق

 -1دستگاه های اجرای و نظارت مرتبط

 -2گروه بودجه مرتبط

تهيهكننده :معاونت هماهنگي امور بودجه

تایيد :وحيد جاللي

تصویب :داود بهبودي

سمت :معاون هماهنگ امور بودجه
امضاء:

سمت :رئیس ساممان مدیریت و برنامه ریزی استان
امضاء:

نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرایي استان

بهبود کارآی و اثر بخش فعالیت های دستگاه های اجرای استان
GC

خدمت گيرندگان مردمي ،نيروهاي انساني ادارات و سازمان هاي
G
B

دولتي
GG













































مستندات بارگذاري شده در سيستم ارزیابي عملكرد و مستندات فيزیكي دستگاه اجرایي ارزیابي شونده
قانون برنامه و بودجه  ،قانون مدیریت خدمات كشوري
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امورنظارت و ارزیابي

