
กระบวนงานการจัดท าขอ้ตกลงเพือ่การปฏบิตังิาน 

สว่นงานด าเนนิการใหม้กีารกลั่นกรอง   
โครงการและงบประมาณตามหลักเกณฑ ์     

และสรปุผลการกลั่นกรอง 

ผา่นการพจิารณา ไมผ่า่นการพจิารณา 

สว่นงานประสานผูรั้บการ
สนับสนุนแกไ้ขโครงการ 

สว่นงานประสานผูรั้บการ
สนับสนุนเพือ่ขอเอกสาร
ประกอบการจัดท าขอ้ตกลง 

งานขอ้ตกลง จัดท าแบบขออนุมตัจิัดท าขอ้ตกลง          
(สช.บ.007)  

งานขอ้ตกลง ประสานสว่นงานเพือ่จัดสง่ขอ้ตกลงไปให ้         
ผูรั้บการสนับสนุนลงนาม 

งานงบประมาณ ปิดหลักการ 
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สว่นงานมแีผนปฏบิตังิานและงบประมาณตามแผนงานหลกัประจ าปี 

สว่นงานประสานองคก์รหรอืบคุคลทีเ่หมาะสมเชญิเขา้รว่มพัฒนา
โครงการ โดยใหรั้บทราบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอโครงการดว้ย 

องคก์ร หรอืบคุคลทีส่ว่นงานไปเชญิรว่มพัฒนาโครงการเสนอ
โครงการเขา้สูก่ารพจิารณา 

งานขอ้ตกลง ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร พรอ้มจัดท า
ขอ้ตกลงเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 

สว่นงานขออนุมตัหิลกัการ  
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งานงบประมาณบนัทกึกนัเงนิและเสนอผูม้อี านาจอนุมตัผิา่น ผอ.สอ 

งานการเงนิ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
3 
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งานการเงนิ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร                  
พรอ้มเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 

สว่นงานจัดท าแบบขออนุมตัจัิดท าขอ้ตกลง 8 

15 

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง 

งานการเงนิตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร                                       
พรอ้มเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ 

11 

งานขอ้ตกลงไดรั้บขอ้ตกลงหลงัจากลงนาม 2 ฝ่าย              
แลว้ตัง้ผกูพันงบประมาณ พรอ้มจัดท าเอกสารเบกิเงนิงวดที ่1 

13 



งานขอ้ตกลง บนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลูและสง่ส าเนาใบน าฝาก/               
ขอ้ตกลง(คูฉ่บบั) ให ้สว่นงานสง่ผูรั้บการสนับสนุน 

งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี              
พรอ้มเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม 
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สว่นงานเจา้ของโครงการท าทะเบยีนคมุขอ้ตกลง    
และตดิตามการท างาน/การใชง้บประมาณตามสญัญา 

20.1 20.2 

หมายเหต ุ

ขอ้ 1. หลกัการสนับสนุนการท างานประกอบดว้ย  

 1.1 สนับสนุนอะไร 

 1.2 วตัถปุระสงค ์

 1.3 TOR/กรอบการท างาน 

 1.4 วงเงนิ 

ทัง้นี ้ในการอนุมัตหิลกัการใหส้ว่นงานปฏบิตัติามแนวทางการขออนุมัตหิลักการท าสญัญาและใชเ้งนิงบประมาณ 

เพือ่โครงการสนับสนุนการปฏบิตังิานและการท าขอ้ตกลงปฏบิตังิานวชิาการ 

ขอ้ 2. การกลัน่กรองโครงการและงบประมาณ 

ใหด้ าเนนิการตามแนวทาง สนับสนุนหรอืด าเนนิโครงการของ สช. และใหพ้จิารณาเงือ่นไขตามประกาศของ ป.ป.ช.
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดท าและแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยของโครงการทีบ่คุคลหรอืนติบิคุคลเป็นคูส่ญัญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ดว้ย 

• วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท กลัน่กรองโดยเจา้หนา้ทีส่ านักงานและ/หรอืผูท้รงคณุวฒุไิมน่อ้ยกวา่ 1 คน 

• วงเงนิเกนิ 500,000 - 1,000,000 บาท กลัน่กรองโดยเจา้หนา้ทีส่ านักงานและ/หรอืผูท้รงคณุวฒุริวมกนั            
ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

• วงเงนิเกนิ 1,000,000-5,000,000 บาท  กลัน่กรองโดยเจา้หนา้ทีส่ านักงานและผูท้รงคณุวฒุริวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 4   
คน โดยมผีูท้รงคณุวฒุไิมน่อ้ยกวา่ 2 คน 

• วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท กลัน่กรองโดยเจา้หนา้ทีส่ านักงานและผูท้รงคณุวฒุริวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 5 คน โดยมี
ผูท้รงคณุวฒุไิมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

ขอ้ 3 เอกสารประกอบการจัดท าขอ้ตกลง 

ขอ้ 4. ส าหรับ ส านัก สปพ.ใหง้านบรหิารจัดการของ สปพ. ด าเนนิการ (เฉพาะกลอ่งที ่6) 

ขอ้ 5. เมือ่ผูม้อี านาจลงนามในขอ้ตกลงเรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีคู่ส่ญัญาทีต่อ้งแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยตอ่ ป.ป.ช. ใหง้าน  
ขอ้ตกลงจัดสง่สญัญาให ้ป.ป.ช. ภายใน 30 วนั นับจากลงนามในสญัญา 

 

20 

เมือ่ผูรั้บการสนับสนุนสง่ใบส าคญัรับเงนิ       
กลับมายงั สช. งานการเงนิเก็บใบส าคญัรับเงนิ

แนบใบส าคัญจา่ย 

20.1.1 

ผา่น ETM วนัท่ี 5 มิย 56 

งานการเงนิ จัดท าเชค็พรอ้มใบส าคญัจา่ย 

เสนอผูม้อี านาจลงนามอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 

งานงบประมาณ ตัดจา่ยเงนิงวด 16 

17 

18 

งานการเงนิ จา่ยเชค็/โอนเงนิ 19 
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งานขอ้ตกลง ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงาน
การเงนิพรอ้มเอกสารแนบตา่งๆ 

ประสาน สว่นงานลงนามใหค้วามเห็นตอ่    
รายงานการเงนิ/ตรวจรับงาน 

การเบกิเงนิงวดถัดไป/งวดสดุทา้ย 

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง 

ประสานผูรั้บการสนับสนุน  
เพือ่แกไ้ขรายงานการเงนิ 

 งานการเงนิ จา่ยเชค็/โอนเงนิ 

งานขอ้ตกลง จัดท าแบบขอเบกิเงนิงวดถดัไป/         
งวดสดุทา้ย (แบบ สช.บ.008) 

งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี                                     
พรอ้มเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม 

กรณีเบกิจา่ย (งวดถัดไป/งวดสดุทา้ย) กรณีคนืเงนิ(งวดสดุทา้ย) 

งานงบประมาณ ตัดจา่ยเงนิ 

งานการเงนิ จัดท าเชค็พรอ้มใบส าคญัจา่ย 

เสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 

 งานการเงนิตรวจสอบการโอนเงนิ 

งานขอ้ตกลง ประสานผูรั้บการสนับสนุนเพือ่
แจง้การโอนเงนิคนื 

งานขอ้ตกลง บนัทกึการรับเงนิคนื             
เขา้ฐานขอ้มลู 

งานงบประมาณ รับเงนิคนืเขา้งบประมาณ 

งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี

งานขอ้ตกลง บนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู   
และสง่ส าเนาใบน าฝาก ให ้สว่นงานสง่      

ผูรั้บการสนับสนุน 

งานขอ้ตกลง ประสาน สว่นงานเพือ่ตดิตามการ
เบกิจา่ยเงนิงวดถดัไป/งวดสดุทา้ย 
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เมือ่ผูรั้บการสนับสนุนสง่ใบส าคญัรับเงนิ       
กลับมายงั สช. งานการเงนิเก็บใบส าคญัรับเงนิ

แนบใบส าคัญจา่ย 

6.2.6 

ผา่น ETM วนัท่ี 5 มิย 56 

สว่นงานเมือ่ไดรั้บเอกสารจากผูรั้บการสนับสนุน  
ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารเบือ้งตน้ 

2 

งานการเงนิตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
พรอ้มเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 
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การขยายเวลา 

งานขอ้ตกลง ตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอื 
ขอขยายเวลา(แบบ รข.004)พรอ้มเอกสารแนบ 

รายงานความกา้วหนา้ (แบบ รข.001 ) 

ประสาน สว่นงานลงนามใหค้วามเห็นตอ่     
หนังสอืขอขยายเวลา 

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง 

ประสานผูรั้บการสนับสนุน
เพือ่แกไ้ขเอกสาร 

 งานขอ้ตกลง  บนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู 

งานขอ้ตกลง เสนอผูม้อี านาจลงนามอนุมตั ิ    
ผา่น ผอ.สอ. 
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แนวทางการบรหิารจดัการ 
1. การรายงานสถานะโครงการ สอ.และสว่นงานเจา้ของโครงการจะรว่มกนัท ารายงานเสนอเลขาธกิาร

เพือ่รับทราบและแจง้ทางอเีมลใ์หท้กุส านักรับทราบ และจะรายงานสถานะโครงการในการประชมุ 
ETM เพือ่ตดิตามงานอกีครัง้ 

2.  หลังจากที ่สช.จา่ยเงนิสนับสนุนงวดที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ งานพัฒนาระบบบรหิารและสว่นงาน
เจา้ของโครงการจะรว่มกนัจัดใหม้กีารใหค้ าแนะน าใหก้ารจัดท ารายงานการเงนิและบญัชเีพือ่ให ้
การท างานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

การตดิตามการใชเ้งนิ 

 สิน้ปีงบประมาณ งานขอ้ตกลงท าการจัดจา้ง 
Audit เพือ่ท าการสุม่ตรวจสอบโครงการตาม
ขอ้ตกลง 10-15 % ของขอ้ตกลงทัง้หมด 

 งานขอ้ตกลง ประสาน Audit เพือ่ใหข้อ้มลูของ
ผูรั้บการสนับสนุนทีไ่ดรั้บการสุม่ตรวจ 

 Audit จัดท าจดหมายแจง้ผูรั้บการสนับสนุนให ้
ทราบขอ้มลู วันเวลา ทีจ่ะรับการตรวจสอบ 

 Audit เขา้ตรวจสอบโครงการ 

 Audit รายงานผลการตรวจสอบ ตอ่ สช. 

 งานขอ้ตกลง เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่ 
เลขาธกิาร 

น าขอ้มลูไปพัฒนาการสนับสนุนโครงการ 
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