
สว่นงาน ตัง้ผกูพันงบประมาณ 

1.1 กรณีไมไ่ดย้มืเงนิทดรอง  

สว่นงาน จัดท าแบบฟอรม์ขออนุมตัเิดนิทางไป
ปฏบิตังิาน(สช.บ.004) และเอกสารแนบ  

หลงัจากเสร็จงานแลว้สว่นงานตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารพรอ้ม
จัดท าแบบฟอรม์ขออนุมตัเิบกิจา่ย(สช.บ.005) (แนบขออนุมตัจิดัประชมุ/
ขออนุมตัเิดนิทางไปปฏบิตังิานทีอ่นุมตัแิลว้) และตดัจา่ยงบประมาณ 

เสนอผูม้อี านาจอนุมตัใินใบส าคญัจา่ย              
และเชค็ ผา่น ผอ.สอ. 

สว่นงาน จัดท าแบบฟอรม์ขออนุมตัจิดั
ประชมุ(สช.บ.003) และเอกสารแนบ  

กระบวนงานสนับสนุนดา้นการเงนิ และงบประมาณ 

1.การเดนิทางไปปฏบิัตงิานและจัดประชมุ 

สว่นงานมแีผนปฏบิตังิานและงบประมาณตามแผนงานประจ าปี 

งานงบประมาณ ตัง้ผกูพันงบประมาณ       
และคนืสว่นงาน 

งานการเงนิตรวจสอบความถกูตอ้ง       
ของเอกสารและเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ 

ผา่น ผอ.สอ. 

งานงบประมาณ ตดัจา่ยงบประมาณ 

งานการเงนิ จัดท าใบส าคญัจา่ย        
พรอ้มออกเชค็ 

จา่ยเชค็/โอนเงนิ 

งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี
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งานการเงนิ ตรวจสอบ              
ความถกูตอ้งของเอกสาร 

สว่นงาน เสนอ ผอ.ส านักอนุมตั ิ
และตัง้ผกูพันงบประมาณ 

งานการเงนิ เสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ  
ผา่น ผอ.สอ.   

1 

1.1 1.2 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.1 
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10 

2 

กรณีวงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บาท กรณีวงเงนิเกนิ 50,000 บาท 

(1) 

1.1.1 1.1.2 

ผูย้มืลงนามรับเงนิ 
9 
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    พนักงานในสว่นงาน 
1.1.1.1 

    มใิชพ่นักงานในสว่นงาน 
1.1.1.2 



สว่นงาน ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
และตัง้ผกูพันงบประมาณ 

งานการเงนิ จัดท าใบส าคญัจา่ยพรอ้มออกเชค็ 

เสนอผูม้อี านาจอนุมตัใินแบบฟอรม์ ขออนุมตัิ
จัดประชมุ/เดนิทางไปปฏบิตังิาน และเบกิเงนิ
ยมืทดรอง,สญัญายมืเงนิ,ใบส าคญัจา่ย และ

เชค็ ผา่น ผอ.สอ. 

1.2 กรณียมืเงนิทดรอง 

สว่นงาน จัดท าแบบฟอรม์ขออนุมตัจิดั
ประชมุและเบกิเงนิยมืทดรอง(สช.บ.001)
โดยประมาณการคชจ. 80%พรอ้มแนบ

สญัญายมืเงนิ(สช.บ.007) และเอกสารแนบ  

งานการเงนิ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
และออกเลขทีส่ญัญายมืเงนิ 

งานงบประมาณ ตัง้ผกูพันงบประมาณ 

จา่ยเชค็/โอนเงนิ 

ผูย้มืลงนามรับเงนิ 

สว่นงาน จัดท าแบบฟอรม์ขออนุมตัเิดนิ  
ทางไปปฏบิตังิานและเบกิเงนิยมืทดรอง
(สช.บ.002)พรอ้มแนบสญัญายมืเงนิ

(สช.บ.007) และเอกสารแนบ  

สว่นงานมแีผนปฏบิตังิานและงบประมาณ  
ตามแผนงานประจ าปี 
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งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี
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เอกสารแนบ 1. ขออนุมตัเิดนิทางไปปฏบิตังิาน(กรณีไมไ่ดย้มืเงนิ และยมืเงนิ)  ประกอบดว้ย 

 1.1 โครงการ(กรณีไปตา่งประเทศ) (ถา้ม)ี 

 1.2 หนังสอืเชญิ (ถา้ม)ี 

 1.3 รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี 

 1.4 ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 

เอกสารแนบ 2. ขออนุมตัจิดัประชมุ(กรณีไมไ่ดย้มืเงนิ และยมืเงนิ) ประกอบดว้ย 

 2.1 โครงการ(กรณีไปตา่งประเทศ) (ถา้ม)ี 

 2.2 ก าหนดการจัดประชมุ/สมัมนา  

 2.3 รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ (ถา้ม)ี 

 2.4 ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 
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1.3 การชดใชเ้งนิยมืทดรอง (รับเงนิคนื หรอื เบกิจา่ยเพิม่)  

สว่นงาน ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร พรอ้มจัดท า    
แบบ ฟอรม์คนืเงนิยมืทดรองจา่ย(สช.บ.008) และตัดจา่ย
งบประมาณ(กรณีเดนิทางไปปฏบิตังิาน และกรณีจัดประชมุ) 

งานการเงนิ ตรวจสอบความถกูตอ้ง   
ของเอกสาร,ตดัลกูหนีเ้งนิยมืและ          

เสนอผูม้อี านาจมอนุมตัผิา่น ผอ.สอ. 

งานการเงนิ จัดท าใบส าคญัจา่ย     
พรอ้มออกเชค็ 

เสนอผูม้อี านาจอนุมตัใินใบส าคญัจา่ย 
และเชค็ ผา่น ผอ.สอ. 

จา่ยเชค็/โอนเงนิ 

ผูย้มืลงนามรับเงนิ 

กรณีเบกิจา่ยเพิม่ กรณีรับเงนิคนื/คนืเงนิบางสว่น   

งานการเงนิตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร    

งานบญัช ี        
บนัทกึบญัช ี

ภายใน 20 วนัท าการหลงัจากเสร็จสิน้งานนัน้ 

หมายเหตุ  1. ในกรณีที่ยืมเงนิทดรองเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือจัดประชุม เมื่อมีการเล่ือนก าหนดการออกไปไม่เกิน 1  
                  สัปดาห์ ยังไม่ต้องคืน หากเล่ือนก าหนดการเกิน 1 สัปดาห์หรือยังไม่มีก าหนดเวลาแน่นอนให้คืนเงนิทัง้จ านวนก่อน 
               2. กรณีช าระเงนิยืมทดรอง ระเบียบฯก าหนดให้ช าระภายใน 20 วันท าการหลังเสร็จสิน้งานนัน้ 
                  ในทางปฏิบัติให้ หมายถึง จ านวนวันที่ผู้ยืมท าการส่งหลักฐานการชดใช้เงนิ  ไม่นับรวมวันที่งานการเงนิ สอ. ตรวจสอบหลักฐาน          

งานงบประมาณ ตดัจา่ยงบประมาณ 
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งานการเงนิตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร    
(ใบสรปุคา่ใชจ้า่ย) และรับเงนิคนื ,ตัด/ลดลกูหนีเ้งนิ
ยมื พรอ้มออกใบเสร็จรับเงนิ ท าสลปิน าฝากธนาคาร   

งานการเงนิ เสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิผา่น ผอ.สอ. 

งานงบประมาณ ตดัจา่ยงบประมาณ 

เอกสารเกดิขอ้ผดิพลาด เอกสารถกูตอ้ง 

งานการเงนิ ประสานสว่นงาน        
ใหรั้บทราบ เพือ่จัดท าบนัทกึแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด โดยผ่าน ผอ.ส านัก 
และตดัจา่ยงบประมาณ(เพิม่/ลด) 

งานการเงนิ ตรวจสอบความถกูตอ้ง    
ของเอกสาร หากพบวา่มกีารรับคนืเงนิให ้
เริม่กลอ่ง 1.1.1 ใหม่ และหากมกีาร
เบกิจ่ายเพิม่ ใหเ้ริม่กลอ่ง 1.2.1 ใหม ่

 งานงบประมาณ ตดัจา่ย    
งบประมาณ (เพิม่/ลด)  

งานบญัช ีบนัทกึบัญช ี

1 

1.1 1.2 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

(1) 

(1.1)  

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(2) 

(2.1) 

งานบญัช ีบนัทกึบญัช ี
1.2.7 
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1.1 กรณีไม่ได้ยืมเงนิทดรอง  

Admin/Expert จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน(สช.บ.004) และเอกสารแนบ 1 

หลังจากเสร็จงานแล้ว Admin ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร พร้อม
จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าย(สช.บ.005) (แนบขออนุมัติจดัประชุม/
ขออนุมัติเดนิทางไปปฏิบัติงานที่อนุมตัิแล้ว) และตดัจ่ายงบประมาณ 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัตใินใบส าคัญจ่าย และเช็ค ผ่าน ผอ.สอ. 
 

Admin/Expert จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติ
จัดประชุม(สช.บ.003) และเอกสารแนบ 2 

กระบวนงานสนับสนุนด้านการเงิน และงบประมาณ(สปพ.) 

1.การเดนิทางไปปฏิบัตงิานและจัดประชุม 

ส่วนงานมีแผนปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนงานประจ าปี 

งานงบประมาณ ตัง้ผูกพนังบประมาณ 

ส่งกลับคนื Admin/Expert 

งานบริหาร สปพ. ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

งานงบประมาณ ตัดจ่ายงบประมาณ 

งานการเงนิ จดัท าใบส าคัญจ่ายพร้อมออกเช็ค 

จ่ายเช็ค/โอนเงนิ 

งานบัญชี บันทึกบัญช ี
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งานการเงนิ เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

1.2 

1 

1.1 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Admin ตัง้ผูกพนังบประมาณ 

งานบริหาร สปพ. ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

Admin เสนอผอ.ส านักอนุมตัิ และตัง้
ผูกพันงบประมาณ 

งานการเงนิ เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมตัิ   

2 

2.1 

2.2 

3 

กรณีวงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท 
และเป็นพนักงานในส่วนงาน 

กรณีวงเงนิเกนิ 50,000 บาท 

1.1.1.1 

1.1.1 1.1.2 

ผู้ยมืลงนามรับเงนิ 
12 

13 
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Admin ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร และ
ตัง้ผูกพนังบประมาณ 

งานการเงนิ จดัท าใบส าคัญจ่ายพร้อมออกเช็ค 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมตัใินแบบฟอร์ม ขอ
อนุมัติจดัประชุม/เดินทางไปปฏิบัติงาน และเบิก
เงนิยมืทดรอง,สัญญายมืเงนิ,ใบส าคัญจ่าย และ

เช็ค ผ่าน ผอ.สอ. 

1.2 กรณียืมเงนิทดรอง 

Admin/Expert จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติจดั
ประชุมและเบิกเงนิยมืทดรอง(สช.บ.001)

โดยประมาณการคชจ. 80%พร้อมแนบสัญญา
ยมืเงนิ(สช.บ.007) และเอกสารแนบ 2 

งานการเงนิ ออกเลขที่สัญญายมืเงนิ 

งานงบประมาณ ตัง้ผูกพนังบประมาณ 

จ่ายเช็ค/โอนเงนิ 

ผู้ยมืลงนามรับเงนิ 

Admin/Expert จัดท าแบบฟอร์มขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงานและเบิกเงนิยมืทดรอง

(สช.บ.002)พร้อมแนบสัญญายมืเงนิ(สช.บ.007) 
และเอกสารแนบ 1 

ส่วนงานมีแผนปฏิบัติงานและงบประมาณตาม
แผนงานประจ าปี 
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งานบริหาร สปพ.ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

1 

1.1 1.2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

งานบัญชี บันทึกบัญช ี
10 

ผา่น ETM วนัท่ี 5 มิย 56 



เอกสารแนบ 1. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน(กรณีไม่ได้ยืมเงนิ และยืมเงนิ)  ประกอบด้วย 

 1.1 โครงการ(กรณีไปต่างประเทศ) (ถ้ามี) 

 1.2 หนังสือเชิญ (ถ้ามี) 

 1.3 รายช่ือผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน (ถ้าม)ี 

 1.4 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เอกสารแนบ 2. ขออนุมัติจัดประชุม(กรณีไม่ได้ยืมเงนิ และยืมเงนิ) ประกอบด้วย 

 2.1 โครงการ(กรณีไปต่างประเทศ) (ถ้ามี) 

 2.2 ก าหนดการจัดประชุม/สัมมนา  

 2.3 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 2.4 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
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1.3 การคืนเงินทดรอง (รับเงนิคืน หรือ เบิกจ่ายเพิ่ม)  

Admin ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม
คืนเงนิยืมทดรองจ่าย(สช.บ.008) และตัดจ่ายงบประมาณ 

(กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน และกรณีจัดประชุม) 

งานงบประมาณ ตัดจ่าย
งบประมาณ 

 

งานการเงนิ จัดท าใบส าคัญจ่าย
พร้อมออกเช็ค 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติใน
แบบฟอร์มคืนเงนิยืมทดรองจ่าย,

ใบส าคัญจ่าย และเช็ค ผ่าน ผอ.สอ. 

จ่ายเช็ค/โอนเงนิ 

ผู้ยืมลงนามรับเงนิ 

กรณีเบิกจ่ายเพิ่ม กรณีรับเงนิคืน/คืนเงนิบางส่วน   

งานการเงนิรับเงนิคืน และตัด/ลด
ลูกหนีเ้งนิยืมพร้อมออกใบเสร็จรับเงนิ 

ท าสลิปน าฝากธนาคาร   

งานงบประมาณ ตัดจ่าย
งบประมาณ 

 

งานบัญชี บันทกึบัญชี 

ภายใน 20 วันท าการหลังจากเสร็จสิน้
วันท าการ 

งานบริหาร สปพ.ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 

งานบริหาร สปพ.ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร 
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งานการเงนิ เสนอผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัติ ผ่าน ผอ.สอ. 

งานการเงนิ ตัดลูกหนีเ้งนิยืม และเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 

1 

1.1 1.2 

1.1.1 1.2.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.2 

1.2.3 

1.1.4 

1.2.4 

1.1.5 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

งานบัญชี บันทกึบัญชี 1.2.8 

หมายเหตุ  1. ในกรณีที่ยืมเงนิทดรองเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือจัดประชุม เมื่อมีการเล่ือนก าหนดการออกไปไม่เกิน 1  
                  สัปดาห์ ยังไม่ต้องคืน หากเล่ือนก าหนดการเกิน 1 สัปดาห์หรือยังไม่มีก าหนดเวลาแน่นอนให้คืนเงนิทัง้จ านวนก่อน 
               2. กรณีช าระเงนิยืมทดรอง ระเบียบฯก าหนดให้ช าระภายใน 20 วันท าการหลังเสร็จสิน้งานนัน้ 
                  ในทางปฏิบัติให้ หมายถึง จ านวนวันที่ผู้ยืมท าการส่งหลักฐานการชดใช้เงนิ  ไม่นับรวมวันที่งานการเงนิ สอ. ตรวจสอบ              

หลักฐาน 

ผา่น ETM วนัท่ี 5 มิย 56 


