๑. กระบวนการการส่งใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ (กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
ลาดับที่

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ ไม่มีคืนเงิน

๑

มาตรฐาน
ระยะเวลา

ผังกระบวนการ

รับเรื่องใบสาคัญ
ใช้หนี้ฯ

ไม่มีคืนเงินสด

๓

๔

๕ นาที

คืนเงินสด

คืนเงินสดตามใบสาคัญใช้หนี้
เงินยืมราชการฯ

๒

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ ไม่มคี นื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ มีคืนเงิน

รับเรื่องใบสาคัญ
ใช้หนี้ฯ

รายละเอียดงาน

๕ นาที

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบัญชี (เงินยืม) :
ศราวุธ/ชลลดา

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ มีคนื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.
- ตรวจจานวนเงิน ชือ่ รายยืม แยกประเภทของ
เงิน
๑. รับคืนเงินสด พร้อมประทับตราในเอกสาร
ใบสาคัญใช้หนีเ้ งินยืม
ราชการ
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน

กลุม่ การเงิน
(ห้องเช็ค) :

เจ้าหน้าที่สารบรรณกองรับเอกสารใบสาคัญ
ชดใช้หนีเ้ งินยืมในระบบสารบรรณ

กลุม่ อานวยการ :

รับเอกสารใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
ในระบบสารบรรณ

๑๐ นาที

รับเอกสารใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการและ
ลงทะเบียนคุมหลักฐาน

๑. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุม่ รับเอกสารใบสาคัญ
ชดใช้หนีเ้ งินยืมในระบบสารบรรณ (การเงิน)
๒. ลงทะเบียนคุมหลักฐานใช้หนีเ้ งินยืมในระบบ
๑๐ นาที Excel
๓. แนบแบบฟอร์มกากับและติดตามเอกสาร
ชดใช้หนีเ้ งินยืมราชการ

ณัฐวัชร

เจนจิรา

กลุ่มการเงิน : วิมล/
ปริมาณ (ส่งคืนแก้ไข)
(เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่ม)

ไม่ถูกต้อง
กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

๕

-

ตรวจสอบ
หลักฐาน/ใบสาคัญ

กรณี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ :
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ (๒ วันทาการ
กรณีไม่มขี ้อทักท้วง)
- ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ (๓ วันทาการ
กรณีไม่มขี ้อทักท้วง)

กลุ่มการเงิน : บุษณี,
นลพรรณ,
มณฑล, พนิดา, พิมพ์
พิสุทธิ์, นุชรา, วัชรา
พรรณ,
วิษณุ, ศริญญา,
ปริมาณ

๑. ตรวจสอบเอกสาร จานวนเงิน
๒. ล้างหนีเ้ งินยืมตามใบสาคัญ

กลุ่มบัญชี (เงินยืม)
ศราวุธ/ชลลดา

ถูกต้อง
ถูกต้อง

๖

ชดใช้หนี้เงินยืมราชการ

๑ วัน

๒. กระบวนการการส่งใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ (กรณีฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา)

ลาดับที่

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ ไม่มีคืนเงิน

๑

มาตรฐาน
ระยะเวลา

ผังกระบวนการ

รับเรื่องใบสาคัญ
ใช้หนี้ฯ

ไม่มีคืนเงินสด

๒

๓

๔

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ ไม่มคี นื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ มีคืนเงิน

รับเรื่องใบสาคัญ
ใช้หนี้ฯ

๕ นาที

คืนเงินสด

คืนเงินสดตามใบสาคัญใช้หนี้
เงินยืมราชการฯ

รายละเอียดงาน

๕ นาที

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบัญชี (เงินยืม) :
ศราวุธ/ชลลดา

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ มีคนื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.
- ตรวจจานวนเงิน ชือ่ รายยืม แยกประเภทของ
เงิน
๑. รับคืนเงินสด พร้อมประทับตราในเอกสาร
ใบสาคัญใช้หนีเ้ งินยืม
ราชการ
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน

กลุม่ การเงิน
(ห้องเช็ค) :

เจ้าหน้าที่สารบรรณกองรับเอกสารใบสาคัญ
ชดใช้หนีเ้ งินยืมในระบบสารบรรณ

กลุม่ อานวยการ :

รับเอกสารใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
ในระบบสารบรรณ

๑๐ นาที

รับเอกสารใบสาคัญชดใช้หนี้เงินยืมราชการและ
ลงทะเบียนคุมหลักฐาน

๑. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่มรับเอกสารใบสาคัญชดใช้
หนี้เงินยืมในระบบสารบรรณ
๒. ลงทะเบียนคุมหลักฐานใช้หนี้เงินยืมในระบบ Excel
๑๐ นาที ๓. แนบแบบฟอร์มกากับและติดตามเอกสารชดใช้หนี้

ณัฐวัชร

เจนจิรา

กลุ่มการเงิน : วิมล/
ปริมาณ (ส่งคืนแก้ไข)
(เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่ม)

เงินยืมราชการ

กรณี ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบหลักฐาน/
ใบสาคัญ

๕

ถูกต้อง

๖

ชดใช้หนี้เงินยืมราชการ

๑ วัน

กรณี ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
• กรณี ผู้จดั ออกค่าใช้จา่ ยให้
๑. วงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๕ วันทาการ กรณีไม่มขี ้อทักท้วง)
๒. วงเงิน ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๗ วันทาการ กรณีไม่มขี ้อทักท้วง)
๓. วงเงิน ๕๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้
ไป (๑๐ วันทาการ กรณีไม่มขี ้อทักท้วง)
• กรณี ผู้เข้าร่วมเบิกจากต้นสังกัด
- ไม่จากัดวงเงิน (๔ วันทาการ กรณีไม่มขี ้อ
ทักท้วง)
๑. ตรวจสอบเอกสาร จานวนเงิน
๒. ล้างหนีเ้ งินยืมตามใบสาคัญ

กลุ่มการเงิน : บุษณี,
นลพรรณ,
มณฑล, พนิดา,
พิมพ์พสิ ุทธิ์, นุชรา, วัช
ราพรรณ,
วิษณุ, ศริญญา,
ปริมาณ

กลุ่มบัญชี (เงินยืม)
ศราวุธ/ชลลดา

๓. กระบวนการการส่งใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ (กรณี ซื้อ-จ้าง/ค่าเบี้ยประชุม/อื่นๆ)
ลาดับที่

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ ไม่มีคืนเงิน

๑

มาตรฐาน
ระยะเวลา

ผังกระบวนการ

รับเรื่องใบสาคัญ
ใช้หนี้ฯ

ไม่มีคืนเงินสด

๒

๓

๔

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ ไม่มคี นื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนี้ฯ มีคืนเงิน

รับเรื่องใบสาคัญใช้
หนี้ฯ

๕ นาที

คืนเงินสด

คืนเงินสดตามใบสาคัญใช้หนี้
เงินยืมราชการฯ

๕ นาที

รับเอกสารใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
ในระบบสารบรรณ

รายละเอียดงาน

๑๐ นาที

กลุ่มบัญชี (เงินยืม) :
ศราวุธ/ชลลดา

กรณี ส่งใบสาคัญใช้หนีฯ้ มีคนื เงินสด
- รับเรื่อง บันทึกเลขสธ.
- ตรวจจานวนเงิน ชือ่ รายยืม แยกประเภทของ
เงิน
๑. รับคืนเงินสด พร้อมประทับตราในเอกสาร
ใบสาคัญใช้หนีเ้ งินยืม
ราชการ
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน

กลุม่ การเงิน
(ห้องเช็ค) :

เจ้าหน้าที่สารบรรณกองรับเอกสารใบสาคัญ
ชดใช้หนีเ้ งินยืมในระบบสารบรรณ

กลุม่ อานวยการ :

๑. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุม่ รับเอกสารใบสาคัญ
ชดใช้หนีเ้ งินยืมในระบบสารบรรณ (การเงิน)
๒. ลงทะเบียนคุมหลักฐานใช้หนีเ้ งินยืมในระบบ
๑๐ นาที Excel
๓. แนบแบบฟอร์มกากับและติดตามเอกสาร
ชดใช้หนีเ้ งินยืมราชการ

รับเอกสารใบสาคัญใช้หนี้เงินยืมราชการและ
ลงทะเบียนคุมหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐวัชร

เจนจิรา

กลุ่มการเงิน : วิมล/
ปริมาณ (ส่งคืนแก้ไข)
(เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่ม)

ไม่ถูกต้อง

กรณี ซื้อ-จ้าง/ค่าเบี้ยประชุม/อื่นๆ

๕

ถูกต้อง

๖

๒ วัน

ตรวจหลักฐาน/
ใบสาคัญ

ถูกต้อง

ชดใช้หนี้เงินยืมราชการ

๑ วัน

กรณี ซือ้ -จ้าง/ค่าเบีย้ ประชุม/อืน่ ๆ
- ไม่จากัดวงเงิน (๒ วันทาการ กรณีไม่มขี ้อ
ทักท้วง)

๑. ตรวจสอบเอกสาร จานวนเงิน
๒. ล้างหนีเ้ งินยืมตามใบสาคัญ

กลุ่มการเงิน : บุษณี,
นลพรรณ,
มณฑล, พนิดา, พิมพ์
พิสุทธิ์, นุชรา, วัชรา
พรรณ,
วิษณุ, ศริญญา,
ปริมาณ
กลุ่มบัญชี (เงินยืม)
ศราวุธ/ชลลดา

