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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  

 
ช่ือหนวยงาน  

กองคลัง กรมอนามัย 
คูมือการปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

 
1. วัตถุประสงค (Objectives) 

 1.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและผูท่ีเก่ียวของทราบ และมีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน
 1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 1.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกันในการ
เบิกจายเงิน  

2. ขอบเขต (Scope) 

 ขอบเขตของคูมือในการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน ประกอบดวย 
 2.1 ระเบียบท่ีใชประกอบการจัดทำคูมือ 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

 3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 

 6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

 7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 

 8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 

 9. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและผูที่เกี่ยวของ จะตองทำการตรวจสอบเอกสารตั้งแตเริ่มดำเนินโครงการ ขอ

อนุมัติยืมเงิน การสงเอกสารเพื่อชดใชเงินยืม วาผูรับผิดชอบโครงการนั้น ไดดำเนินโครงการจริง ๆ ผูเขารวม

โครงการครบตามกลุมเปาหมายของโครงการ เอกสารการเบิกจายถูกตอง ครบถวน สามารถลางหนี้เงินยืมลูกหนี้

ท้ังเงินงบประมาณและลูกหนี้เงินรายไดตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถามี) 

 การฝกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา ทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงานหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 กองคลัง มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานดาน การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและ
การพัสดุใหเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของโดยใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการท่ีวางไว 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
(เปนการบรรยายข้ันตอนการทำงานท่ีระบุเฉพาะงานนั้น แบบ STEP-BY-STEP แสดงเปน Flow chart ของงาน) 
 

1) สัญลักษณท่ีใช 

 จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน 
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2) ผังกระบวนการ 

 การจัดฝกอบรม การประชุมวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา มีวิธีการ หรือกระบวนการ

ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสำเร็จ สรุปเปนกระบวนการหลักได 7 ประการ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นตาม

แผนผัง (Flowchart) ตอไปนี้ 

ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา จุดควบคุม ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 
 

 กำหนด วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย วิธีการ
ดำเนินการ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 
สถานท่ีในการดำเนินการ 
ตองระบุใหชัดเจน  
 

- ผูจัดทำโครงการ 

2  
               

ขออนุมัติโครงการ 
 

 - มีผูรับผิดชอบ ผูเสนอ 
ผูเห็นชอบ ผูอนุมตัิ
โครงการ 
 
 

- ผูจัดทำโครงการ 
- หัวหนาสวน
ราชการ/ผอ. 
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จัดทำสญัญาเงินยมืราชการ 
 

 

1 ช.ม. - บันทึกขอมูล
รายละเอียดการยมืเงิน
ผานระบบเงินยืมราชการ 
ดวยความถูกตอง 
ครบถวน 
 

- กลุมบัญชี 
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ตรวจสอบสัญญาเงินยมื 

 

 

1 ช.ม. - ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน  การจายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และ
การน าเงินสงคลัง  พ.ศ.  
๒๕๖๒ และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิ 

- ผูจัดทำโครงการ 
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ดำเนินการจัดฝกอบรม 
 

 

ระยะเวลา
ในโครงการ

น้ันๆ 

- ดำเนินการตาม 
วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย วิธีการ
ดำเนินการ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 
สถานท่ีในการดำเนินการ
ท่ีขอไวในโครงการ 
 

- ผูจัดทำโครงการ 
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เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 

 

60 วันนับ
แตวัน
สิ้นสุดการ
ฝกอบรม 

- ประเมินผลการ
ฝกอบรม และรายงานตอ
หัวหนาสวนราชการท่ี
จัดการฝกอบรมภายใน 
60 วันนับแตวันสิ้นสดุ
การฝกอบรม 

- ผูจัดทำโครงการ 
 

โครงการฝกอบรม 

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ อนุมัต ิ
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7  

 

 

 

ภายใน
กำหนด
ระยะเวลา
ตามสญัญา
เงินยืม 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ 
 

- ผูจัดทำโครงการ 
- กลุมการเงิน กอง
คลัง 

3) รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. รางหลักสูตรโครงการฝกอบรม ติอตอประสานงานผูเท่ีเก่ียวของ เชน วิทยากร สถานท่ี  ประมาณการ
คาใชจาย ทำบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2. ตรวจสอบเอกสารโครงการ รายละเอียด กำหนดการฝกอบรมและวงเงินงบประมาณโครงการ 
3. บันทึกขออนุมัติโครงการพรอมท้ังแนบโครงการท่ีมีงบประมาณและกำหนดการ ทำสัญญาเงินยืม
ราชการ/บัตรเครดิตราชการ 
4. ตรวจสอบสัญญาเงินยืมราชการพรอมท้ังเอกสารแนบตางๆ  ไมอนุมัติสงเรื่องกลับไปแกไข/อนุมัติไดรับ
เงินตามสัญญาเงินยืม 
5. ดำเนินการดานสถานท่ี ดานวิทยากร ดานธุรการการจัดฝกอบรม ดานการเงินท่ีใชในการฝกอบรม/
สัมมนา 
6. สรุปแบบประเมินผลการฝกอบรมจัดทำรายงานเสนอหัวหนาสวนเจาของโครงการ สรุปคาใชจายของ
ท้ังโครงการ  

6. ภาคผนวก (ถามี)    
 

สงใบสำคัญชดใชเงินยืมและชำระเงินคืน 
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