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การจัดการความรู เรื่อง การบริหารโครงการ
จากการประชุมการจัดการความรู เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
สามารถสรุปขั้นตอนการบริหารโครงการตางๆได 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การเสนอขออนุมัติโครงการ
2. การขออนุมัติดําเนินโครงการ
3. การยืมเงิน-การคืนเงิน
4. สรุปโครงการ
หลังจากนั้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางสะดวก
มีรายละเอียดการดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอขออนุมัติโครงการ
เริ่มตน
1.จัดทําโครงการ
2. ตรวจสอบความถูกตองของ
โครงการ
3. เสนอรองผูอํานวยการฝาย
ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ
4. ขออนุมัติโครงการ*
โครงการที่ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติ โครงการที่ผูอํานวยการ สบช. อนุมัติ

เสนอผูอํานวยการ
พิจารณาอนุมัติ

โครงการที่ตองเสนอปลัดกระทรวงอนุมัติ

เสนอผูอํานวยการ
ลงนาม

เสนอผูอํานวยการ
ลงนาม

เสนอ ผอ. สบช.
พิจารณาอนุมัติ

เสนอ ผอ. สบช.
ลงนาม

A

เสนอปลัดกระทรวง
พิจารณาอนุมัติ

ไมแกไข
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* หมายเหตุ: ดูเอกสารแบบเรื่องการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบ 1)
วิธีปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

- รองผูอํานวยการฝายฯ

1. จัดทําโครงการ

1.1 รองฯฝายตางๆ

- เจาหนาที่ฝายตางๆ

(ระยะเวลาเสนอโครงการ ถาม
อ. แจง)

- เขียนโครงการฉบับสมบูรณ
- ตรวจวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับโครงการ
- ตรวจสอบงบประมาณวาตรงกับโครงการแผน
หนาเดียวและตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข
- ตรวจสอบตัวชี้วัด ตัวบงชี้
- กรอกใบกํากับโครงการ พรอมลงนาม
1.2 เจาหนาที่ฝายตางๆ
- ชวยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการ
ฉบับสมบูรณ ใบปะหนาโครงการ
(เอกสารแนบ 2)
- ชวยตรวจสอบรูปแบบของโครงการ ความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ/ยุทธศาสตร ไดแก
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด วันที่ดําเนินโครงการ
งบประมาณ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหแนบใบ
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามเอกสารแนบ 3)
- สงเอกสารทั้งหมดใหเจาหนาที่ฝายยุทธฯ

- เจาหนาที่ฝายยุทธฯ
- เจาหนาที่การเงิน

2. ตรวจสอบความถูกตอง

1. เจาหนาที่ฝายยุทธฯ สอดคลองกับแผนปฏิบัติ/
ยุทธศาสตร ไดแก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด วันที่
ดําเนินโครงการ งบประมาณ
2. เจาหนาที่ฝายยุทธฯ สงเอกสารใหเจาหนาที่
การเงิน
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
3. เจาหนาที่การเงิน ตรวจสอบความถูกตองของ
งบประมาณใหตรงตามระเบียบ ตรวจสอบ
ระยะเวลาดําเนินการ และลงนามในใบกํากับ
โครงการ (เอกสารตัวอยาง 1) และสงเอกสารคืน
เจาหนาที่ฝายยุทธฯ
4. เจาหนาที่ฝายยุทธฯ เสนอรองผูอํานวยการ
ฝายยุทธศาสตรฯลงนาม

- รองผูอํานวยการฝาย
ยุทธศาสตรและพัฒนา
คุณภาพ

3. เสนอรองผูอํานวยการฝาย 1. ตรวจสอบความถูกตอง บันทึกในแบบกํากับ
ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ โครงการและลงนาม (เอกสารตัวอยาง 2 )

- ผูอํานวยการวิทยาลัย

4. ขออนุมัติโครงการ

- ผูอํานวยการสถาบันพระ
บรมราชชนก (ผอ.สบช.)
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. เสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวของให
ผูอํานวยการลงนาม
4.1 โครงการที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจ
ลงนาม
- ผูอํานวยการวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และลง
นาม
4.2 โครงการที่ผูอํานวยการ สบช. มีอํานาจลง
นาม
- ผูอํานวยการวิทยาลัยพิจารณา และลงนาม
- บันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการถึง
ผอ.สบช. (เอกสารตัวอยาง 3)
- ผูอํานวยการ สบช. พิจารณาอนุมัติและลง
นาม หรือใหแกไขกอนลงนาม หรือ ไม
เห็นชอบใหดําเนินการ
4.3 โครงการที่ปลัดกระทรวงมีอํานาจลงนาม
- ผูอํานวยการวิทยาลัยพิจารณาและลงนาม
- บันทึกขอความถึง ผอ.สบช.ใหลงนามใน
โครงการและเสนอโครงการตอปลัดกระทรวง
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
ลงนาม (เอกสารตัวอยาง 2 )
- ผูอํานวยการ สบช. พิจารณาและลงนาม
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ
หากเห็นชอบลงนาม หรือไมเห็นชอบให
ดําเนินการ
4.4 เจาหนาที่ฝายยุทธฯประทับตราในโครงการที่
ไดรับอนุมัติ
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2. การขออนุมัติดําเนินโครงการ
ใชเงิน

ภายหลังที่โครงการไดรับการอนุมัติแลวใหลงบันทึกโครงการในฐานขอมูลของวิทยาลัยฯ เพื่อจองการ
A
1.บันทึกโครงการลงในระบบ
2.รองฝายยุทธฯ อนุมัติในระบบ
3. เจาหนาที่ฝายตางๆทําบันทึก
ขอความขอดําเนินโครงการ
4.รองฯฝายตางๆ ลงนาม

5. เสนอ
ผูอํานวยการ
อนุมัติ
อนุมัติ
6. ดําเนินโครงการ

B
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B
โครงการที่มีจัดซื้อจัดจาง
-

เจาหนาที่ฝายตางๆ
บันทึกขอความขอจัดซื้อจัด
จาง
บันทึกขอดําเนินโครงการ
แนบสําเนาโครงการ
ใบเสนอราคาจากรานคา
บันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกจาย

เจาหนาที่พัสดุ Print ใบบันทึก
ขอความขออนุมัติเบิกจาย
เจาหนาที่พัสดุทําอนุมัติจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบพัสดุ
เสนอผูอํานวยการอนุมัติ
เจาหนาทีพ่ ัสดุรวบรมเอกสาร
สงการเงิน
การเงินบันทึกคาใชจายจริงตาม
ใบเสร็จ

โครงการที่ไมมีจัดซื้อจัดจาง
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วิธีปฏิบัติงาน สําหรับ “โครงการที่ไมมีจัดซื้อจัดจาง”
ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่ฝายฯ

ขั้นตอน/กิจกรรม
1. บันทึกโครงการลงในระบบ

วิธีปฏิบัติ
1. ลงบันทึกโครงการในระบบฐานขอมูลของ
วิทยาลัยโดยบันทึกโครงการและงบประมาณ
(เอกสารตัวอยาง 4)
2. ตรวจสอบความถูกตอง

- รองผูอํานวยการฝายยุทธฯ

2. เสนอรองผูอํานวยการฝาย
ยุทธฯ

1. รองฝายยุทธฯอนุมัติในระบบ

- เจาหนาที่ฝายตางๆ

3. ทําบันทึกขอความขอ
ดําเนินโครงการ

1. ทําบันทึกขอความขอดําเนินโครงการ
(เอกสารตัวอยาง 5)
2. Print เอกสารเพื่อนําเสนอใหรองผูอํานวยการ
ฝายฯลงนาม

- รองผูอํานวยการฝายฯ
ตางๆ

4. รองผูอํานวยการฝายฯลง
นาม

1. รองผูอํานวยการฝายฯตางๆ ลงนาม

- ผูอํานวยการ

5. อนุมัติดําเนินโครงการ

1. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติโครงการ หรือให
แกไขกอนลงนาม

- ผูรับผิดชอบโครงการ

6. ดําเนินโครงการ

1. ดําเนินโครงการตามแผน

- เจาหนาที่ฝายตางๆ

วิธีปฏิบัติงาน สําหรับ “ โครงการที่มีจัดซื้อจัดจาง”
ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาทีฝ่ ายฯ

ขั้นตอน/กิจกรรม
1. บันทึกโครงการลงในระบบ

วิธีปฏิบัติ
1. ลงบันทึกโครงการในระบบฐานขอมูลของ
วิทยาลัยโดยบันทึกโครงการและงบประมาณ
(เอกสารตัวอยาง 4)
2. ตรวจสอบความถูกตอง
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

- รองผูอํานวยการฝายยุทธฯ

2. เสนอรองผูอํานวยการฝาย
ยุทธฯ

1. รองฝายยุทธฯอนุมัติในระบบ

- เจาหนาที่ฝายตางๆ

1. บันทึกขอความขอดําเนิน
โครงการ

1. ทําบันทึกขอความขอดําเนินโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายฯ
ตางๆ

4. รองผูอํานวยการฝายฯลง
นาม

1. รองผูอํานวยการฝายฯตางๆ ลงนาม

- ผูอํานวยการ

5. อนุมัติดําเนินโครงการ

1. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติโครงการ หรือให
แกไขกอนลงนาม

- เจาหนาที่ฝายตางๆ

6. ดําเนินโครงการ

6.1 เจาหนาที่ฝายฯ

- เจาหนาที่พัสดุ
- ผูรับผิดชอบโครงการ

วิธีปฏิบัติ

2. Print เอกสารเพื่อนําเสนอใหรอง
ผูอํานวยการฝายฯลงนาม

- ทําบันทึกขอความ ไดแก บันทึกขอความขอ
จัดซื้อจัดจาง บันทึกขอความขอดําเนินโครงการ
- แนบสําเนาโครงการ
- ใบเสนอราคาจากรานคา
- บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจาย (เอกสาร
ตัวอยาง 6)
6.2 เจาหนาที่พัสดุ
ประเภท ตกลงราคา (< 100,000 บาท)
- Print ใบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจาย
- ทําอนุมัติจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบพัสดุ ป
2535 (เอกสารตัวอยาง 7)
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เสนอผูอํานวยการอนุมัติ
- ออกใบสั่งซื้อสั่งจาง (กรณี >5000 บาท)
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
เรียกผูรับจางมารับ/ติดตอผูขายสงของ
- แจงกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เตรียมเอกสารตรวจรับพัสดุ
- เสนอผูอํานวยการอนุมัติ
- รวบรวมเอกสารสงการเงินเพื่อเบิกจาย
ประเภทสอบราคา มี 6 วิธี (> 100,000 บาท)
- ทําบันทึกขอดําเนินการ
- ทําบันทึกแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
- คณะกรรมการรายงานผลการกําหนด
คุณลักษณะใหผูอํานวยการทราบ
- ทําบันทึกขออนุมัติสอบราคาและแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบราคา
- ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบราคา
- ประกาศสอบราคาและเตรียมเอกสารสอบ
ราคา (ระยะเวลาประชาสัมพันธ 15 วัน)
- รอรับใบเสนอราคาจากผูมายื่นเสนอราคา
- รายงานแจงผูอํานวยการทราบ
- เปดซองสอบราคา
- ทําบันทึกรายงานผลการเปดซองสอบราคา
ใหผูอํานวยการทราบ
- ทําหนังสือแจงรานคาผูเปดซองไดใหทํา
สัญญา และลงนามในสัญญา
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
- แจงใหรานคาผูเปดซองไดทําการสงของ
ภายในเวลาที่กําหนด ไมเกิน 30 วัน
- แจงคณะกรรมการตรวจรับของและรายงาน
ผลใหผูอํานวยการทราบ
- ทําการเบิกจายเงินใหกับรานคาเมื่อสงของ
ครบถวน ถูกตอง
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3. การยืมเงิน-การคืนเงิน
การยืมเงินทดรองราชการ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
เริ่มตน
1. ทําบันทึกยืมเงิน

2. บันทึกขอมูลในฐานขอมูล
ไมถูกตอง

3. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง
4. ผอ.พิจารณาอนุมัติ
พรอมลงนามในสัญญา
5.ขออนุมัติเบิกเงิน
เสนอหัวหนาฝายบริหาร/รองฯบริหาร/ผูอํานวยการ
6.เขียนเช็คสั่งจายเสนอผูมีอํานาจสั่งจาย
7. รับเช็คเงินยืม
8. สงสัญญายืมเงินและเอกสารตางๆ
ใหแกงานบัญชีเพื่อดําเนินการตอ
9.เก็บเอกสารเขาแฟม รอการสงใชสัญญายืมเงิน
สิ้นสุด
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วิธีปฏิบัติงาน สําหรับ “การยืมเงินทดรองราชการ (เงินอุดหนุนทั่วไป)”
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม
- เจาหนาทีฝ่ ายตางๆ

1. ทําบันทึกยืมเงิน

- ผูรับผิดชอบโครงการ

วิธีปฏิบัติ

1.1 เจาหนาที่ฝายตางๆ
- ทําบันทึกขอยืมเงินราชการ (เอกสาร
ตัวอยาง 8)
- เตรียมเอกสารประกอบการยืมเงิน ไดแก ใบ
ประมาณการคาใชจาย และสัญญายืมเงิน
(2 ชุด: ตัวจริงและสําเนา อยางละ 1 ชุด)
(เอกสารตัวอยาง 9)
- แนบสําเนาโครงการ ใบบันทึกขอความขอ
อนุมัติเบิกจาย ใบบันทึกขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ
- เซ็นเอกสารยืมเงิน

- เจาหนาที่ฝายฯ

2. บันทึกขอมูลในฐานขอมูล

- รองฝายฯตางๆ

2.1 เจาหนาที่ฝายฯ ลงบันทึกการเบิกจายใน
ฐานขอมูล
2.2 รองฝายฯตางๆ อนุมัติในระบบฐานขอมูล
2.3 เจาหนาที่พัสดุ print ใบบันทึกขอความขอ
อนุมัติเบิกจาย

- เจาหนาที่พัสดุ

2.4 รองฝายฯตางๆ ลงนาม
2.5 เจาหนาที่ฝายฯ แนบเอกสารสงการเงิน
- เจาหนาที่การเงิน

3. รับเอกสารและตรวจสอบ
เอกสาร

1. รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารตาม
หลักเกณฑการยืมเงินทดรองราชการ
2. หากพบวาผิดหลักเกณฑสงกลับแกไขกอนสง
พิจารณาอนุมัติ
3. ลงนามในสัญญายืมเงิน และเสนอ
ผูอํานวยการ
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

- ผูอํานวยการ

4. พิจารณาอนุมัติการยืม

1. พิจารณาอนุมัติการยืม พรอมลงนาม กรณี ไม
ถูกตองสงกลับแกไข

- เจาหนาที่การเงิน

5. ขออนุมัติเบิกเงิน

1. ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยเสนอตอ
หัวหนาฝายบริหาร/รองฯบริหาร/
ผูอํานวยการ ลงนาม

- เจาหนาที่การเงิน

6. เขียนเช็คสั่งจายและเสนอผู 1. เขียนเช็คสั่งจาย
มีอํานาจ
2. เสนอผูมีอํานาจลงนาม (ผูอํานวยการ รองฯ
บริหาร รองฯกิจการ)

- เจาหนาที่การเงิน

7. รับเช็คยืมเงิน

7.1 ผูรับผิดชอบโครงการ รับเช็คยืมเงินไปใชจาย
ในโครงการจากเจาหนาที่การเงิน
7.2 เจาหนาที่การเงิน ใหผูยืมเงินลงนามหลัง
ตนฉบับเช็ค

8 สงสัญญายืมเงินและ
เอกสารตางๆใหแกงาน
บัญชีเพื่อดําเนินการตอ

1. สงสัญญายืมเงินและเอกสารตางๆใหแกงาน
บัญชีเพื่อดําเนินการตอ

- ผูรับผิดชอบโครงการ
- เจาหนาที่การเงิน

- เจาหนาที่การเงิน

9 เก็บเอกสารเขาแฟม รอ
การสงใชสัญญายืมเงิน

2. ลงบัญชีประจําวัน
1. เก็บเอกสารเขาแฟม รอการสงใชสัญญายืมเงิน
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การยืมเงินทดรองราชการ (เงินรายไดสถานศึกษา)
เริ่มตน
1. ทําบันทึกยืมเงิน

2. บันทึกขอมูลในฐานขอมูล
ไมถูกตอง
3. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร

ถูกตอง
4. ผอ.พิจารณาอนุมัติ
พรอมลงนามในสัญญา

5. ขออนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS
เสนอหัวหนาฝายบริหาร/รองฯบริหาร/
ผูอํานวยการ
6. หัวหนาฝายและรองฯบริหาร
อนุมัติรายการในระบบ GFMIS

7.กรมบัญชีกลางอนุมัติและ
โอนเงินเขาบัญชีวิทยาลัยฯ

a
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a

เขียนเช็คสั่งจายเสนอผูมีอํานาจสั่งจาย
ผูทําสัญญายืมเงินรับเช็คเงินยืม
สงสัญญายืมเงินและเอกสารตางๆ
ใหแกงานบัญชีเพื่อดําเนินการตอ

เก็บเอกสารเขาแฟม รอการสงใชสัญญายืมเงิน
สิ้นสุด

วิธีปฏิบัติงาน สําหรับ “การยืมเงินทดรองราชการ (เงินรายไดสถานศึกษา)”
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม
- เจาหนาทีฝ่ ายตางๆ

1. ทําบันทึกยืมเงิน

- ผูรับผิดชอบโครงการ

วิธีปฏิบัติ

1.1 เจาหนาที่ฝายตางๆ
- ทําบันทึกขอยืมเงินราชการ
- เตรียมเอกสารประกอบการยืมเงิน ไดแก ใบ
ประมาณการคาใชจาย และสัญญายืมเงิน
(2 ชุด: ตัวจริงและสําเนา อยางละชุด)
- แนบสําเนาโครงการ ใบบันทึกขอความขอ
อนุมัติเบิกจาย ใบบันทึกขออนุมัติดําเนิน
โครงการ
1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ
- เซ็นเอกสารยืมเงิน

- เจาหนาที่ฝายฯ

2. บันทึกขอมูลในโปรแกรม

2.1 เจาหนาที่ฝายฯ ลงบันทึกการเบิกจายใน
ฐานขอมูล
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

- รองฝายฯตางๆ

2.2 รองฝายฯตางๆ อนุมัติในระบบฐานขอมูล

- เจาหนาที่พัสดุ

2.3 เจาหนาที่พัสดุ print ใบบันทึกขอความขอ
อนุมัติเบิกจาย
2.4 รองฝายฯตางๆ ลงนาม
2.5 เจาหนาที่ฝายฯ แนบเอกสารสงการเงิน

- เจาหนาที่การเงิน

3. รับเอกสารและตรวจสอบ
เอกสาร

1. รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารตาม
หลักเกณฑการยืมเงินทดรองราชการ
2. หากพบวาผิดหลักเกณฑสงกลับแกไขกอนสง
พิจารณาอนุมัติ
3. ลงนามในสัญญายืมเงิน และเสนอ
ผูอํานวยการ

- ผูอํานวยการ

4. พิจารณาอนุมัติ

1. พิจารณาอนุมัติการยืม พรอมลงนาม กรณีไม
ถูกตองสงกลับแกไข

- เจาหนาที่การเงิน

5. ขออนุมัติเบิกเงิน

1. ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS
เสนอหัวหนาฝายบริหาร/รองฯบริหาร/
ผูอํานวยการ

- หัวหนาฝายบริหารและ
รองฯบริหาร

6. อนุมัติรายการในระบบ
GFMIS

1. หัวหนาฝายบริหารและรองฯบริหาร อนุมัติ
รายการในระบบ GFMIS

- กรมบัญชีกลาง

7. อนุมัติและโอนเงินเขาบัญชี 1. กรมบัญชีกลางอนุมัติและโอนเงินเขาบัญชี
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

- เจาหนาที่การเงิน

8. เขียนเช็คสั่งจายและเสนอ
ผูมีอํานาจ

- ผูยืมเงิน (ผูรับผิดชอบ
โครงการ)

9. รับเช็คยืมเงิน

1. เขียนเช็คสั่งจาย
2. เสนอผูมีอํานาจลงนาม
1. รับเช็คยืมเงินไปใชจายในโครงการ
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ผูรับผิดชอบ
- เจาหนาที่การเงิน
- เจาหนาที่การเงิน

ขั้นตอน/กิจกรรม
10. สงสัญญายืมเงินและ
เอกสารตางๆใหแกงาน
บัญชีเพื่อดําเนินการตอ
11. เก็บเอกสารเขาแฟม รอ
การสงใชสัญญายืมเงิน

วิธีปฏิบัติ
1. สงสัญญายืมเงินและเอกสารตางๆใหแกงาน
บัญชีเพื่อดําเนินการตอ
1. เก็บเอกสารเขาแฟม รอการสงใชสัญญายืมเงิน
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การคืนเงิน
เริ่มตน
1.ทําบันทึกคืนเงิน

2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
ไมถูกตอง

3.รับเอกสาร/ตรวจสอบ

เอกสาร

ถูกตอง
4.คืนเงินสวนที่เหลือ

5. เสนอผูอํานวยการ
ลงนาม

สิ้นสุด

วิธีปฏิบัติงาน สําหรับ การคืนเงินทดรองราชการ
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
เจาหนาที่ฝายตางๆ

1. ทําบันทึกคืนเงิน

วิธีปฏิบัติ
1.1 เจาหนาที่ฝายตางๆ
- ทําบันทึกขอความ
กรณีใชเงินหมด ทําบันทึกขอความขอสงใบสําคัญ
ลางหนี้เงินยืม (เอกสารตัวอยาง 10)
กรณีเงินยืมเหลือ ทําบันทึกขอความขอสง
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
ใบสําคัญลางหนี้เงินยืมและคืนเงินสวนตาง
(เอกสารตัวอยาง 11)
กรณีเงินยืมไมพอ ทําบันทึกขอความขอสง
ใบสําคัญลางหนี้เงินยืมและขอเบิกเงินสวนเกิน
1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ
- ลงนามในบันทึกขอความคืนเงิน

เจาหนาที่ฝายตางๆ

2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ

- เตรียมเอกสารประกอบการคืนเงิน ไดแก
หลักฐานผูเขาประชุม ใบสมนาคุณคา
วิทยากร

เจาหนาที่การเงิน

3. รับเอกสาร/ตรวจสอบ
เอกสาร
4. คืนเงินสวนที่เหลือ/เบิก
เพิ่มกรณีจายเงินเกิน

1. รับและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ผูรับผิดชอบโครงการ
เจาหนาที่การเงิน

4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ คืนเงินสวนที่เหลือและ
ทําเบิกเพิ่มกรณีจายเกิน
4.2 เจาหนาที่การเงิน เสนอผูอํานวยการลงนาม

ผูอํานวยการ

5. เสนอผูอํานวยการลงนาม

ผูอํานวยการลงนาม

หมายเหตุ
การยืมเงิน
- ควรทําลวงหนา 1 สัปดาห สิ่งที่ตองแนบ
o บันทึกยืมเงิน
o ใบประมาณการงบประมาณ
o สัญญายืมเงิน
โดยดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.bcn@gmail.com คลิกที่ Finance
- การยืมเงินในหมวดรายได ใชเวลาตั้งเบิก 3 วัน ประมาณ 1 อาทิตยจะเบิกได หมวดอุดหนุน สามารถเซ็น
เช็คใหเลย ประมาณ 3 วันไดเงิน
การคืนเงินยืม
ภายหลังเสร็จโครงการ 30 วัน นับจากวันรับเช็ค ใหนําเงินมาคืนกอนได โดยนําเอกสารแนบตามหลัง
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4.

สรุปโครงการ

- สรุปตามใบกํากับโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสาร FM1-01; เอกสารแนบ 4)
- ผูรับผิดชอบโครงการสรุปโครงการตามหัวขอในเอกสารจาก สบช. (เอกสารแนบ 5)
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