ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการ
คําอธิบาย
1. เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการแจ้ งผู้เดินทางทุก
คนให้ แจ้ ง Requirement ส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่
จําเป็ นในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน เช่นค่าแต่งตัว,
ค่ายื่นคําขอวีซา่ , ค่าอินเตอร์ เนต เป็ นต้ นโดย
หากค่าใช้ จา่ ยใดจะขอยืมเงินทดรองจ่ายให้ ทําใบ
ยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่ายมาด้ วย
2. ผู้เดินทางจัดทําแบบคําขอเบิกค่าเครื่ องแต่งตัว
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศ(ถ้ ามี)
3. ผู้เดินทางจัดทําใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่าย (ถ้ ามี)
4. ผู้เดินทางส่งเอกสารใบยืม/
เคลียร์ เงินทดรองจ่าย(ถ้ ามี),
แบบคําขอเบิกค่าเครื่ องแต่งตัวในการเดินทางไป
ปฏิบตั งิ านต่างประเทศ (ถ้ ามี) ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของ
แต่ละฝ่ ายโครงการพร้ อมทังแจ้
้ ง Requirement
เพิ่มเติมและเหตุผลประกอบทางอีเมล
5. เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
ระเบียบฯเดินทาง
6. เจ้ าหน้ าที่โครงการพิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วน
ของเนื ้อหาการเดินทางในอนุมตั ิหลักการที่เคย ได้ รับ
อนุมตั ิแล้ ว
7. กรณีที่เนื ้อหาในอนุมตั ิหลักการไม่ครบถ้ วนหรื อ
ถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่จดั ทําบันทึกข้ อความการขอ
อนุมตั ิเดินทางเพื่อระบุวตั ถุประสงค์ข้อเท็จจริ ง
ข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และรายละเอียดอื่นๆ
8. กรณีที่เนื ้อหาของการเดินทางในอนุมตั ิหลักการ
ถูกต้ องครบถ้ วน
หรื อกรณีที่จดั ทําบันทึกข้ อความขออนุมตั ิเดินทาง
เรี ยบร้ อยแล้ วเจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการจัดทําแบบ
ขออนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ย การเดินทาง (TR)
โดยระบุเส้ นทาง,ชื่อผู้เดินทาง
และค่าใช้ จา่ ยประมาณ การของผู้เดินทาง เช่น
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง, ค่าที่พกั เป็ นต้ น
9. เจ้ าหน้ าที่รวบรวมเอกสารเป็ นชุดเพื่อเสนอ
ผู้มีอํานาจตาม DOA ในการอนุมตั ิ

หน้ า : 1 จาก 6

วัน ที่ :
ผู้เดินทาง

เริ่ มต้ น
SLA: อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง
1. แจ้ งผู้เดินทางทุกคนให้ สง่
Requirement ส่วนบุคคล
เพิ่มเติมที่จําเป็ นในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน

1
5. รวบรวมเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิ

หนังสือเชิญเข้ า ใบคําขอเบิกค่า
ร่วม
แต่งตัว
ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?
อนุมตั ิหลักการ

e

ใช่


PS

ไม่ใช่



2. จัดทําคําขอเบิกค่า
แต่งตัวในการเดินทาง
ปฏิบตั ิงานต่างประเทศ
และลงนาม(ถ้ ามี) ใบคําขอเบิกค่า
แต่งตัว

ทดรองจ่าย

จาก ค
หน้ า 3

Share Drive

PS

ERP
3. จัดทําใบยืม/เคลียร์
เงินทดรองจ่ายและลง
นาม (ถ้ ามี) ใบยืม/เคลียร์ เงิน

กําหนดการ

6. พิจารณาเนื ้อหาการ
เดินทางปฏิบตั ิงานใน
บันทึกขออนุมตั ิ
หลักการ



4. ส่งเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่
และแจ้ งRequirement
เพิ่มเติมทางอีเมล

7. จัดทําบันทึก
ข้ อความการ
ขออนุมตั ิเดินทาง

PS

1

ใบคําขอเบิกค่า
แต่งตัว
ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

บันทึกข้ อความขอ
อนุมตั ิเดินทาง
(ถ้ ามี)

ERP
8. จัดทําแบบขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายการเดินทาง แบบขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายการ
เดินทาง (TR)

9. รวบรวมเอกสารเป็ นชุด
และนําเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิ
หนังสือเชิญเข้ า

ไป ก
หน้ า 2
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

กําหนดการ ใบคําขอเบิกค่า
ร่วม
แต่งตัว
แบบขออนุมตั ิ บันทึกข้ อความขอ ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ค่าใช้ จ่ายการ อนุมตั ิเดินทาง
ทดรองจ่าย
เดินทาง (TR)
(ถ้ ามี)

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
คําอธิบาย
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
10. ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ แบบขออนุมตั คิ า่ ใช้ จา่ ย
การเดินทาง (TR), ใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่าย(ถ้ ามี),
แบบคําขอเบิกค่าเครื่ องแต่งตัวในการเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ(ถ้ ามี) บันทึกข้ อความ
ขออนุมตั ิเดินทาง (ถ้ ามี) โดยพิจารณาจากบันทึก
อนุมตั ิหลักการที่ได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วและเอกสาร
ประกอบอื่น ได้ แก่ กําหนดการ, หนังสือเชิญเข้ าร่วม
เป็ นต้ น หมายเหตุ กรณีที่เป็ นเอกสารแบบขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จา่ ยการเดินทาง (TR) ของระดับผู้อํานวยการ
ฝ่ ายให้ รอง ผอ.สสปน เป็ นผู้อนุมตั ิ
11. กรณีไม่อนุมตั ิ - ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ส่งเอกสารกลับไปยังผู้ร้องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุผล
ประกอบการไม่อนุมตั ิ
12. กรณีอนุมตั ิ ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร
แบบขออนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยการเดินทาง (TR),
ใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่าย(ถ้ ามี), ใบคําขอเบิก
ค่าแต่งตัว, บันทึกข้ อความขออนุมตั ิเดินทาง (ถ้ ามี)
และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่
13. เจ้ าหน้ าที่สแกนเอกสารที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วลงใน Share Drive
14. เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บเอกสารเข้ าแฟ้มเรี ยงตามเลขที่
แบบขออนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยการเดินทาง (TR) เพื่อรอนําส่ง
เจ้ าหน้ าที่การเงินในการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายก่อน
การเดินทางต่อไป

หน้ า : 2 จาก 6

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการ

จาก ก
หน้ า 1



13. สแกนเอกสารเก็บ
ไว้ ใน Share Drive

PS 10. ผู้มีอํานาจพิจารณา
อนุมตั ิ

กําหนดการ ใบคําขอเบิกค่า
แต่งตัว
แบบขออนุมตั ิ หนังสือเชิญเข้ า
ค่าใช้ จ่ายการ
ร่วม
เดินทาง (TR)
บั
น
ทึ
ก
ข้
ใบยืม/เคลียร์ เงิน อนุมตั อิเดิความขอ
นทาง
ทดรองจ่าย
(ถ้ ามี)

Share Drive

Share Drive

กําหนดการ

e

SLA: 1 วัน

อนุมตั ิหลักการ

e
อนุมตั ิ?

11. ส่งเอกสารกลับไปยังผู้
ร้ องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุ
ผลประกอบ

14. จัดเก็บเอกสาร

ใช่

ไม่ใช่

แบบขออนุมตั ิ ใบคําขอเบิกค่า
ค่าใช้ จ่ายการ
แต่งตัว
เดินทาง (TR)
หนังสือเชิญเข้ า ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย
ร่วม
บันทึกข้ อความ
กําหนดการ ขออนุมตั ิเดินทาง
(ถ้ ามี)

ไป ข
หน้ า 3

12. ลงนามในเอกสาร
และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่

เลขที่

บันทึกข้ อความขอ
อนุมตั ิเดินทาง
(ถ้ ามี)
ใบคําขอเบิกค่า
แต่งตัว
ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย
แบบขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายการ
เดินทาง (TR)

จบ

บันทึกข้ อความขอ หนังสือเชิญเข้ า
e อนุมตั ิเดินทาง e ร่วม

กําหนดการ
หนังสือเชิญเข้ า
ร่วม

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการ
คําอธิบาย
15. เมื่อถึงวันที่ต้องการซื ้อตัว๋ เดินทาง หรื อที่พกั
จาก ข
ให้ พิจารณาว่าเงื่อนไขความต้ องการในปั จจุบนั
หน้ า 2
ได้ แก่ วัตถุประสงค์การเดินทางเปลี่ยนแปลง,
ระยะเวลาการเดินทาง,ประเทศจุดหมายปลายทาง
หรื อ จํานวนผู้เดินทาง ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อถึงกําหนดซื ้อตัว๋ เดินทาง/ที่พกั
16. กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สง่ ผลกระทบทําให้ คา่
ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเช่น กรณีผ้ เู ดินทางเพิ่มขึ ้นหรื อกรณี
15. พิจารณาเงื่อนไขที่
ที่ระยะเวลาเพิ่มขึ ้น ให้ ทําการยกเลิกแบบขออนุมตั ิ
ได้ รับการอนุมตั ิกบั
ค่าใช้ จ่ายการเดินทางใบเดิมและกลับไปจัดทําใหม่
ความต้ องการ
พร้ อมกับบันทึกข้ อความการขออนุมตั ิเดินทาง
ในปั จจุบนั
17. กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีการเปลี่ยน
แปลงที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายในภาพรวม
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการจะพิจารณา
ประเภทของการสัง่ ซื ้อตัว๋ เดินทาง
เปลี่ยนแปลง?
ใช่
18. กรณีที่เป็ นการสัง่ ซื ้อตัว๋ การบินไทยเจ้ าหน้ าที่เจ้ า
ของโครงการจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุให้ เตรี ยม
ตัว๋ เครื่ องบินการบินไทยผ่านอีเมลโดยระบุชื่อ
ผู้เดินทาง, วันที่เดินทางและประเทศ/ เ
ERP
มืองปลายทางในอีเมลด้ วย
16. ยกเลิกใบขออนุมตั ิ
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการสัง่ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินผ่าน
ค่าใช้ จ่ายการเดินทาง
ทางระบบ AMADEUS ของการบินไทย
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ ตัว๋ E-ticket ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าของโครงการทางอีเมล
21. กรณีที่ไม่ใช่การสัง่ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินการบินไทย
ไป ค
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการจะตรวจเช็คราคา
หน้ า 1
บัตรโดยสาร/ การเช่าโรงแรม /การเช่า
ยานพาหนะ จากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรง

หน้ า : 3 จาก 6

วัน ที่ :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุ

AMADEUS
SLA: 1 วัน
19. สัง่ ซื ้อตัว๋ ของการ
บินไทย
บัตรโดยสาร/
e

E-Ticket

ไม่

17. พิจารณา
ประเภทการ
สัง่ ซื ้อ

SLA: อย่างน้ อย 8 วันก่อนเดินทาง

20. ส่งตัว๋ เครื่ องบิน
E-Ticket ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่โครง
การทางอีเมล บัตรโดยสาร/
e

ตัว๋ เครื่ องบินการ
บินไทย?

ใช่

18. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ส่วนพัสดุทางอีเมลให้
เตรี ยมตัว๋ เครื่ องบิน
การบินไทย

E-Ticket

ไป ค
หน้ า 4

ไม่
จาก จ
หน้ า 3

21. ตรวจเช็คราคาห้ องพัก/
ตัว๋ เดินทางจาก
ผู้ให้ บริ การโดยตรง

ไป ง
หน้ า 3

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการ
เจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุ

หน้ า : 4 จาก 6

วัน ที่ :

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

22. เจ้ าหน้ าที่พิจารณาวงเงินของบริ การที่จะซื ้อนันว่
้ า
จาก ง
เกินกว่าที่ได้ รับในแบบขออนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยการเดิน
หน้ า 3
2
1
ทาง (TR) หรื อไม่
23. กรณีเกินวงเงินจากแบบขออนุมตั ิให้ จดั ทําใบคํา
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
22. พิจารณาวงเงิน
24. เสนอให้ ฝ่ายจัดซื ้อตรวจสอบเหตุผลและความ
เหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
25. ตรวจสอบความ
28. ผู้มีอํานาจ
บริ การที่จะซื ้อ
เหมาะสมของการขอ
25. ฝ่ ายจัดซื ้อตรวจสอบความเหมาะสมของเหตุผล
พิจารณาอนุมติ
ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเทียบกับราคา
เอกสารขอ เพิ่มวงเงิน
เปลี่ยนแปลง
ตลาด
เกินวงเงิน?
ใช่
ไม่ใช่
งบประมาณ
26. ในกรณีที่ไม่เหมาะสมเจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุเสนอ
บริ การที่เหมาสมมากกว่าทดแทนโดยระบุใน
SLA: 0.5 วัน
SLA: 0.5 วัน
SLA: 1 วัน
SLA: 0.5 วัน
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
อนุ
ม
ต
ั
?
ิ
เหมาะสม?
27. ในกรณีที่เหมาะสมเจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุลงนาม
31. สัง่ ซื ้อจากผู้ขาย
23. จัดทําใบคําขอเพิ่ม
ตรวจสอบบนเอกสารขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3
เอกสารขอ
หรื อผู้ให้ บริ การ
ใช่
วงเงิน
ไม่
ใช่
ไม่ใช่
เปลี่ยนแปลง
เสนอให้ ผ้ มู ี อํานาจอนุมตั ิ
เอกสารขอ
งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง
28. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิพิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณ (ถ้ า
29. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิสง่ เอกสารกลับไปยังผู้ร้องขอ
มี)
30. ลงนามอนุมตั ิบน
27. ลงนามตรวจสอบบน
อนุมตั ิพร้ อมเหตุผลประกอบเพื่อให้ จดั หาตัว๋ เดิน
29. ส่งเอกสารกลับไปยังผู้
26. เสนอบริ การที่
ใบแจ้ งหนี ้
เอกสารขอเพิ่มวงเงิน
เอกสารขอเพิ
่
ม
วงเงิ
น
24.
เสนอส่
ว
นพั
ส
ดุ
ล
งนาม
ทางหรื อที่พกั ใหม่
เหมาะสมมากกว่า
ร้ องขออนุมตั ิพร้ อมเหตุ
(ถ้ ามี)
ส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่
เสนอให้
ผ
้
ม
ู
ี
อ
า
ํ
นาจ
ตรวจสอบรายการของสิ
ง
่
30. ในกรณีที่อนุมตั ิจะลงนามอนุมตั ิบนเอกสารขอ
ทดแทน
ผลประกอบ
โครงการ
อนุ
ม
ต
ั
ิ
ที
่
จ
ะขอซื
้อเกิ
น
วงเงิ
น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่โครง
เอกสารขอ
เอกสารขอ
เอกสารขอ
การ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
งบประมาณ
31. ในกรณีที่บริ การที่ต้องการซื ้อไม่เกินวงเงินหรื อได้
งบประมาณ
รับอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มวงเงินการจัดหาเจ้ าหน้ าที่ของฝ่ าย
ไป จ
1
2
32. ส่งบัตรโดยสาร/
โครงการจะสัง่ ซื ้อจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การ
หน้
า3
เอกสารยืนยันให้
32. เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการส่งบัตรโดยสาร/
3
Confirmation
ผู
้
เ
ดิ
น
ทาง
เอกสารยืนยันให้ ผ้ เู ดินทาง
booking
จาก ค
33. เจ้ าหน้ าที่ของฝ่ ายโครงการจะตรวจสอบและจัด
บัตรโดยสาร/
หน้
า3
เตรี ยมเอกสารเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเตรี ยม
E-Ticket
บัตรโดยสาร/
ทําเบิกจ่าย ค่าเบี ้ยเลี ้ยง,เงินทดรอง(ถ้ ามี),
E-Ticket
ค่าแต่งตัว(ถ้ ามี) ใบแจ้ งหนี ้(ถ้ ามี) กรณีที่ต้องจ่าย
e
AC-05 การจ่าย
33. รวบรวมเอกสารส่งให้
ตามระเบียบเดินทางก่อนการ
ส่วนการเงินเพื่อเบิกเงิน
ชําระเงิน
เดินทางที่จะมาถึงโดยตรวจสอบความครบถ้ วน
ก่อนการเดินทาง Check list ใบยืม/เคลียร์ เงิน
หน้ า 1
ของเอกสารตาม Check list AF-TR โดยจะต้ องส่ง
AF-TR
ทดรองจ่าย
ใบยืมเงินทดรองจ่าย, ใบคําขอเบิกค่าแต่งตัว,
เอกสารขอเพิ่ม ใบคําขอเบิกค่า
Share Drive
แบบขออนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยการเดินทาง ที่เก็บ
แต่งตัว
วงเงิน (ถ้ ามี)
บัตรโดยสาร/
ไว้ ในแฟ้มรอการนําส่งบัญชีในข้ อ 14 หน้ า 2
แบบขออนุมตั ิ
E-Ticket
ใบแจ้ งหนี ้ ค่าใช้ จ่ายการเดิน
ไป ฉ
และแสกน/เก็บ E-ticket ใน Share Drive
e
ทาง (TR)
(ถ้ ามี)
หน้ า 5
(จากแฟ้ม)
SLA: อย่างน้ อย 5 วันก่อนเดินทาง
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
ผู้เดินทาง
คําอธิบาย
34. ผู้เดินทาง เดินทางไปปฏิบตั ิงานซึง่ ระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานอาจจะเกิดค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
เกิดขึ ้นได้ ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเก็บหลักฐานการใช้ จา่ ยต่างๆ
กลับมาด้ วย เช่น ใบเสร็จรับเงิน, Sales Slip
กรณีจ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิต, folio หลักฐานการ
เข้ าพัก/ใช้ บริ การโรงแรม, หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เป็ นต้ นและบัตรโดยสาร/ E-ticket ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลง
วันที่/เวลาเดินทาง
35. เมื่อเดินทางปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จผู้เดินทางจะต้ อง
พิจารณาว่าระหว่างการเดินทางมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมหรื อไม่
และ ในกรณีที่มีการปฏิเสธจากผู้อนุมตั ิหรื อฝ่ ายบัญชี
การเงินในกระบวนการ AC-07 ผู้เดินทาง
ต้ องพิจารณาอีกครัง้ และดําเนินการจัดทํา TR ADD และ
TR SUM พร้ อมแนบเอกสารให้ ครบถ้ วนและเสนอตาม
ขั ้นตอนอีกครัง้
36. กรณี ประเภทค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เกินกว่า ประเภท
ค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ที่ได้ ขออนุมตั ิไว้ ในใบขออนุมตั ิดําเนิน
โครงการ โดยไม่เกิน วงเงินรวมที่ขออนุมตั ิ ให้ จดั ทํา
แบบฟอร์ ม การเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในฝ่ าย
กรณี ประเภทค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เกินวงเงินรวมที่ขอ
อนุมตั ิ ซึง่ เงินในโครงการเดิมหรื อเงินในโครงการอื่นภายใต้
ฝ่ าย ไม่เพียงพอ ให้ จดั ทําแบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ ซึง่ ต้ อง ขออนุมตั ิโดย ผอ.สสปน.พร้ อมจัดทํา
บันทึกขออนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายส่วนเพิ่ม(TR Additional) ใน
ระบบ ERP พร้ อมอธิบายเหตุผลการขอเพิ่มเติมลงในช่อง
Description
37. กรณีไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมหรื อ บันทึกค่าใช้ จ่ายส่วน
เพิ่มใน ERP เรี ยบร้ อย แล้ วให้ ผ้ เู ดินทาง Login ด้ วยรหัส
พนักงานของตนเองบนระบบ ERP เพื่อสร้ างรายงาน สรุป
ค่าใช้ จ่ายการเดินทางโดยระบุเลขที่ TR ที่เกี่ยวข้ อง
38. ระบบจะสร้ างรายงานสรุปค่าใช้ จ่ายการเดินทาง (SUM
TR) โดยดึงข้ อมูลจากถังข้ อมูล TR และ TR ADD ตาม
เลขที่ TR และรหัสพนักงานที่ถกู ระบุไว้
39. หากมีการยืมเงินทดรองจ่ายให้ ผ้ เู ดินทางบันทึก ข้ อมูล
การเคลียร์ เงินทดรองจ่ายในเอกสารชุดเดิม
40. ผู้เดินทางเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พร้ อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
41. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิพิจารณาอนุมตั ิเอกสาร TR ADD,
SUM TR, ใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่าย
42. กรณีที่ผ้ มู ีอํานาจไม่อนุมตั ิจะทําการแจ้ งผู้เดินทาง
กลับไปพร้ อมเหตุผลในการไม่อนุมตั ิ
43. ผู้มีอํานาจจะลงนามในเอกสาร TR ADD, SUM TR,
ใบยืม/เคลียร์ เงินทดรองจ่าย

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
1

จาก ฉ
หน้ า 4
เมื่อเดินทางไปปฏิบตั ิงาน

เมื่อเดินทางไปปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จ
AC-07 การจ่าย
เงินพนักงาน
Reimbursement
หน้ า 1

35. พิจารณาค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมในระหว่างการ
เดินทาง

มีคา่ ใช้ จา่ ย
เพิ่มเติม?

ใช่
BG-04 การโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

บัตรโดยสาร/
E-Ticket
ใบเสร็จ
Folio
รับเงิน
หลักฐานอื่นๆ Confirmation
booking
หลักฐานการแลก
ใบแจ้ งหนี ้ เปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ERP
37. เจ้ าหน้ าที่ระบุหมายเลข
TR ที่เกี่ยวข้ อง

TR ADD
แบบฟอร์ มการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

40. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ตาม DOAพร้ อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

PS

ใช่

42. แจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบ
และแก้ ไข

43. ลงนาม
อนุมตั ิบน
เอกสาร
TR ADD

SUM TR

เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*

ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

ไป ช
หน้ า 6

38. ระบบสร้ างรายงานสรุป
ค่าใช้ จ่ายการเดินจาก
เลขที่ TR ที่ระบุไว้
SUM TR

เคลียร์ เงินทดรอง
จ่าย?

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง*
ใช่
39. บันทึกข้ อมูล
การเคลียร์ เงินทด
รองจ่าย

TR ADD
เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง*

System



ไม่ใช่

ERP

ไม่ใช่

1

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

ERP

36. เจ้ าหน้ าที่จดั ทํา
บันทึกค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่ม
(กรณีเกินวงเงินรวม)

41. พิจารณา
อนุมตั ิ

Sales Slip

34. เดินทางไป
ปฏิบตั ิงาน

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

หน้ า : 5 จาก 6

วัน ที่ :

ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

SUM TR
ใบยืม/เคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย(สําเนา)

หลักฐานการแลก
เปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ใบเสร็จ
รับเงิน

Sales Slip

หลักฐานอื่นๆ

Confirmation
booking
เอกสารขอเพิ่ม
วงเงิน*

ใบแจ้ งหนี ้

Folio

บัตรโดยสาร

บัตรโดยสาร/
E-Ticket
กรณีเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่ส่ วนบัญชี
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-01 ค่ าใช้ จ่ ายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามระเบีย บพัส ดุ(ระเบีย บเดิน ทาง)
ผู้เดินทาง
คําอธิบาย
44. ผู้เดินทางจะรวบรวมเอกสารและส่งเอกสาร
ประกอบที่ได้ รับการอนุมตั ิไปยังเจ้ าหน้ าที่สว่ น
บัญชีเพื่อเคลียร์ คา่ ใช้ จ่ายการเดินทางในกระบวน
การการบันทึกและจ่ายงินทดรองจ่ายซึง่ รวมไปถึง
การเคลียร์ บตั รเครดิต หรื อการบันทึกเจ้ าหนี ้
หรื อการจ่ายเงินพนัก งาน Reimbursement
แล้ วแต่ประเภทรายการที่ Remark ไว้ ใน SUM TR
เป็ นอันจบกระบวนการ

หน้ า : 6 จาก 6

วัน ที่ :

จาก ช
หน้ า 5
SLA: ภายใน 30 วันนับจากเดินทางเสร็จสิ ้น


PS

44. รวบรวมเอกสาร
ตาม Check list ส่งให้
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบัญชี Check list
AF-TR

การเคลียร์ เงินทดรองจ่ายและเคลียร์ บตั รเครดิต
AC-11 การบันทึกและ
จ่ายเงินทดรองจ่าย
หน้ า 2

SUM TR

Sales Slip

หลักฐานอื่นๆ

Confirmation
booking

ใบเสร็จ
รับเงิน

Folio

ใบแจ้ งหนี ้
เอกสารขอเพิ่ม บัตรโดยสาร
วงเงิน*
หลักฐานการแลก ใบยืม/เคลียร์ เงิน
TR ADD เปลีย่ นเงินตรา
ทดรองจ่าย
ต่างประเทศ
บัตรโดยสาร/
E-Ticket

การเคลียร์ เงินที่พนักงานสํารองจ่ายไปก่อน

การเคลียร์ เอกสารกรณีที่ต้องบันทึกเจ้ าหนี ้เพิ่ม
AC-04
การบันทึกและตรวจ
จ่ายเจ้ าหนี ้
หน้ า 1, 3

กรณีเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง

AC-07 การจ่าย
เงินพนักงาน
Reimbursement
หน้ า 1

จบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

