ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการ
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-02 ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ (ระเบียบสนับสนุน) จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ผู้ขอรับการสนับสนุน
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการ
1. ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้ องยื่นคําขอรับการ
สนับสนุน
หนังสือโดยทําเป็ นหนังสือพร้ อมรายละเอียด
โครงการหรื อกิจกรรมของผู้รับเงินสนับสนุนและ
สิทธิ
ประโยชน์ รวมไปถึงหลักฐานแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลทังไทยและต่
้
างประเทศอาทิเช่นหนังสือจด
ทะเบียนบริ ษัท สําหรับประเทศไทย, Certificate
of Company Register (CR) สําหรับฮ่องกง
เป็ นต้ น
2. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับและหลักเกณฑ์การให้ สนับสนุนของ
หน่วยงานตามระเบียบสนับสนุน
3. กรณีที่คณ
ุ สมบัติไม่ตรงเจ้ าหน้ าที่เจ้ าของ
โครงการจะแจ้ งปฏิเสธพร้ อมระบุเหตุผล
4. กรณีที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกขออนุมตั ิสนับสนุน
(รายงานผลการพิจารณา) และเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิ โดยระบุเลขที่/ชื่อของโครงการตามที่อยู่
ใน Share Drive ไว้ ด้วย
5. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิโดย
พิจารณากับข้ อมูลอนุมตั ิหลักการใน
Share Drive
6. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ บอกเหตุผลที่ไม่
อนุมตั ิและส่งคืนเอกสารกลับให้ เจ้ าหน้ าที่
7. ในกรณีที่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจจะลงนามในหนังสือ
ตอบรับและส่งให้ ผ้ ขู อรับการสนับสนุน
8. ผู้ขอรับการสนับสนุนจะลงนามในหนังสือ
ตอบรับ สนับสนุนและส่งมาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าของโครงการ
9. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการจะจัดเก็บ
เอกสารขอรับสนับสนุนเรี ยงเลขที่หนังสือตอบรับ
10. เจ้ าหน้ าที่โครงการจัดเก็บหนังสือตอบรับแนบ
กับบันทึกขออนุมตั ิสนับสนุนที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วและหลักฐานแสดงความเป็ นนิติบคุ คลเก็บ
ไว้ ในแฟ้มเรี ยงตามเลขที่ของหนังสือตอบรับการ
สนับสนุน
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

เริ่ มต้ น
1. ยื่นหนังสือ
ขอรับการ
สนับสนุน

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

SLA: 1 วัน


PS

หนังสือขอรับ
รายละเอียด
การสนับสนุน โครงการ/กิจกรรม

ระเบียบสนับสนุน
(จากแฟ้ม)

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับและหลักเกณฑ์
รายละเอียด
การให้ สนับสนุนของ
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน หนังสือขอรับ หลักฐานแสดง

การสนับสนุน ความเป็ นนิติบคุ คล

หลักฐานแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คล

ไม่ใช่

3. แจ้ งปฏิเสธ
พร้ อมเหตุผล

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

1

จบ

ใช่

SLA: 1 วัน

4. จัดทํารายงานผลการ
พิจารณา และเสนอ
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ


PS

SLA: 1 วัน

บันทึกขออนุมตั ิ
สนับสนุน
หนังสือตอบรับ หนังสือขอรับ
การสนับสนุน การสนับสนุน

5.พิจารณา
อนุมตั ิ

2
Share Drive
SLA: 5 วัน
8. ลงนามใน
หนังสือตอบรับ
สนับสนุน

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :

หนังสือตอบรับ
การสนับสนุน

9. แสกนเอกสาร
จัดเก็บใน
Share Drive

บันทึกขออนุมตั ิ
e สนับสนุน
หนังสือขอรับ
การสนับสนุน
e

10. จัดเก็บเอกสาร
เข้ าแฟ้ม
ไป ก
หน้ า 2
System

บันทึกขออนุมตั ิ
eหลักการ
หลักฐานแสดง
ความเป็
e นนิติบคุ คล
หนังสือตอบรับ
การสนับสนุน
e

Share Drive


บันทึกขออนุมตั ิ หลักฐานแสดง
สนับสนุน ความเป็ นนิติบคุ คล
หนังสือขอรับ หนังสือตอบรับ
การสนับสนุน การสนับสนุน

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

7. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
PS
ลงนามหนังสือตอบ
รับสนับสนุน หนังสือตอบรับ



6. บอกเหตุผลที่
ไม่อนุมตั ิและส่งคืน
เอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่

การสนับสนุน

เลขที่

e

ไม่ใช่

ใช่

PS

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

อนุมตั ิ?

2

1

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ : เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการ
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-02 ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ (ระเบียบสนับสนุน) จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ผู้ขอรับการสนับสนุน
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการ
11. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการติดตามผลการ
ดําเนินงานของผู้ขอรับเงินสนับสนุนก่อน
ถึงวันครบกําหนด 30 วัน
รวมไปถึงแจ้ งเตือนวันที่นําส่งผลงานให้ ทํา
ในเงื่อนไขระยะเวลา 90 วันตามที่กําหนดใน
หนังสือตอบรับ
12. ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นหนังสือขอเบิกเงิน
หรื อ ใบแจ้ งหนี ้พร้ อมแนบหลักฐานภายใน
90 วันหลังงานเสร็ จ
กรณีที่การส่งมอบผลงานช้ ากว่า 90 วันตาม
เงื่อนไขในหนังสือตอบรับผู้ขอรับการ
สนับสนุนจะต้ องระบุเหตุผลของการส่งมอบ
งานช้ ามาด้ วย
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบตามเงื่อนไข
การเบิกจ่ายเงินตามผลสําเร็ จและเงื่อนไขที่
ได้ ตกลงกันไว้ ในหนังสือตอบรับการ
สนับสนุน
14. กรณีที่ไม่ถกู ต้ องและครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่
จะแจ้ งผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ ไขหนังสือขอ
เบิกเงิน
15. กรณีที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะ
จัดทําใบขออนุมตั ิจ่ายเงินสนับสนุน (SP)
16. เจ้ าหน้ าที่พิจารณาวันที่ย่ืนหลักฐานแสดงผล
งานและหนังสือขอเบิกเงินว่าเกินระยะเวลา
90 วันนับตังแต่
้ งานเสร็จสิ ้นหรื อไม่

หน้ า : 2 จาก 3

วัน ที่ :

จาก ก
หน้ า 1
1

ก่อนถึงวันครบกําหนด 30 วัน

12. จัดทํา/ แก้ ไขและยื่น
หนังสือขอเบิกเงิน

เมื่องานแล้ วเสร็จ/ เมื่อถึงงวดงาน

หนังสือขอเบิก หลักฐานแสดงผล
เงิน/ ใบแจ้ งหนี ้ การดําเนินงานที่
เหตุผลชี ้แจ้ งส่ง เสนอ
มอบงานช้ า
(ถ้ ามี)

SLA: 90 วันตังแต่
้ วนั ที่งานแล้ วเสร็ จ

11. ติดตามผลการ
ดําเนินงานของผู้ขอ
รับเงินสนับสนุนและ
แจ้ งเตือน

หนังสือขอเบิก
เงิน/ ใบแจ้ งหนี ้
เหตุผลชี ้แจ้ งส่ง
มอบงานช้ า
(ถ้ ามี)

13. ตรวจสอบตามเงื่อนไข
และระยะเวลาของการ
นําส่งผลงาน

หลักฐานแสดงผล
การดําเนินงานที่
เสนอ
หนังสือตอบรับ
การสนับสนุน

SLA: 1 วัน

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ไม่ใช่

ใช่
SLA: 1 วัน

14. แจ้ งผู้ขอรับการ
สนับสนุนแก้ ไขหนังสือ
ขอเบิกเงิน

1

หนังสือขอเบิก หลักฐานแสดงผล
เงิน/ ใบแจ้ งหนี ้ การดําเนินงานที่
เหตุผลชี ้แจ้ งส่ง เสนอ
มอบงานช้ า
(ถ้ ามี)

ERP
15. จัดทํา/แก้ ไขใบขอ
อนุมตั ิจา่ ย (SP)

จาก ค
หน้ า 3

ใบขออนุมตั ิจ่ายเงิน
สนับสนุน(SP)

16. พิจารณาวันที่ยื่น
หลักฐานแสดงผลงาน

ไป ข
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 าที่เจ้ าของโครงการ
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-02 ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ (ระเบียบสนับสนุน) จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการ
17. กรณีที่ระยะเวลายื่นหลักฐานแสดงผลงานเกิน
กว่า 90 วันนับจากวันที่ได้ ดําเนินการเสร็จสิ ้น
เจ้ าหน้ าที่เจ้ าของโครงการพิจารณาเหตุผลและ
ความเหมาะสมที่ควรเบิกจ่ายจะจัดทําหนังสือขอ
อนุมตั ิเบิกจ่ายเกิน 90 วัน
18. กรณีที่ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันหรื อกรณีที่เกิน
แต่จดั ทําหนังสือขออนุมตั ิเบิกจ่ายเกิน 90 วัน
เรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะรวบรวมเอกสาร
เป็ นชุดและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
(หนังสือตอบรับการสนับสนุนจาก
แฟ้มเอกสารที่ระบุในข้ อ 10.)
19. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
ใบขออนุมตั ิจ่ายเงินสนับสนุนจากเอกสาร
ที่เจ้ าหน้ าที่รวบรวมให้ เป็ นชุด
20. กรณีที่ไม่อนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิจะส่งเอกสาร
กลับไปยังผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้ อม
เหตุผลประกอบ
21. กรณีอนุมตั ิผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิจะลงนามใน
เอกสารใบขออนุมตั ิจ่ายเงินสนับสนุนและ
หนังสือขอเบิกจ่ายเกิน 90 วัน (ถ้ ามี)
และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่
22. เจ้ าหน้ าที่สแกนเอกสารที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วลงใน Share Drive
23. เจ้ าหน้ าที่โครงการจัดเก็บหนังสือตอบรับ
ที่ดงึ ขึ ้นมาเพื่อใช้ ประกอบการอนุมตั ิ
หลักฐานแสดงผลการดําเนินงานที่เสนอ
หนังสือขอเบิกจ่ายเกิน 90 วัน (ถ้ ามี) และเหตุผล
ชี ้แจงส่งมอบงานช้ า (ถ้ ามี) จัดเก็บเป็ นชุดเข้ าแฟ้ม
เรี ยงตามเลขที่ของหนังสือตอบรับการสนับสนุน
24. หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารตาม
Check list SP และส่ง Check list พร้ อม
ใบขออนุมตั ิจ่ายเงินสนับสนุน และหนังสือ
ขอเบิกหรื อใบแจ้ งหนี ้ (*และใบเสร็จ หากเป็ นกรณีการ
เบิกตามค่าใช้ จ่าย) และเอกสารแสดงผลดําเนินงาน
(ถ้ ามี) ให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีการเงินเพื่อ
บันทึกบัญชีและเตรี ยมทําเบิกจ่ายต่อไป

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ข
หน้ า 2

เกิน 90 วัน
และมีเหตุผล
อันสมควร?

ใช่

ไม่ใช่
SLA: 1 วัน
18. รวบรวม
เอกสารเป็ นชุด
และนําเสนอผู้
มีอํานาจอนุมตั ิ

17. ทําหนังสือขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเกิน 90 วัน

1
22. สแกน
เอกสารเก็บไว้ ใน
Share Drive

ใช่
Share Drive
หลักฐานแสดงผลเหตุผลชี ้แจ้ งส่ง
การดําเนินงานที่ มอบงานช้ า
(ถ้ ามี)
เสนอ
หนังสือตอบรับ
หนังสือขอเบิกจ่าย การสนับสนุน
เกิน 90 วัน (ถ้ ามี) (จากแฟ้ม)

23. จัดเก็บ
เอกสาร

ใบขออนุมตั ิจ่ายเงิน หลักฐานแสดงผล
การดําเนินงานที่
สนับสนุน(SP)
เสนอ
หนังสือขอเบิกจ่ายเกิน เหตุผลชี ้แจ้ งส่ง
มอบงานช้ า
90วัน(ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

21. ลงนามใน
เอกสาร
และส่งคืน ใบขออนุมตั ิ
เจ้ าหน้ าที่
จ่ายเงิน

1

มตั ิจ่ายเงิน หนังสือขอเบิก
Check list SP ใบขออนุ
สนับสนุน(SP) เงิน/ ใบแจ้ งหนี ้

หนังสือขอเบิกจ่าย
เกิน 90 วัน (ถ้ ามี)

SLA: 1 วัน

ไม่ใช่
20. ส่งเอกสารกลับ
ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบพร้ อม
เหตุผลประกอบ
ไป ค หน้ า
2

AC-04
การบันทึกและตรวจ
จ่ายเจ้ าหนี ้ หน้ า 1



System

อนุมตั ิ ?

สนับสนุน

เลขที่

24. ตรวจสอบเอกสารตาม
PS Check list ส่งเจ้ าหน้ าที่
บัญชีการเงิน
เพื่อเบิกจ่าย
จบ

19. พิจารณา
อนุมตั ิ

หนังสือขอเบิก
เงิน/ ใบแจ้ งหนี ้
กฐานแสดงผล
ใบขออนุมตั ิจ่ายเงิน หลั
เนินงานที่
สนับสนุน(SP) การดําเสนอ
เหตุผลชี ้แจ้ งส่ง หนังสือตอบรับ
การสนับสนุน
มอบงานช้ า
(จากแฟ้ม)
(ถ้ ามี)
หนังสือขอเบิกจ่ายเกิน
90วัน(ถ้ ามี)

หนังสือขอเบิกจ่าย
เกิน 90 วัน

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

หน้ า : 3 จาก 3

วัน ที่ :

ใบเสร็จ*

ผลดําเนินงาน
(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

