10 ก.พ.64
ขนตอนการปฏิ
ั้
บ ัติงานด้านงานการเงิน (Flow)
กรณียม
ื เงินทดรองจ่าย

เมนูตรวจสอบเอกสารการเงิน

ส่งเอกสารให ้งาน
การเงินตรวจสอบพร ้อม
และกดส่งตรวจสอบใน
ระบบ e-Office

เมนูบันทึกผลอนุมัตเิ อกสารการเงิน

ระบบบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี

เมนูแบบฟอร์มอิเล็กโทรนิกส์

1.สานัก/กลุม
่ งาน ดาเนินการขออนุมัต ิ (เดินทางปฎิบต
ั งิ าน/
จัดประชุม/อืน
่ ๆ) และยืมเงินทดรองจ่ายพร ้อมแนบสัญญายืม
เงิน สช.บ.007
1.1 จัดทารายการขออนุมัต ิ (FF005) ในระบบ e-Office
1.2 ตรวจสอบเอกสาร
1.3 พิมพ์เอกสาร

ปกติ

2.งานการเงินตรวจสอบ
ความถูกต ้อง (FF005) และ
บันทึกผลการตรวจสอบใน
ระบบ e-Office
ไม่ถก
ู ต ้อง ตีกลับ ส่งคืนเอกสาร

เมนูระบบ e-Payment

ไม่ถก
ู ต ้อง ตีกลับ
ถูกต ้อง
*ระบบตัง้ ลูกหนีเ้ งินยืม

3.งานการเงินออกเลขสัญญายืม

ไม่อนุมัต ิ

ผู ้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัตใิ นเอกสาร
การเงิน

ปกติ

สถานการณ์

WFH

ผู ้มีอานาจ
ไม่อนุมัต ิ
พิจารณาอนุมัตแ
ิ ละบันทึก
ผลในระบบ e-Office

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

งานการเงินบันทึกผล
อนุมัตใิ นระบบ e-Office
อนุมัต ิ

4.งานการเงินจัดทาใบขออนุมัตโิ อนเงิน
ผ่านระบบ e-Payment

5.เสนอหัวหน ้างานการเงินทาการตรวจสอบ
ขออนุมัตก
ิ ารโอนเงินและเสนอผู ้มีอานาจลงนาม
อนุมัตใิ นระบบ e-Payment

ปกติ

งานการเงิน

อัพโหลดไฟล์เอกสาร
แนบและกดส่งตรวจสอบ
ในระบบ e-Office

WFH

สถานการณ์

*ระบบตัง้ ยอดผูกพัน

สถานการณ์

WFH

6.งานบัญชีบน
ั ทึกบัญชี

หมายเหตุ : 1. ส่งเอกสารขออนุมัตพ
ิ ร ้อมเอกสารแนบ ภายใน 5 วันทาการก่อนวันจัดกิจกรรม
2. งานการเงินจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย ภายใน 3 วันทาการ ก่อนวันจัดกิจกรรม

งานการเงินรวบรวม
เอกสารขออนุมัตฉ
ิ บับจริง
เสนอผู ้มีอานาจลงนาม
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คืนเงินยืมทดรอง

เมนูแบบฟอร์มอิเล็กโทรนิกส์

1.สานัก/กลุม
่ งาน ตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสาร
พร ้อมจัดทาแบบฟอร์มคืนเงินยืมทดรองจ่าย
(FF006)ในระบบ e-Office (ภายใน 20 วันทาการ)

กรณีคน
ื เงินทัง้ หมด/บางส่วน
้
(ภายใน 3 วันทาการหลังเสร็จสิน
กิจกรรม)

กรณีเบิกเพิม
่

สานัก/กลุม
่ งาน คืนเงินเข ้า
บัญชีธนาคารของ สช.

เมนูตรวจสอบเอกสารการเงิน

ไม่ถก
ู ต ้อง
ตีกลับ ส่งคืน
เอกสาร

ปกติ

สถานการณ์

เมนูบันทึกผลอนุมัตเิ อกสารการเงิน

WFH

สานัก/กลุม
่ งานอัพโหลด
ไฟล์ใบนาฝากและกดส่ง
ตรวจสอบในระบบ e-Office

งานการเงินตรวจสอบ
ใบสรุปค่าใช ้จ่ายและหลักฐาน
การคืนเงินและบันทึกผล
การตรวจสอบ

ไม่ถก
ู ต ้อง ตีกลับ ส่งคืนเอกสาร

ไม่ถก
ู ต ้อง
ตีกลับ ส่งคืน
งานการเงินตรวจสอบ เอกสาร
ใบสรุปค่าใช ้จ่ายและหลักฐาน
การคืนเงินและบันทึกผลการ
ตรวจสอบ

ส่งใบเสร็จรับเงิน
ตัวจริงส่งคืน
สานัก/กลุม
่ งาน

งานการเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน

งานการเงินตรวจสอบ
ใบสรุปค่าใช ้จ่ายและหลักฐาน
การคืนเงินและบันทึกผลการ
ตรวจสอบ

2.งานการเงินบันทึกลดหรือล ้างลูกหนี้
ยืมเงินและทาการตรวจสอบเอกสาร
การเงินในระบบ e-Office
3.
ผู ้มีอานาจพิจารณา
อนุมัตใิ นเอกสาร
การเงิน
อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

4.งานการเงินบันทึกผลอนุมัต ิ
ในระบบ e-Office

กรณีคน
ื เงินทัง้ หมด/บางส่วน

เมนูระบบ e-Payment

ระบบบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี

การคืนเงิน
ยืมทดรอง

การคืนเงิน
ยืมทดรอง

กรณีเบิกเพิม
่
5.งานการเงินจัดทาใบขออนุมัต ิ
โอนเงินผ่านระบบ e-Payment

งาน
การเงิน

6.เสนอหัวหน ้างานการเงินทาการตรวจสอบ
ขออนุมัตก
ิ ารโอนเงินและเสนอผู ้มีอานาจ
ลงนามอนุมัตใิ นระบบ e-Payment
7.งานบัญชีบน
ั ทึกบัญชี

หมายเหตุ : กรณีคน
ื เงินครัง้ สุดท ้ายผู ้ยืมเงินคลิกปุ่ ม เป็ นการเคลียร์ครัง้ สุดท ้าย เพือ
่ เคลียร์ลก
ู หนี้ เงินยืมในระบบ e-Office
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เมนูตรวจสอบเอกสารการเงิน
เมนูบันทึกผลอนุมัตเิ อกสารการเงิน

1.สานัก/กลุม
่ งาน ดาเนินการขออนุมัต ิ (เดินทางปฎิบต
ั งิ าน
จัดประชุม/อืน
่ ๆ)
1.1 จัดทารายการขออนุมัต(ิ FF005) ในระบบ e-Office
1.2 ตรวจสอบเอกสาร
1.3 พิมพ์เอกสาร
กรณีเดินทางปฏิบัตงิ าน
วงเงิน

ไม่เกิน
50,000 บ.

ประเภท
ผู ้เดินทาง

กรณีผู ้เดินทางเป็ น
พนง.ในส่วนงาน/
กลุม
่ งานทีก
่ ากับดูแล

เมนู
ตรวจสอบ
ั ทึกผล
เมนูบน
อนุมัต ิ
เมนูระบบ
e-payment
งาน
การเงิน

ประเภทกิจกรรม

กรณีจัดประชุม/อืน
่ ๆ

เกิน 50,000 บ.
ปกติ

กรณีผู ้เดินทางมิใช่ พนง.
ใน ส่ ว น ง า น / ก ลุ่ ม ง า น
หรื อ พนั กงานจ า้ งเหมา
ผ่านพัสดุ

WFH

สถานการณ์

อัพโหลดไฟล์เอกสาร
แนบและกดส่งตรวจสอบ
ในระบบ e-Office

ส่งเอกสารให ้งาน
การเงินและกดส่งตรวจสอบ
ในระบบ e-Office

ไม่ถก
ู ต ้อง ตีกลับ
งานการเงินตรวจ
สอบความถูกต ้อง (FF005)

สานัก/กลุม
่ งานเสนอ ผอ.สานัก/
หัวหน ้ากลุม
่ งานอนุมัตเิ อกสาร

ถูกต ้อง

สานัก/กลุม
่ งานบันทึกผล
อนุมัตใิ นระบบ e-Office และ *ระบบตัง้ ยอดผูกพัน
เก็บเอกสารต ้นเรือ
่ งเบิกจ่าย
ไม่อนุมัต ิ

ปกติ

สถานการณ์

WFH

ไม่อนุมัต ิ
ผู ้มีอานาจพิจารณา
อนุมัตใิ นเอกสาร
การเงิน

ผู ้มีอานาจพิจารณา
อนุมัตแ
ิ ละบันทึกผลในระบบ
e-Office

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
งานการเงินบันทึก
อนุมัตใิ นระบบ

สานัก/กลุม
่ งาน ส่งงานการเงิน
รวบรวมเอกสารฉบับจริงเสนอผู ้
มีอานาจลงนามอนุมัต ิ

2.งานการเงินส่งเอกสารคืนสานัก/ส่วนงาน
้ กิจกรรม สานัก/กลุม
3.หลังเสร็จสิน
่ งาน จัดทาหลักฐาน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (FF007) ในระบบ e-Office
(แนบเอกสารขออนุมัตท
ิ ไี่ ด ้รับอนุมัตแ
ิ ล ้ว (FF005))

เมนู
แบบฟอร์มอิ
เล็กโทรนิกส์

ระบบบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี

เมนูแบบฟอร์มอิเล็กโทรนิกส์

กรณีไม่ยม
ื เงินทดรอง

4.งานการเงินตรวจ
สอบเอกสาร (FF005) และบันทึกผล
ตรวจสอบในระบบ e-Office

ไม่ถก
ู ต ้อง ตีกลับ ส่งคืนเอกสาร

เอกสารถูกต ้อง
ไม่อนุมัต ิ

5.ผู ้มีอานาจพิจารณา
อนุมัตใิ นเอกสาร

6.งานการเงินบันทึกผลอนุมัตใิ นระบบ e-Office

*ระบบล ้างยอดผูกพัน
และบันทึกยอดเบิกจ่าย

7.งานการเงินจัดทาใบขออนุมัตโิ อนเงินผ่านระบบ e-Payment

8.เสนอหัวหน ้างานการเงินทาการตรวจสอบขออนุมัตก
ิ ารโอนและเสนอผู ้มีอานาจลงนามอนุมัตริ ะบบ e-Payment

9.งานบัญชีบันทึกบัญชี

