คู่มือการปฏิบตั งิ าน
ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ กลุ่มอานวยการ
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กระบวนการจัดจ้ าง TOR
ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ
จ้ าง TOR (ทุก 3 เดือน)

TOR
TOR

ประกอบด้ วยเอกสารดังต่ อไปนี ้
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้ าง
- สาเนาวุฒิการศึกษา/Transcript ของผู้รับจ้ าง
- สาเนาหน้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทย หรื อทหารไทย สาหรับใช้ ในการโอน (กรณีจ้างครัง้ แรก)
- ข้ อกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงาน TOR
- ทาบันทึกรายงานขอจ้ างและใบสัง่ จ้ าง (2 ใบ) (สามารถทาภายหลังจากอนุมตั ิหลักการแล้ วก็ได้ )
- ทา BR (ใบผูกพัน) จานวนวงเงินจ้ าง
- แนบโครงการสาขาฯ ที่ขอจ้ าง
- ผู้รับผิดชอบโครงการเซ็นหน้ าบันทึก + ขออนุมตั ิจากผอ. สาขาฯ
- ส่งเอกสารทังหมดให้
้
ผกก. อนุมตั ิหลักการ >> ส่งกลับมาสาขาฯ
- ผู้รับจ้ าง TOR เซ็นช่องผู้รับจ้ าง และติดอากรแสตมป์ (สาเนา 2 ชุด เก็บไว้ เพื่อทาเบิกค่าจ้ างเหมารายเดือน)

กระบวนการเบิกค่ าจ้ างเหมา TOR
-

ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิเบิก
ค่าจ้ างเหมา TOR รายเดือน

-

TOR
TOR

-

แนบสาเนาชุดเอกสารสัญญาจ้ างทีเ่ ก็บไว้ 1 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบพร้ อมเซ็นรับรอง
ใบสาคัญรับเงิน พร้ อมเซ็น
รายงานการปฏิบตั ิงานประจาเดือนของผู้รับจ้ าง TOR
ใบตรวจรับงาน 2 ใบ พร้ อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็น
ทา BU (ใบประกอบ) ตามจานวนเงินที่ต้องชาระรายเดือนแนบ
ใบส่งมอบงาน (จากผู้รับจ้ าง TOR)
ใบสรุปเงินค่าจ้ างเหมางาน (ในกรณีมี 2 คนขึ ้นไป)
ส่งเอกสารทังหมดให้
้
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ >> ผอ. สาขาฯ อนุมตั ิ
จัดส่งภายใน 5 วันทาการก่อนสิ ้นเดือน

>>

ฝ่ ายการเงินทาจ่ายโอนเข้ าบัญชี
1

กระบวนการขออนุมัตหิ ลักการจัดประชุม
-

ทาหน้ าบันทึกขอ
อนุมตั ิหลักการ

-

-

แนบรายละเอียดกาหนดวันประชุมและประมาณการค่าใช้ จา่ ย + รายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม
หน้ าบันทึกขออนุมตั ขิ อบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและราคากลาง
รายงานใบสัง่ ซื ้อ สัง่ จ้ าง (หากมี)
แนบโครงการที่ขออนุมตั ิจดั ประชุม
ผู้รับผิดชอบงานลงนาม >> ผู้จดั การโครงการลงนาม >> ส่งให้ ผ้ อู านวยการสานักลงนามกากับ >> ผู้ดแู ลกากับโครงการลงนาม
อนุมตั ิหลักการ

กระบวนการยืมเงินโครงการ (ผ่านระบบ MIS-Plus)
ในกรณียืมเงินเพื่อใช้ ในการประชุม/อบรม/สัมมนา
-

ทาหน้ าบันทึกขอ
อนุมตั ิหลักการ

เข้ าระบบ MIS-Plus เพื่อขอผูกพันงบประมาณ เลือกกลุม่ งบประมาณ >> ระบบงบประมาณ >> ใบผูกพัน >> เลือกรหัสงานโครงการ
>> เลือกชื่อผู้ขออนุมตั ิ >> เลือกการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตรงกับเรื่ อง >> ใส่จานวนเงินที่ต้องการยืม >> ใส่รายละเอียดค่าใช้ จา่ ย >>

เลือกบันทึกข้ อความ >> ใส่หน่วยงาน/สาขา ใส่รายละเอียด >> บันทึก (save) >> ออก >> หมายเลข BR จะปรากฏ >> ออกจาก
หน้ าจอเพื่อรอให้ ฝ่ายแผนฯ อนุมตั ิ >> หลังจากได้ รับการอนุมตั ิ Print ออกมาเพื่อแนบกับบันทึกขออนุมตั ิ
-

ขันตอนการขออนุ
้
มตั ิสญ
ั ญายืมเงิน เข้ าหน้ าแรก Menu เลือกระบบลูกหนี ้ยืมเงินทดรอง >> เลือกบันทึกหนังสือเงินยืมทดรอง >> สร้ าง
หนังสือเงินยืมทดรอง
กาหนดคืนเงินยืม

>> ลูกหนี ้ยืมเงินทดรอง >> เลือกชื่อผู้ยืม >> เลือกวันทีเ่ ริ่ มงาน >> เลือกวันที่สิ ้นสุดงาน >> คลิกที่ช่องวันครบ

>> ดับเบิลคลิกที่เลขที่ BR ที่อนุมตั ิวงเงินแล้ ว ใส่รายละเอียดวัตถุประสงค์พร้ อมรายละเอียดให้ ครบ >> ใส่จานวน

เงินที่จะยืมให้ ถกู ต้ องแล้ วกด save

>> ฝ่ ายแผนฯ ผ่านเรื่ องในระบบ >>

ผู้จดั การโครงการอนุมตั ใิ นระบบ

2 ชุด ให้ ผ้ ยู มื เงินเซ็นช่องผู้ยมื แล้ วแนบกับหน้ าบันทึกยืมเงินและบันทึกอนุมตั ิหลักการจัดประชุม

>> ปริ น้ ท์สญ
ั ญายืมเงิน

>> ส่งฝ่ ายการเงิน

หลังจากฝ่ าย

การเงินอนุมตั เิ งินยืม ให้ ผ้ ยู มื เงินเซ็นรับในสัญญายืมเงินทัง้ 2 ฉบับ (4 ตาแหน่ง) และทาสาเนาไว้ 1 ชุด พร้ อมเก็บสัญญายืมเงิน 1ฉบับ
ต้ นฉบับคืนฝ่ ายการเงิน
เอกสารแนบ - บันทึกเงินยืม - บันทึกอนุมตั ิหลักการ - ประมาณการค่าใช้ จา่ ย – รายชื่อผู้เข้ าประชุม/อบรม – BR – สัญญายืมเงิน 2
ฉบับ และใบสัง่ เช่า/สัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง (หากมี)

2

กระบวนการคืนเงินยืม
ทาการคืนเงินภายใน 30 วันนับจาก
วันสิ ้นสุดกิจกรรม
-

ในกรณีมเี งินคงเหลือให้ นาคืนฝ่ ายการเงิน โดยการโอนเข้ าบัญชี สสวท. หรื อคืนเงินสด พร้ อมแนบใบสัญญายืมเงินต้ นฉบับ จะได้ รับ
ใบเสร็ จรับเงินเป็ นหลักฐานการคืนเงิน หลังจากนันท
้ าการเคลียร์ คา่ ใช้ จ่ายต่างๆ

ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ

-

แนบใบสรุปรายละเอียดประมาณการค่าใช้ จา่ ยเปรียบเทียบกับค่าใช้ จ่ายจริง (อิงจากประมาณการค่าใช้ จา่ ย) ในกรณีเป็ นค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน แนบใบสาคัญรับเงินพร้ อมรายละเอียดตามจานวนผู้เข้ าร่วมประชุม/อบรม/สัมนาและแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้ าง
แนบรายชื่อพร้ อมลายเซ็นผู้เข้ าร่วมประชุม/อบรม/สัมนา ฉบับจริ ง

-

ใส่รายละเอียดค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน จานวนผู้เข้ าประชุม/อบรม/สัมนา (อัตราค่าอาหารว่าง 50 บาท/คน/มื ้อ ค่าอาหารกลางวัน

-

150 บาท/คน/วัน) ในใบสาคัญรับเงิน ให้ ผ้ ยู มื เงินหรื อเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ องเซ็นช่องผู้จา่ ยเงินทุกครัง้
-

แนบสัญญายืมเงิน ส่งให้ ผ้ จู ดั การโครงการอนุมตั ิลงนามและส่งไปยังฝ่ ายการเงิน

-

ในกรณีมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นพัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเข้ าเล่ม เป็ นต้ น) ให้ แนบใบเสร็ จไปด้ วย พร้ อมให้ ผ้ ตู รวจรับพัสดุเซ็นตรวจรับ

-

ในกรณีมจี ่ายค่าตอบแทนให้ กบั บุคคลภายนอก ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่าย 1,000 ละ 50 บาท และ จัดทาแบบฟอร์ มหักภาษี ณ ที่จ่ายมอบ
ให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วย

เอกสารแนบ - หน้ าบันทึก – รายละเอียดค่าใช้ จ่ายจริ ง – ใบลงนามผู้เข้ าร่วมประชุม – ใบเสร็ จรับเงินค่าใช้ จา่ ยต่างๆ – สาเนาชุดบันทึก
ยืมเงิน

3

กระบวนการขออนุมัตจิ ัดซือ้ /จัดจ้ าง/เช่ า (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท สาขาดาเนินการเอง)
กรณีที่ไม่ขออนุมตั ิพร้ อมการจัดประชุม

ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ

-

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสาขาฯ ดาเนินการตังเรื
้ ่ องขออนุมตั ิ และให้ หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ที่ได้ รับการแต่งตังลงนาม
้

-

ส่งเรื่ องให้ ผอ. สาขาฯ อนุมตั ิ โดยมีเอกสารต่อไปนี ้แนบด้ วย

-

บันทึกขออนุมตั ิขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและราคากลาง

-

ร่างกาหนดขอบเขตงาน (TOR) ของการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า หรื อหากมีรูปก็แนบไปด้ วย พร้ อมทังรายชื
้
่อกรรมการตรวจรับพัสดุจานวน
1 คน หากวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท หรื อ 3 คน หากวงเงินเกิน 10,000 บาท

-

แนบใบเสนอราคาพร้ อมคูเ่ ปรี ยบเทียบ (ถ้ ามี)

-

เมื่ออนุมตั ิหลักการและลงนามแล้ ว ให้ แจ้ งผู้รับบริ การจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า มาเซ็นในช่องผู้จดั ซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า โดยระบุลงวันทีต่ ามที่ผ้ อู นุมตั ิ
ลงไว้ พร้ อมทังติ
้ ดอากรแสตมป์ตามที่ระบุในใบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า พร้ อมทังด
้ าเนินการผลิตสินค้ า หรือให้ บริ การตามทีต่ กลงได้ เลย

-

เก็บเอกสารทังชุ
้ ดไว้ รอจนได้ รับสินค้ าตามกาหนดเวลาและตรวจรับพัสดุให้ ถกู ต้ องตามใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า

กระบวนการขออนุมัตเิ บิกจ่ ายการจัดซือ้ /จัดจ้ าง/เช่ า (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท สาขาดาเนินการเอง)

ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ

-

เมื่อได้ รับสินค้ าจากการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า พร้ อมทังได้
้ รับใบแจ้ งหนี ้/ใบส่งของ/ใบกากับภาษี ให้ ตรวจเช็คความถูกต้ องให้ เรียบร้ อย

-

ใบส่ งของ ต้ องระบุวนั ที่ ให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า เช่นกาหนดส่งภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่จดั ซื ้อ/
จัดจ้ าง/เช่า ส่วนใบแจ้ งหนี ้และใบกากับภาษี ไม่มีผลใดๆ

-

จัดทาใบตรวจรับพัสดุ 2 ใบ ระบุกรอบ TOR ให้ ชดั เจนตรงกับที่ขออนุมตั ิพร้ อมทังให้
้ กรรมการตรวจรับลงนาม

-

ทา BR + BU ในระบบ MIS-Plus เพื่อเบิกเงินตามจานวนเงินในใบแจ้ งหนี ้ เมื่ออนุมตั ิแล้ ว ปริ น้ ท์แนบ

-

ส่งผอ. สาขาขออนุมตั ิ พร้ อมทังชุ
้ ดเอกสารขออนุมตั ิหลักการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/เช่า และส่งฝ่ ายการเงินดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ผ้ รู ับจ้ าง
ต่อไป
4

กระบวนการขออนุมัตหิ ลักการจ่ ายค่ าตอบแทนยกร่ าง/บรรณาธิการกิจ
ทาหน้ าบันทึก
ขออนุมตั ิหลักการ

-

แนบรายละเอียดข้ อกาหนดขอบเขตงานการจ่ายค่าตอบแทน (TOR)

-

แนบใบเสนอราคา (มีหรื อไม่มีก็ได้ )

-

สาเนาบัตรประชาชนของผู้ยกร่าง (มีหรื อไม่มกี ็ได้ )

-

ทาใบ BR (ใบผูกพัน) จากระบบ MIS - Plus ตามจานวนเงินทีจ่ ้ าง เมื่ออนุมตั ิแล้ วปริ น้ ท์แนบ

-

แนบสาเนาโครงการ

-

ส่งผู้รับผิดชอบลงนาม

>>

ผู้จดั การโครงการลงนาม

>>

ผู้อานวยการสานักลงนามกากับ

>>

ผู้กากับดูแลโครงการลงนามอนุมตั ิ

หลักการ เมื่ออนุมตั ิแล้ ว เก็บไว้ รอเบิกจ่ายตามกาหนดเวลาส่งมอบงานที่ระบุไว้ ใน TOR

กระบวนการเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนยกร่ าง/บรรณาธิการกิจ

ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ
เบิกจ่าย

-

แนบใบสาคัญรับเงินที่ผ้ รู ับผิดชอบยกร่าง/บรรณาธิการกิจลงนามแล้ ว

-

แนบสาเนาหน้ าบัญชีธนาคารของผู้ยกร่าง/บรรณาธิการกิจ (ในกรณีมีผ้ รู ับผิดชอบหลายคน ทาใบสรุปหน้ าบัญชีสาหรับการโอนเงิน)

-

แนบใบส่งมอบงานจากผู้รับผิดชอบและสาเนาบัตรประชาชน

-

ทาใบ BU (ใบผูกพัน) จากระบบ MIS - Plus ตามจานวนเงินทีจ่ ้ าง เมื่ออนุมตั ิแล้ วปริ น้ ท์แนบ

-

แนบแบบฟอร์ มการยินยอมให้ โอนเงินเข้ าบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบยกร่าง/บรรณาธิการกิจ

-

แนบต้ นฉบับบันทึกขออนุมตั ิหลักการ

-

ส่งให้ ผ้ จู ดั การโครงการอนุมตั ิ/ผอ. สาขาฯ ลงนามอนุมตั ิ

-

ส่งให้ ฝ่ายการเงินทาการเบิกจ่ายโดยโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ยู กร่าง/บรรณาธิการกิจ

-

ทางฝ่ ายการเงินจะจัดทาใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย ให้ กบั ผู้ยกร่าง/บรรณาธิการกิจ เมื่อได้ รับแล้ วจัดส่งให้ ตามลาดับ
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กระบวนการขออนุมัตแิ ละเบิกค่ าล่ วงเวลา
ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ

-

ทาบันทึกขออนุมตั ิวนั ทางานล่วงเวลาให้ ผอ. สาขา ลงนามอนุมตั ิ (ให้ ขออนุมตั ิก่อนวันปฏิบตั งิ าน)

-

ปฏิบตั ิงานล่วงเวลาตามวันที่ขออนุมตั ิ

-

ทาขออนุมตั เิ บิกค่าล่วงเวลาในระบบ E-HR

-

เมื่อในระบบอนุมตั ิเรียบร้ อยแล้ ว ปริ น้ ท์หน้ าบันทึก ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขออนุมตั ิและ ผอ. สาขาฯ ลงนามแล้ ว

-

ออกเลขที่หน้ าบันทึกจากระบบ Infoma Webflow แนบบันทึกขออนุมตั ิและเอกสารที่เกี่ยวข้ องนาส่งฝ่ ายการเงิน เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายโอนเงินเข้ าบัญชี

กระบวนการขออนุมัตแิ ละเบิกจ่ ายค่ าที่พัก สสวท. Residence
ทาหน้ าบันทึกขออนุมตั ิ

-

ทาบันทึกขออนุมตั ิเข้ าพัก แจ้ งรายชื่อผู้เข้ าพักและวันทีเ่ ข้ า-ออก

-

เมื่อเข้ าพักและออกแล้ ว ทางสานักบริ การฯ จะส่งใบแจ้ งหนี ้มาที่สาขาฯ

-

ทาบันทึกขออนุมตั ิเบิกค่าที่พกั + ทา BR+BU ในระบบ MIS-Plus ตามรายละเอียดใบแจ้ งหนี ้และโครงการที่ขอเบิก เมื่ออนุมตั ิแล้ ว
ปริ น้ ท์พร้ อมแนบใบแจ้ งหนี ้ที่ได้ รับจาก สสวท. Residence

-

ส่งฝ่ ายการเงินเพื่อเบิกจ่าย

กระบวนการเบิกพัสดุในระบบ MIS - Plus
-

เข้ าระบบ MIS - Plus เลือกกลุม่ พัสดุ >> ระบบคลังวัสดุ >> บันทึกขอเบิกวัสดุ

-

เลือกโครงการที่จะขอเบิก

-

เลือกรหัสวัสดุที่ต้องการเบิก จานวนที่ขอเบิก

-

เมื่อเลือกเสร็ จแล้ ว save และขออนุมตั ิ

-

ผอ. สาขาฯ อนุมตั ิแล้ ว ปริ น้ ท์ออกมา >> ส่งฝ่ ายพัสดุเพือ่ ทาการเบิกพัสดุตอ่ ไป
6
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กระบวนการออกเลขที่หน้ าบันทึกภายใน (ระบบสารบรรณ

Infoma Webflow)

-

ทาหน้ าบันทึกพร้ อมรายละเอียดต่างๆ ที่จะขออนุมตั ิ

-

เข้ าระบบ Infoma Webflow สร้ างทะเบียน/เอกสารส่งภายใน

-

ใส่รายละเอียดถึงผู้รับ >> เรื่ อง >> รายละเอียด >> วัตถุประสงค์ >> สร้ าง >> ได้ เลขที่ >> ส่งถึง >> เลือกผู้ที่จะส่งถึง

-

นาเลขที่ที่ได้ มาใส่ในหน้ าบันทึก

-

ใช้ อ้างอิงเมื่อต้ องการตรวจสอบเรื่ องเกี่ยวกับบันทึกเลขที่นนในระบบ
ั้

กระบวนการออกเลขที่หนังสือภายนอก (ระบบสารบรรณ

Infoma Webflow)

-

จัดทาหนังสือ/เอกสารสาหรับส่งภายนอกเตรี ยมไว้

-

เข้ าระบบ Infoma Webflow สร้ างทะเบียน/เอกสารภายนอก

-

ผู้สง่ /จาก จะต้ องเป็ น ผอ. สสวท./สาขาฯ

-

ผู้รับ/ถึง ระบุผ้ ทู ี่จะส่งหนังสือ/เอกสาร เช่น ผู้อานวยการโรงเรี ยน เป็ นต้ น

-

ใส่รายละเอียดถึงผู้รับ >> เรื่ อง >> รายละเอียด >> วัตถุประสงค์ >> สร้ าง >> ได้ เลขที่ >> กรอกลงในเอกสาร >> ปิ ดงาน
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