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คํานํา 

 

 การจัดทําคูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรโลก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดทําข้ึนจากการวิเคราะหปญหา

จากขอมูลการสังเกตการฏิบัติงานตามสภาพจริงของผูจัดทําและบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยคูมือนี้ไดอธิบายข้ันตอน

หลักและขอบเขตการดําเนินงานการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรโลก จํานวน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัดอบรม ข้ันตอนการดําเนินงานระหวาง

อบรม และข้ันตอนการดําเนินงานหลังการจัดอบรม ซ่ึงในแตละข้ันตอนไดอธิบายถึงวิธีการดําเนินงานอยาง

ละเอียด และไดแสดงตัวอยางเอกสาร เพ่ือใหงายตอการเขาใจ 

 ผูจัดทําหวังวาคูมือนี้จะเปนประโยชนกับเจาหนาท่ี และบุคลากรของ สสวท. เพ่ือท่ีจะไดนําไปเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถประยุกตกับงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันไดจริงและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

นางกมลพรรณ  เขมะโร 

เจาหนาท่ีสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

 

สารบัญ 

           หนา 

ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ        1 

วัตถุประสงค           1 

คําจํากัดความ           1 

หนาท่ีรับผิดชอบ           2 

ข้ันตอนและขอบเขตการดําเนินงาน (Work Flow)       3 

- ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัดอบรม      4 

- ข้ันตอนการดําเนินงานระหวางอบรม       13 

- ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการจัดอบรม      14 

ประโยชนของคูมือการจัดอบรม         18 

ขอเสนอแนะ           18 

ภาคผนวก           19 

เอกสารอางอิง           22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

 

คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร  

สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก  

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ 

สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก สสวท. ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยง

ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา

ความรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน และมีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง  

การจัดการอบรมดังกลาวมีกระบวนการดําเนินงานหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับบุคคลและหนวยงานท่ี

หลากหลาย เชน ผูเขารับการอบรม วิทยากร โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยวิชาการเครือขาย สควค. 

4 ภาค สถานท่ีอบรม ดังนั้น เพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบโครงการและเจาหนาท่ี สามารถดําเนินการจัดการอบรมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการการบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส

และวิทยาศาสตรโลก และเพ่ือเปนแนวทางใหกับเจาหนาท่ีหรือพนักงานในหนวยงานของ สสวท. ไดนําไป

ประยุกตใชในการจัดการอบรมหรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนและ

ประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน

วิทยาศาสตร สําหรับนักวิชาการและงานเจาหนาท่ี สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับเจาหนาท่ีหรือพนักงานในหนวยงานของ สสวท. ไดนําไปประยุกตใชในการ

จัดการอบรมหรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันได  

 

3. คําจํากัดความ   คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรโลก มีการใชคําศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน

จึงระบุคําศัพทและคําจัดกัดความ ดังนี้ 

3.1 บันทึกขออนุมัติหลักการ เปนการทําบันทึกเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏับัติในเรื่องท่ีเสนอทันที 

ตั้งแตวันท่ีอนุมัติ หรือในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในเรื่องท่ีเสนอขออนุมัติ  

3.2 บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย เปนการทําบันทึกเสนอใหผูบังคับบัญชาอนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

เพ่ือการปฎิบัติงาน การจัดประชุม ฝกอบรม/สัมมนา 

3.3 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม เปนการทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา แสดงถึงรายละเอียด

คาใชจายท้ังหมดและเงินเหลือจากการยืมเงิน 
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3.4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFORMA WEBFLOW) ระบบงานงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบท่ีเก่ียวของกับงานเอกสาร เชน การรับ สง คนหา ติดตาม ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ เชน คําสั่ง 

ขาว ขาวหนังสือพิมพ หนังสือเวียน เพ่ือใชเปนระบบสืบคนเอกสาร รายงานตางๆ  

3.5 ระบบ MIS - PLUS ระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน ออกแบบมาเพ่ือรองรับ Smart office ท่ีมี

กระบวนการอนุมัติของผูบริหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การแจงเตือนงานในสวนตางๆ ทางเมล โดยสามารถ

ดําเนินการไดท้ังภายใน และภายนอก สสวท.  

3.6 บันทึกรายงานขอซ้ือ เปนการทําบันทึกระบุเหตุผลและความจําเปนท่ีจะซ้ือ รายละเอียดของงานท่ีจะ

ซ้ือ ราคากลาง (ถามี) วงเงินซ้ือ และกําหนดเวลาท่ีจะตองการพัสดุนั้นๆ  

3.7 บันทึกรายงานขอจาง เปนการทําบันทึกระบุเหตุผลและความจําเปนท่ีจะจาง รายละเอียดของงานท่ี

จะจาง ราคากลาง (ถามี) วงเงินจาง และกําหนดเวลาท่ีจะตองการพัสดุนั้นๆ 

 

4. หนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก  

มีบุคลากรท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการปฏิบัติงานหลายฝาย ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

          4.1 ผูกํากับโครงการ มีหนาท่ี อนุมัติเอกสารและบันทึกตางๆ และวางแผนงานโครงการรวมกับหัวหนา

โครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

4.2 ผูอํานวยการสาขา มีหนาท่ี พิจารณาและตรวจสอบเอกสารและบันทึกตางๆ กอนลงนาม และ

นําเสนอผูกํากับโครงการ 

4.3 หัวหนาโครงการ มีหนาท่ีวางแผนการดําเนินงานของโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค ติดตาม 

ประเมินผล และตรวจเอกสารและบันทึกตางๆ กอนนําเสนอผูอํานวยวการสาขา 

4.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว 

(สัญญาจาง/ใบสั่งจาง) และใหดําเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
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5. ข้ันตอนและขอบเขตการดําเนินงาน (Work Flow) 

 ในการดําเนินการจัดอบรมมีแนวทางการปฏิบัติงาน สําหรับเจาหนาท่ี ซ่ึงแบงเปนข้ันตอนในแตละ

กิจกรรมดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัดอบรม 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การประสานงานกับบคุลากรและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2 การทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําหนังสือเชิญไปยังบุคลากรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 4 การเตรียมการอบรม 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานระหวางอบรม 

ข้ันตอนท่ี 5 พิธีเปดและการลงทะเบียนการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 6 การประสานงานระหวางการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย

ของบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การอนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการจัดอบรม 
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ข้ันตอนการดําเนินงานจัดอบรม 

ในการจัดอบรมแตละครั้ง มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของหลายข้ันตอน ดังนั้นจึงขอนําเสนอข้ันตอน           

การทํางานเปน 3 สวนหลัก คือ ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัดอบรม ข้ันตอนการดําเนินงานระหวาง             

การจดัอบรม ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการจดัอบรม โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้  

 

ข้ันตอนการดําเนินงานกอนการจัดอบรม  ประกอบดวยข้ันตอนยอย 4 ข้ันตอน โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การอบรมมีความเก่ียวของกับบุคลากรและหนวยงานท่ีหลากหลาย ดังนั้นการประสานงานในดานดังกลาว

จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินการขออนุมัติตาง ๆ ในลําดับตอไป  บุคลากร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการอบรมมีดังนี้  

1.1 ผูเขารับการอบรม ตองมีการดําเนินการรับสมัครผูเขารับการอบรมเพ่ือใหไดรายชื่อและจํานวน        

ผูเขารับการอบรม โดยสามารถทําไดหลายชองทาง เชน การประกาศรับสมัครผานชองทางออนไลน การสงหนังสือ

แจงการรับสมัครไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด (ตัวอยางเอกสารรับสมัครการอบรม 

ดังเอกสารแนบ 1.1)        

1.2 วิทยากร ตองมีการประสานงานวิทยากร เพ่ือใหไดรายชื่อวิทยากร หัวขอท่ีวิทยากรรับผิดชอบ และ

จํานวนวันหรือชั่วโมงของวิทยากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาจัดทํากําหนดการการอบรมสําหรับการขออนุมัติเบิกจาย

คาวิทยากร (ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม ดังเอกสารแนบ 1.2) 

1.3 สถานท่ีจัดอบรม ควรเลือกสถานท่ีจัดการอบรมใหเหมาะสมกับรูปแบบการอบรม จํานวนผูเขารับการ

อบรม โดยขอมูลท่ีจําเปนสําหรับนํามาดําเนินการ ไดแก ชื่อสถานท่ี ชื่อหองอบรม ราคาหองพัก ราคาอาหารและ

อาหารวางและเครื่องดื่ม  

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 1 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 1 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก  

 

ข้ันตอนท่ี 2 การทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดการอบรม 

เม่ือไดขอมูลพ้ืนฐานของการอบรมจากข้ันตอนท่ี 1 จะนํามาทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดอบรม ซ่ึง 

ประกอบดวย การทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจาย และการทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย

โดยมีรายละเอียดดังนี้   

2.1 การทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจาย เปนการทําบันทึกเพ่ืออธิบายเหตุผลท่ีจะ 

ดําเนินการจัดอบรม โดยแสดงรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี รวมท้ังประมาณการคาใชจาย (ตัวอยางเอกสารการ

จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจาย ดังเอกสารแนบ 2.1)  สําหรับเอกสารประกอบบันทึกขอ

อนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจาย มีดังนี ้

2.1.1 เอกสารประมาณการคาใชจาย จะตองระบุรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

ประกอบดวย คาตอบแทนและคาใชสอย  โดยคาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนวิทยากร  คาใชสอย ไดแก 

คาอาหาร คาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ (การจัดซ้ือ) คาถายเอกสาร (การจัดจาง) (ตัวอยาง

เอกสารประมาณการคาใชจาย ดังเอกสารแนบ 2.1.1)  ท้ังนี้ระเบียบการเบิกจายใหเปนไปตามประกาศสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง คาใชจายในการจัดฝกอบรม การจัดประชุม หรือการจัดงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) คาตอบแทนวิทยากร ไมเกินชั่วโมงละ 3,000 บาทตอคน หลักเกณฑการจาย 

- การบรรยาย จายไดชวงเวลาไมเกิน 1 คน 

- การอภิปรายหรือสัมมนา จายไดชวงเวลาละไมเกิน 5 คน  

- การแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ กลุมอภิปรายหรือกลุมทํากิจกรรม ซ่ึงตองมีวิทยากรประจํา

กลุม จายไดชวงเวลาละไมเกิน 3 คนตอกลุม  

- การนับเวลา ใหนับเวลาตามท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม แตละชั่วโมงจะตองมีเวลา

ไมนอยกวาหาสิบนาที ถาไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวายี่สิบหานาทีใหคิดเปนครึ่งชั่วโมง 

ไมตองหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- พนักงานสถาบันใหเบิกคาตอบแทนวิทยากร  ตอเม่ือเปนการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางาน

ปกติ หรือปฏิบัติงานในวันหยุด และเม่ือเบิกคาตอบแทนวิทยากรแลวใหงดเบิกจายคา

ลวงเวลา 

- กรณีสถาบันจัดฝกอบรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ถาวิทยากรไดรับคาตอบแทนหรือ

คาใชจายจากหนวยงานอ่ืนแลว ใหงดเบิกจากสถาบัน  

2) คาใชสอย ประกอบดวย คาอาหาร คาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาถาย 

เอกสาร 

คาอาหาร ประกอบดวย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารเย็น โดยมี 

อัตราคาใชจายและเง่ือนไขในการจายแตกตางกัน ตามอัตราคาอาหารและเง่ือนไขในการจายตามประกาศ สสวท.

รายละเอียดดังแสดงในตาราง  

 

ประเภทคาใชจาย สถานท่ีของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สถานท่ีเอกชน 

อาหารวางและเครื่องดื่ม  

(บาท : คน : ม้ือ)  

ไมเกิน 100  ไมเกิน 150  

คาอาหาร 

(บาท : คน : วัน) 

ครบทุกม้ือ ไมเกิน 900 

ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 

ครบทุกม้ือ ไมเกิน 1,500 

ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 1,000 

 

คาท่ีพัก  ข้ึนอยูกับลักษณะการพัก มีอัตราคาใชจายและเง่ือนไขในการจายแตกตางกัน ใหเบิก 

เทาท่ีจายจริง ตามประกาศ สสวท. รายละเอียดดังแสดงในตาราง  
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

ลักษณะการพัก อัตราคาท่ีพัก 

พักเดี่ยว ไมเกิน 3,500 บาท  (บาท : คน : คืน) 

พักคู ไมเกิน 2,000 บาท (บาท : คน : คืน) 

 

ในกรณีท่ีการจัดอบรมมีการจัดท่ีพักหรือออกคาท่ีพักใหกับผูเขารับการอบรม ใหผูเขารับการอบรมเขาพัก

รวมกันหองละ 2 คน  ในกรณีเหลือเศษ หรือตางเพศท่ีไมใชคูสมรส  หรือมีปญหาสุขภาพ ใหพักไดหองละ 1 คน  

คาเบ้ียเล้ียง ข้ึนยูกับตําแหนงและจํานวนม้ืออาหารท่ีจัดเลี้ยง  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1  

และ 2   

ตาราง 1  

 

ตําแหนงผูปฏิบัติงาน 

 

อัตราเบ้ียเล้ียงเหมาจาย(บาท/วัน/คน) 

 

จังหวัดเดียวกัน ตางจังหวัด 

ประธานกรรมการ/กรรมการ/อนกุรรมการ/ผูอํานวยการ/

รองผูอํานวยการ 

400 800 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ/ผูชวยผูอํานวยการ  300 600 

ผูเชี่ยวชาญ/หัวหนาสาขา/หัวหนาสํานักงาน/หัวหนาฝาย 300 600 

หัวหนาสวน/ผูชํานาญ 250 500 

เจาหนาท่ีอาวุโส/นักวิชาการ/เจาหนาท่ี/ลูกจาง 200 400 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 150 300 

 

ตาราง 2 

จํานวนม้ือ การเบิก 

กรณีเลี้ยงอาหารทุกม้ือ ใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยง 

กรณีเลี้ยงอาหาร 2 ม้ือ ใหเบิกได 1 ใน 3 

กรณีเลี้ยงอาหาร 1 ม้ือ ใหเบิกได 2 ใน 3 

 

การนับเวลาเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ ใหนับเวลาตั้งแตออก 

จากสถาบัน ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติงานจนกลับถึงสถาบัน สถานท่ีพักหรือสถานท่ีปฏิบัติงานแลวแตกรณี โดย 

นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน เศษตั้งแตสิบสองชั่วโมงข้ึนไปนับเปนหนึ่งวัน  

 การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงใหเบิกติดตอกันไดไมเกินสามสิบวันนับตั้งแตวันออกเดินทาง หากจําเปนตอง 

เบิกเกินกวาระยะเวลาขางตนใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 

คาพาหนะ ระเบียบการเบิกจาย ตามประกาศของสถาบัน เรื่องคาใชจายในการจัดฝกอบรม  
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

การจัดประชุม หรือการจัดงาน ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินสิทธิ ตามความจําเปนและเหมาะสม ภายใตหลักการ

และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  

      คาวัสดุ อุปกรณ ใหเบิกเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม  

      คาถายเอกสาร ใหเบิกเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

หมายเหตุ : การประมาณการคาใชจายเพ่ือยืมเงินทดรองจาย ควรประมาณการใหพอดีหรือใกลเคียงกับจํานวน

เงินท่ีตองจาย และใหสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดทุกรายการ ถาเหลือเงินนําสงฝายบัญชีและการเงิน (กรณีใช

จายเงินไมถึงรอยละ 75) ตองชี้แจงเหตุผลประกอบการคืนเงิน  

2.1.2 กําหนดการอบรม โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีในการจัดการอบรม หัวขอ และชื่อวิทยากร 

การอบรมท่ีสอดคลองกัน (ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม ดังเอกสารแนบ 2.1.2) 

2.1.3 รายช่ือผูเขารับการอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ โดยมี ชื่อ- สกุล ตําแหนง  

หนวยงานตนสังกัด (ตัวอยางเอกสารรายชื่อผูเขารับการอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดังเอกสารแนบ 

2.1.3) 

  2.1.4 บันทึกขออนุมัติขอบเขตงานซ้ือวัสดุอุปกรณ/งานจางถายเอกสาร รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และราคากลาง โดยระบุขอบเขตของงาน ระยะเวลา

ในการดําเนินการ วงเงินงบประมาณ เกณฑในการคัดเลือก (ตัวอยางเอกสารบันทึกอนุมัติขอบเขตของงานซ้ือวัสดุ

อุปกรณ/งานจางถายเอกสาร ดังเอกสารแนบ 2.1.4) 

2.1.5 บันทึกรายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ โดยระบุเหตุผลและความจําเปนท่ีจะซ้ือ รายละเอียด 

งาน ท่ีจะซ้ือ ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (ถามี)  วงเงินท่ีจะซ้ือ กําหนดเวลาท่ีตองการพัสดุนั้น หรือให

งานแลวเสร็จ วิธีท่ีจะซ้ือ/เหตุผลท่ีจะซ้ือ/ดําเนินการซ้ือ/เนื่องจากการจัดซ้ือท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือ

ใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑการ

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตัวอยางเอกสารบันทึกรายงานขอซ้ือ

วัสดุอุปกรณ ดังเอกสารแนบ 2.1.5) 

2.1.6 บันทึกรายงานขอจางถายเอกสาร โดยระบุเหตุผลและความจําเปนท่ีจะจาง รายละเอียด 

งาน ท่ีจะจาง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (ถามี)  วงเงินท่ีจะจาง กําหนดเวลาท่ีตองการพัสดุนั้น หรือให

งานแลวเสร็จ วิธีท่ีจะจาง/เหตุผลท่ีจะจาง/ดําเนินการจาง/เนื่องจากการจัดจางท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือ

ใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑการ

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตัวอยางเอกสารบันทึกรายงานขอจาง

ถายเอกสาร ดังเอกสารแนบ 2.1.6) 

2.1.7 สําเนาโครงการท่ีไดรับอนุมัติ เพ่ือใชในการตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรมและ 

วงเงินท่ีดําเนินการขออนุมัติกับกิจกรรมและวงเงินท่ีระบุไวในโครงการ (ตัวอยางเอกสารสําเนาโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติ ดังเอกสารแนบ 2.1.7) 

ข้ันตอนการดําเนินการขออนุมัติ 

1. นําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจายพรอมเอกสารแนบตั้งแตขอ 2.1.1 – 2.1.7 ให 

หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลงนาม  
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

2. เม่ือดําเนินการตามขอ 1 แลว ออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการผานระบบสาร 

บรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ

โครงการหลัก  

2.2 การทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย (ตัวอยางเอกสารบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  

ดังเอกสารแนบ 2.2 ) เปนการทําบันทึกเพ่ือขอยืมเงินท่ีไดรับจากการอนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจายในขอ 

2.1 โดยบันทึกขออนุมัตินี้จะตองดําเนินการในระบบ e-office โดยเลือกระบบ MIS-PLUS สําหรับเอกสาร

ประกอบบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย มีดังนี้ 

2.2.1 บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย โดยเอกสารชุดนี้จะตองระบุชื่องานอบรม วันท่ีอบรม  

สถานท่ีจัดอบรม จํานวนเงินท่ีจะยืม พรอมจัดทําใบขออนุมัติหลักการ (BR) จํานวน 1 ใบ (ตัวอยางเอกสารใบขอ

อนุมัติหลักการ BR ดังเอกสารแนบ 2.2.1) โดยเอกสารชุดนี้จะตองระบุชื่องานอบรม จํานวนเงินยืม โดยสวนแผน

และงบประมาณจะเปนผูอนุมัติในระบบ MIS-PLUS 

2.2.2 สัญญายืมเงินทดรองจาย จํานวน 2 ฉบับ (ตัวอยางเอกสารสัญญายืมเงินทดรองจาย ดัง 

เอกสารแนบ 2.2.2) โดยเอกสารชุดนี้จะตองระบุชื่องานอบรม จํานวนเงิน วันท่ีจัดอบรม สถานท่ี โดยหัวหนา

โครงการจะเปนผูอนุมัติสัญญายืมเงินทดรองจาย  

ข้ันตอนการดําเนินการขออนุมัติ 

1. เขาระบบ MIS-PLUS เพ่ือพิมพเอกสารท่ีอนุมัติแลว คือ บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  

1 ฉบับ ใบขออนุมัติหลักการ Br 1 ใบ สัญญายืมเงินทดรองจายจํานวน 2 ฉบับ ใหผูยืมเงินทดรองจายลงลายมือชื่อ

ในชองผูยืมเงิน พรอมแนบเอกสารท่ีไดขออนุมัติหลักการตามขอ 2.1 

2. นําเอกสารบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย ออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึง 

ดําเนินการผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยัง                   

ฝายบัญชีและการเงิน 

3.  เม่ือฝายบัญชีและการเงินดําเนินการเรื่องเงินยืมทดรองจายเรียบรอยแลว ฝายบัญชีและ 

การเงินจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารผูยืมเงิน เจาหนาท่ีจะตองไปรับเอกสารการยืมเงินทดรองจายใหผูยืมเงินทดรอง

จายลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน และสําเนาบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายพรอมรับสัญญายืมเงินฉบับจริง 1 

ฉบับ  เพ่ือนํามาแนบเอกสารประกอบการสงใชเงินยืมทดรองจาย ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีอบรมเสร็จ   

หมายเหตุ :   - กรณีมีการอบรมหลายรุน ใหยืมเงินทีละรุนแลวสงคืนเงินยืมใหเสร็จเรียบรอยกอนท่ีจะยืมเงินใน 

รุนตอไป  

- กรณีโครงการเดียวกัน ผูยืมเงินทดรองจายคนเดียวกันจะยืมเงินพรอมกัน 2 สัญญาไมได  แตถาผู 

ยืมเงินไมใชคนเดียวกัน ก็สามารถยืมเงินทดรองจายพรอมกัน 2 สัญญาได 

- กรณีการจัดอบรมนอกสถานท่ี ควรขอคําปรึกษาเรื่องการยืมเงินทดรองจายในสวนของคาท่ีพัก 

คาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม กับฝายบัญชีและการเงิน ควรรวมคาใชจายดังกลาวอยูในจํานวนเงินยืม

ท้ังหมดหรือไม  

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 2 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 2 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก 
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

อขเอ 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 

         

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการ 

ผูอํานวยการสาขา 

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

ผูกํากับโครงการ ลงนามอนุมัติ 

จัดทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายพรอมใบขออนุมัติหลักการ (BR) 

สาขา 

อนุมัติ 

เสนอลงนาม 

เสนอลงนาม 

ออกเลขและสงระบบโดย

 

สงเอกสารเพ่ือลงนามอนุมัติ 

 สงตนฉบับคืน 

สาขา 

จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจาย 

2.2 การทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายผานระบบบริหารจัดการปฏิบัติงาน 

      ภายใน (MIS-PLUS) และระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW)  

 

สวนแผนและงบประมาณ 

เสนอขออนุมัติ 

สงตนเรื่องมายังสาขา 

จัดทําสัญญายืมเงิน 

เสนอขออนุมัติ 

หัวหนาโครงการ 

 

พิมพเอกสารตนฉบับท้ังหมดท่ีเก่ียวของ 

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

ออกเลขและสงระบบโดย

 

ระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS-PLUS) 

ดําเนินการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.1 การทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจายผานระบบ 

สารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

สงตนฉบับมายัง 

ฝายบัญชีและการเงิน 

สงคืนเอกสาร (สําเนา)และสัญญายืมเงิน 1 ฉบับ(ตนฉบับ)  

สรุปข้ันตอน การดําเนินการขออนุมัติ 
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําหนังสือเชิญไปยังบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําหนังสือเชิญไปยังบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของนั้นใหใชตามรูปแบบการเขียนหนังสือ 

ราชการของ สสวท. โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

3.1 บันทึกลงนาม เปนการทําบันทึกเพ่ือขอใหผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโครงการหลักลงนามใน 

หนังสือเชิญ โดยในบันทึกควรระบุจํานวนหนังสือเชิญท่ีผูบังคับบัญชาตองลงนาม  สําหรับกรณีท่ีมีจํานวนหนังสือ

เชิญจํานวนมาก สามารถขออนุมัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสของผูบังคับบัญชาได สําหรับกรณีนี้ควรแนบรายชื่อ

หนวยงานหรือบุคลากรท่ีตองการเชิญท้ังหมดเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบริหารดวย (ตัวอยางเอกสารบันทึก

ลงนาม ดังเอกสารแนบ 3.1) 

  3.2 หนังสือเชิญเขารับการอบรม และเชิญวิทยากร ในหนังสือเชิญควรอธิบายเหตุผลในการเชิญ รวมท้ัง

แสดงรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี รวมท้ังบุคคลท่ีตองการเชิญ สําหรับการเชิญวิทยากรหรือบุคลากรท่ีอยูใน

หนวยงานเดียวกัน สามารถระบุชื่อผูท่ีตองการเชิญภายใตหนังสือเชิญฉบับเดียวกันได (ตัวอยางเอกสารหนังสือเชิญ

เขารับการอบรม และเชิญวิทยากร ดังเอกสารแนบ 3.2)  

  3.3 กําหนดการอบรม โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีในการจัดการอบรม และหัวขอการอบรมใหชัดเจน 

(ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม ดังเอกสารแนบ 3.3) 

 3.4  แบบตอบรับการเขารวมอบรม   แบบตอบรับควรมีรายละเอียดเก่ียวกับผูเขารับการอบรม ไดแก 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู โรงเรียน สังกัด เบอรโทรศัพท E-Mail  เวลาสิ้นสุดการสงแบบตอบรับ สถานท่ีหรือวิธีการสงแบบ

ตอบรับ ในกรณีท่ีตองการขอมูลการเขาพักควรระบุวันเวลาท่ีผูเขารับการอบรมตองเขาพักและออกจากท่ีพัก เพ่ือ

สะดวกในการประสานงานกับสถานท่ีอบรม นอกจากนี้ถาตองการใหผูบริหารหนวยงานของผูเขารับการอบรม

รับทราบควรใหมีการลงนามของผูบริหารในแบบตอบรับดวย สําหรับการเชิญวทิยากรไมจําเปนตองแนบแบบตอบ

รับ (ตัวอยางเอกสารแบบตอบรับการเขารวมอบรม ดังเอกสารแนบ 3.4) 

ข้ันตอนการดําเนินการลงนามและสงออกหนังสือเชิญ 

1. การออกเลขเอกสาร นําบันทึกเพ่ือลงนามหนังสือเชิญพรอมแนบจดหมาย และเอกสารตั้งแตขอ  

3.1 – 3.4 ใหหัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลงนาม แลวออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการ

ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชาท่ี

รับผิดชอบโครงการหลัก 

2. การลงนามหนังสือเชิญ  นําสงบันทึกเพ่ือลงนามหนังสือเชิญไปยังผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโครงการ 

หลักลงนาม แลวนําเอกสารท่ีผานการลงนามแลวมาออกเลขเอกสารหนังสือสงหนวยงานภายนอก ในระบบ 

e-office โดยเลือกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW)  

3. การจัดสงหนังสือเชิญ  นําสงหนังสือเชิญผานทางไปรษณีย โดยสามารถเลือกวิธีการจัดสงไดตาม 

ความเหมาะสม เชน EMS ลงทะเบียน โดยระบุรายละเอียดการสงลงในแบบขอใชบริการสงเอกสาร/สิ่งของ

ไปรษณีย GA๑๑ พรอมสําเนาหนังสือเชิญจํานวน 1 ฉบับ นําสงผานฝายบริหารท่ัวไป นอกจากนี้ควรดําเนินการสง

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E –MAIL) ไปยังผูรับโดยตรง (ถามี) เพ่ือใหการประสานงานรวดเร็วข้ึน 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 3 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 3 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

  

 

 

 

               

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                        

จัดทําบันทึกลงนามหนังสือเชิญ 

หัวหนาโครงการ 

ผูอํานวยการสาขา  

สาขา  

 

ลงนาม ผูกํากับโครงการ                                                    

ไปรษณีย ems  ลงทะเบียน หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

เสนอลงนาม 

ออกเลขและสงระบบโดย 

 
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

สงเอกสารเพ่ือลงนาม 

 
สงตนฉบับคืน 

 

  

 

ออกเลขหนวยงานภายนอกโดยระบบ

 

 

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

ดําเนินการสงหนังสือเชิญโดย 

 

เสนอลงนาม 

สรุปข้ันตอน การจัดทําหนังสือเชิญไปยังบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ผานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

ข้ันตอนท่ี 4 การเตรียมการอบรม 

 กอนการดําเนินการอบรม ผูรับผิดชอบโครงการ ควรดําเนินการหรือมอบหมายผู ท่ี เ ก่ียวของให

ประสานงานเพ่ือตรวจสอบและเตรียมขอมูลสําหรับการจัดการอบรมท่ีนอกเหนือจากงานวิชาการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

4.1 ประสานงานผูเขารับการอบรม ควรสรุปและประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิเขารับการอบรมลวงหนากอน

การอบรม พรอมจัดทําเอกสารเพ่ือใหผูเขารับการอบรมนําไปประกอบการขออนุมัติตนสังกัดเพ่ือเดินทางเขารับ

การอบรม ไดแก หนังสือเชิญเขารับการอบรม กําหนดการ  

4.2 ประสานงานวิทยากร ควรมีการประสานงานวิทยากรเพ่ือยืนยันกําหนดการและขอรายละเอียด

เพ่ิมเติม เชน ขอมูลเอกสารประกอบการอบรมของวิทยากร การเขาพักของวิทยากร 

4.3 ประสานงานประธานพิธีเปด โดยทําบันทึกขอเชิญเปนประธานพิธีเปด พรอมแนบรางคํากลาวเปด

การอบรม โดยข้ันตอนการนําเสนอบันทึกขอเชิญประธานพิธีเปด คือ นําบันทึกขอเชิญประธานพิธีเปด เสนอตอ

หัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลงนาม แลวออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการผานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยังผูบริหารท่ีเชิญเปนประธานพิธีเปด

ประธาน (ตัวอยางเอกสารบันทึกขอเชิญเปนประธานพิธีเปด และตัวอยางเอกสารรางคํากลาวเปดการอบรม ดัง

เอกสารแนบ 4.3) 

4.4 ประสานงานเตรียมสถานท่ีจัดอบรม เพ่ือยืนยันและตรวจสอบการจัดเตรียมสถานท่ี อาหาร หองพัก   

ใหสอดคลองกับขอมูลและแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- สถานท่ีจัดพิธีเปดและลงทะเบียน ควรประสานงานเก่ียวกับการจัดสถานท่ีและอุปกรณสําหรับพิธีเปด 

เชน โตะลงทะเบียน เวที ปายติดเวที โตะ เกาอ้ี โซฟา โพเดียม ในกรณีท่ีหองท่ีดําเนินการพิธีเปดเปนหองเดียวกับ

หองอบรมควรวางแผนเรื่องการปรับรปูแบบหองใหสอดคลองกับลักษณะการอบรม 

- หองอบรม ผูรับผิดชอบโครงการควรจัดสงขอมูลการอบรมเพ่ือใหผูดูแลสถานท่ีอบรมจัดเตรียมงานให 

เชน ชื่อการอบรม ขอมูลการจัดโตะสําหรับการอบรม โสตทัศนูปกรณและจํานวน ปายกลุม ขอมูล Wifi  

- หองพัก ควรจัดสงรายชื่อผูเขาพักใหกับโรงแรมและประสานใหโรงแรมเปนผูดําเนินการจัดคูพัก โดยให 

พักคูหองละ 2 คน กรณีเหลือเศษหรือตางเพศท่ีไมใชคูสมรสหรือมีปญหาสุขภาพใหพักหองละ 1 คนได ท้ังนี้ให

เปนไปตามระเบียบคาท่ีพักของ สสวท. (ตัวอยางเอกสารรายชื่อผูเขาพัก ดังเอกสารแนบ 4.4) 

- อาหารและอาหารวาง ควรยืนยันจาํนวนผูเขารวมการอบรม ไดแก ผูเขารับการอบรม วิทยากร  

เจาหนาท่ี ใหกับสถานท่ีจัดการอบรมเพ่ือจัดเตรียมอาหารใหเพียงพอและเหมาะสม โดยใหอยูในระเบียบการ

เบิกจายของ สสวท. ในกรณีระหวางวันอบรมสามารถลดหรือเพ่ิมจํานวนตามขอมูลจริงได 

         4.5 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก  

4.5.1 เอกสารประกอบการลงทะเบียน  

    - เอกสารลงลายมือชื่อของผูเขารับการอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีตองมี                  

การลงลายมือชื่อเฉพาะของการอบรมเพ่ือตรวจสอบเวลาของผูเขารับการอบรมใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน 

ควรจัดทําใบลงลายมือชื่อแยกจากชุดลงทะเบียน (ตัวอยางเอกสารลงลายมือชื่อผูเขารับการอบรม วิทยากร และ

เจาหนาท่ี ดังเอกสารแนบ 4.5.1) 
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

                        - แฟมเอกสาร โดยในแฟมเอกสารควรมีการระบุชื่อการอบรม รวมท้ังอาจมีพ้ืนท่ีใหระบุชื่อ              

ผูเขารับการอบรม ชื่อกลุม หรืออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน และภายในแฟมเอกสารอาจมีเอกสาร เชน กําหนดการ เอกสาร

การอบรม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูรับผิดชอบโครงการกําหนด 

                   4.5.2 เอกสารการประกอบการเบิกจาย ไดแก 

4.5.2.1 ใบรายงานการเดินทาง เพ่ือใหผูเขารับการอบรมและวิทยากรระบขุอมูล 

ประกอบการเบิกคาใชจาย ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ โดยเขียนชื่อ ท่ีอยู พรอมลงลายมือชื่อผูเบิกเงิน และผูรับ

เงิน ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ หากมีการแกไขตองลงลายมือชื่อกํากับ  (ตัวอยางเอกสารใบรายงานการเดินทาง 

ดังเอกสารแนบ 4.5.2.1) 

4.5.2.2 ใบสําคัญรับเงิน เพ่ือใหวิทยากรระบุขอมูลประกอบการเบิกคาตอบแทนวิทยากร  

โดยเขียนชื่อ ท่ีอยู พรอมลงลายมือชื่อผูรับเงิน ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ หากมีการแกไขตองลงลายมือชื่อ

กํากับ (ตัวอยางเอกสารใบสําคัญรับเงิน ดังเอกสารแนบ 4.5.2.2) 

 4.5.3 คํากลาวเปดการอบรม  

4.5.4 คํากลาวรายงานการดําเนินงาน (ตัวอยางเอกสารคํากลาวรายงานการดําเนินงาน ดัง 

       เอกสารแนบ 4.5.4) 

 4.5.5 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน แบบทดสอบกอนเรียน แบบสอบถาม แบบประเมิน  

4.6 จัดเตรียมผูรับผิดชอบการดําเนินการในระหวางการอบรม ในการอบรมนอกเหนือจากคณะวิทยากร

แลว ผูรับผิดชอบโครงการควรมอบหมายผูท่ีรับผิดชอบในหนาท่ีอ่ืน ๆ ดวย เชน ผูรับลงทะเบียน ผูกลาวรายงาน

การดําเนินงาน พิธีกร  

4.7 จองรถสําหรับนําวัสดุอุปกรณไปยังสถานท่ีจัดอบรม หรือรถรับสงวิทยากร ในระบบ e-office ผาน

ระบบจองทรัพยากร  

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 4 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 4 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก  

 

ข้ันตอนการดําเนินงานระหวางการจัดการอบรม ประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ันตอน โดยแตละข้ันตอนมี

รายละเอียดดังนี้  

 

ข้ันตอนท่ี 5 พิธีเปดและการลงทะเบียนการอบรม  ในชวงเวลาการลงทะเบียน มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

5.1 การตอนรับผูเขารับการอบรม วิทยากร เจาหนาท่ี ประธาน และผูมีสวนเก่ียวของ  

5.2 การรับลงทะเบียน จัดใหผูเขารับการอบรม วิทยากร และเจาหนาท่ีลงลายมือชื่อตามเอกสารลง 

ลายมือชื่อท่ีจัดเตรียมไว พรอมแจกเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับผูเขารับการอบรม ไดแก แฟมการอบรม ใบรายงาน

การเดินทางสําหรับผูเขารับการอบรมและวิทยากร เอกสารใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร 

5.3 ชี้แจงการเขียนใบรายงานเดินทางและใบสําคัญรับเงิน พรอมระบุเวลา บุคคล และสถานท่ีสงคืน 

เอกสารใหชัดเจน ท้ังนี้ควรจัดเตรียมตัวอยางการเขียนเอกสารดังกลาวเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของมีแนวทางในการระบุ

ขอมูลตาง ๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว   
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

 5.4 ดําเนินการพิธีเปดตามกําหนดการ โดยมีการมอบหมายพิธีกร ในการดําเนินการในพิธีเปด ซ่ึงมี

กระบวนการหลักคือ การกลาวรายงานการดําเนินงานและการเปดการอบรมโดยประธาน (ตัวอยางเอกสารคํา

กลาวรายงานการดําเนินงาน ดังเอกสารแนบ 5.4) 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 5 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 5 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก  

 

ข้ันตอนท่ี 6 การประสานงานระหวางอบรม ควรจัดผูประสานงานเพ่ือรับผิดชอบประสานงานระหวางการอบรม

ดังนี้ 

 6.1 การประสานงานเพ่ือแกปญหาระหวางการอบรม ในระหวางการอบรมอาจเกิดปญหาเฉพาะหนา เชน 

โสตทัศนูปกรณเสีย วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ผูเขารับการอบรมปวย  

 6.2 การลงลายมือชื่อของแตละวัน ควรจัดผูดูแลการลงลายมือชื่อประจําหองอบรม (ถามีการแยกหลาย

หองอบรม) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมลงลายมือชื่อตามระยะเวลาท่ีผูรับผิดชอบการอบรมเปนผูกําหนด 

 6.3 การประสานงานและชี้แจงการดําเนินการระหวางวันและของแตละวัน เชน การเขาพัก การ

รับประทานอาหาร การเบิกจาย การสงงาน 

 

ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายของบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7.1 การตรวจใบรายงานการเดินทาง เพ่ือเบิกคาใชจายใหกับผู เขารับการอบรม โดยตรวจสอบ

รายละเอียดใหสอดคลองกับท่ีไดรับอนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจายในขอ 2.1 

7.2 การตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน เพ่ือเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร โดยตรวจสอบรายละเอียดให

สอดคลองกับท่ีไดรับอนุมัติหลักการจัดอบรมและคาใชจายในขอ 2.1 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานหลังการจัดการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 8  การอนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม  

 เปนข้ันตอนสรุปคาใชจายท้ังหมดในการยืมเงินทดรองจายของการอบรม และมีคาใชจายท่ีตองดําเนินการ

การเบิกจายเปนการวางบิล คือ คาท่ีพัก คาอาหารและอาหารวาง (กรณีท่ีไมไดยืมเงินทดรองจาย)  

 8.1 การทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม (ตัวอยางเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกเงินและสงคืน

เงินยืม ดังเอกสารแนบ 8.1) เพ่ืออธิบายใหทราบถึงการใชจายงบประมาณวาใกลเคียงหรือเต็มจํานวนกับยอดเงิน

ยืมทดรองจาย และเพ่ือเปนแนวทางวางแผนการประมาณการคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายครั้งตอไป เอกสาร

ในการสงคืนเงินยืมทดรองจาย มีดังนี้  

8.1.1 ใบลงลายมือชื่อท่ีลงลายมือชื่อเรียบรอยแลว (ตัวอยางเอกสารใบลงลายมือชื่อท่ีลงลายมือชื่อ 

         เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบ 8.1.1) 

8.1.2  ใบรายงานการเดินทางท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว (ตัวอยางใบรายงานการเดินทางท่ีกรอก

ขอมูลเรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบ 8.1.2)   
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คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

8.1.3  ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากรท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว (ตัวอยางใบสําคัญรับเงิน 

         คาตอบแทนวิทยากรท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบ 8.1.3) 

8.1.4  ใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน  (ตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน ดังเอกสาร 

         แนบ 8.1.4) 

8.1.5  ใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ตัวอยางใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางและ 

         เครื่องดื่ม ดังเอกสารแนบ 8.1.5) 

8.1.6  ใบสําคัญรับเงินคาอาหารเย็น (ถามี)  

8.1.7  ใบเสร็จรับเงินคาวัสดุอุปกรณ และใบตรวจรับพัสดุ (ตัวอยางใบเสร็จรับเงินคาวัสดุอุปกรณ  

         และใบตรวจรับพัสดุ ดังเอกสารแนบ 8.1.7) 

8.1.8  ใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสาร  และใบตรวจรับพัสดุ (ตัวอยางใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสาร   

         และใบตรวจรับพัสดุ ดังเอกสารแนบ 8.1.8) 

8.1.9  สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ีไดรับอนุมัติ (ตัวอยางสําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ี 

         ไดรับอนุมัติ ดังเอกสารแนบ 8.1.9) 

8.1.10  ใบสัญญายืมเงินเงินทดรองจาย (ตัวอยางใบสัญญายืมเงินเงินทดรองจาย ดังเอกสารแนบ 

          8.1.10) 

8.1.11  บันทึกขออนุมัติคาใชจายเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีคาใชจายเกินวงเงินในสัญญายืมเงิน (ถามี)     

 8.2 การทําบันทึกขออนุมัตเิบิกคาท่ีพัก คาอาหาร และอาหารวางและเครื่องดื่ม (ตัวอยางเอกสารบันทึก

ขออนุมัติเบิกคาท่ีพัก คาอาหาร และอาหารวางและเครื่องดื่ม 8.2) เปนคาใชจายท่ีไมไดยืมเงินทดรองจายและ

จะตองมีการวางบิลจะมี 2 กรณี คือ กรณีจัดอบรมท่ี สสวท. (วางบิลเบิกคาท่ีพักให สสวท. เรสซิเดนท) และจัด

อบรมสถานท่ีภายนอก (วางบิลคาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) เอกสารในการวางบิล มีดังนี้  

8.2.1 ใบแจงหนี้คาท่ีพัก พรอมรายชื่อผูเขาพัก จัดท่ีสสวท. และจัดสถานท่ีภายนอก (ตัวอยาง  

        เอกสารใบแจงหนี้คาท่ีพัก พรอมรายชื่อผูเขาพัก จัดท่ีสสวท. และจัดสถานท่ีภายนอก ดัง 

        เอกสารแนบ 8.2.1) 

8.2.2 ใบแจงหนีค้าอาหารกลางวัน จัดสถานท่ีภายนอก (ตัวอยางใบแจงหนี้คาอาหารกลางวัน จัด 

        สถานท่ีภายนอก ดังเอกสารแนบ 8.2.2) 

8.2.3 ใบแจงหนีค้าอาหารวางและเครื่องดื่ม จัดสถานท่ีภายนอก (ตัวอยางใบแจงหนี้คาอาหารวาง 

        และเครื่องดื่ม จัดสถานท่ีภายนอก ดังเอกสารแนบ 8.2.3) 

8.2.4 ใบแจงหนี้คาอาหารเย็น (ถามี)  

8.2.5 ใบขออนุมัติงบประมาณ BR+BU (ตัวอยางเอกสารใบขออนุมัติงบประมาณ BR+BU ดัง 

        เอกสารแนบ 8.2.5) 

 8.2.6 สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ีไดรับอนุมัติ (ตัวอยางสําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ี 

         ไดรับอนุมัติ ดังเอกสารแนบ 8.2.6) 

 

 



16 
 

คูมือการบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

 

 ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม 

1. การขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม  

1.1 จัดทําสรุปคาใชจายท้ังหมดตามรายละเอียดของเอกสารขอ 8.1  

1.2 สงคืนเงินยืมทดรองจาย หลังจากท่ีสรุปคาใชจายเสร็จแลว ถามีเงินเหลือใหนําสงคืนท่ีฝาย 

บัญชีและการเงินทันทีนับจากวันท่ีอบรมเสร็จ พรอมใบสัญญายืมเงินเงินทดรองจาย 1 ฉบับ (ตัวจริง) ฝายการเงิน

และบัญชีจะออกใบเสร็จรับเงินให สาขาเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินไว และ ในกรณีท่ีมีคาใชจายเกินวงเงินใน

สัญญายืมเงิน ใหจัดทําบนัทึกขออนุมัติคาใชจายเพ่ิมเติม  

1.3 เม่ือจัดทําสรุปคาใชจายและสงคืนเงินยืมแลว ทําทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืม 

 นําเสนอตอหัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลงนาม ออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการผาน

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยังฝายบัญชีและการเงิน  

2. การขออนุมัติเบิกคาท่ีพัก คาอาหาร และอาหารวาง 

2.1  ทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาท่ีพักใหสสวท.เรสซิเดนท พรอมเอกสารแนบคือ ตนเรื่องใบแจงหนี ้

คาท่ีพัก พรอมรายชื่อผูเขาพัก จากฝายบริการและบริหารทรัพยสิน ใบขออนมัติคาใชจาย BR+BU (ทําในระบบ 

MIS-PLUS) สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ีไดรับอนุมัติ นําเสนอตอหัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลง

นาม ออกเลขเอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

โดยเลือกสงเอกสารดังกลาวไปยังฝายบัญชีและการเงิน 

2.2 ทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารเย็น (ถามี) ใหกับ 

สถานท่ีภายนอก พรอมเอกสารแนบคือ ตนเรื่องใบแจงหนี้คาท่ีพัก พรอมรายชื่อผูเขาพัก คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม คาอาหารเย็น (ถามี) จากสถานท่ีภายนอก ใบขออนมัติคาใชจาย BR+BU (ทําในระบบ MIS-PLUS) 

สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ีไดรับอนุมัติ นําเสนอตอหัวหนาโครงการและผูอํานวยการสาขาลงนาม ออกเลข

เอกสารในระบบ e-office ซ่ึงดําเนินการผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) โดยเลือกสง

เอกสารดังกลาวไปยังฝายบัญชีและการเงิน 

 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอน 8 ศึกษาไดจากโฟลเดอรเอกสารแนบ 8 ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก  
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 จัดทําบันทึกเบิกเงินและสงคืนเงินยืม  

หัวหนาโครงการ 

ผูอํานวยการสาขา 

 

ฝายบัญชีและการเงิน                                                     

 จัดทําบันทึกเบิก คาท่ีพัก คาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

หัวหนาโครงการ 

ผูอํานวยการสาขา  

ฝายบัญชีและการเงิน                                                     

เสนอลงนาม 

 

8.1 การขออนุมัติเบิกเงินและสงคืนเงินยืมผานระบบ 

     สารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

8.2 การขออนุมัตเิบิกคาท่ีพัก คาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

     ผานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

เสนอลงนาม 

 

ออกเลขระบบโดย 

 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

ดําเนินการสงเอกสาร 

 

ดําเนินการสงเอกสาร 

 

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) 

เสนอลงนาม 

 

เสนอลงนาม 

 

ออกเลขระบบโดย 

 

สรุปข้ันตอน การดําเนินการอนุมัติ 
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6. ประโยชนของคูมือการจัดอบรม 

 1. สามารถใชเปนแนวทางการการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ ถึงแมผูรับผิดชอบโครงการจะไม 

มีประสบการณในการบริหารโครงการมากอน  

 2. การปฏิบัติงานมีระบบมาตรฐานเดียวกัน 

3. ทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4. สมาชิกของโครงการสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 5. ชวยเสริมสรางความม่ันใจในการใชขอระเบียบบังคับของ สสวท. ท่ีเก่ียวของ 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 1. คูมือฉบับนี้ เปนการนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักภายใตโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก ดังนั้นผูท่ีนําขอมูลไปใชอาจปรับปรุงใชใหสอดคลองกับ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการหรือหนวยงานไดตามความเหมาะสม 

 2. ผูท่ีนําขอมูลไปใชอาจตองศึกษาระเบียบขอบังคับของ สสวท. ควบคูอยูเสมอ เพราะ สสวท. อาจมีการ

ปรับปรุงระเบียบขอบังคับเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 3. ตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงานบางตัวอยางอาจมีวิธีการเขียนท่ีแตกตางกัน

ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูรับผิดชอบโครงการ ผูกํากับโครงการ ขอมูลท่ีเก่ียวของ ดังนั้นผูท่ีนําขอมูล

ไปใชอาจตองศึกษาขอมูลและปรึกษาผูท่ีเก่ียวของกอนการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนยอย โฟลเดอรและเอกสารแนบ 

ข้ันตอนท่ี 1 การ

ประสานงานกับบุคลากร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

   

 โฟลเดอรเอกสารแนบ 1 ประกอบดวย  

1.1 ตัวอยางเอกสารการรับสมัครการอบรม  

1.2 ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การทําบันทึก

ขออนุมัติดําเนินการ

จัดการอบรม 

 

2.1 การทําบันทึกขอ

อนุมัติหลักการจัดอบรม

และคาใชจาย  

โฟลเดอรเอกสารแนบ 2 ประกอบดวย  

2.1 ตัวอยางเอกสารการทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัด

อบรมและคาใชจาย 

2.1.1 ตัวอยางเอกสารประมาณการคาใชจาย 

2.1.2 ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม 

2.1.3 ตัวอยางเอกสารรายชื่อผูเขารับการอบรม วิทยากร 

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

2.1.4 ตัวอยางเอกสารบันทึกขออนุมัติขอบเขตงานซ้ือวัสดุ

อุปกรณ/งานจางถายเอกสาร 

 2.1.5 ตัวอยางเอกสารบันทึกรายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ 

 2.1.6 ตัวอยางเอกสารบันทึกรายงานขอจางถายเอกสาร 

 2.1.7 ตัวอยางเอกสารสําเนาโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2.2 การทําบันทึกขอ

อนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

2.2 ตัวอยางเอกสารการทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จาย 

2.2.1 ตัวอยางเอกสารใบขอผูกพันหลักการ BR 

2.2.2 ตัวอยางเอกสารสัญญายืมเงินทดรองจาย   

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทํา

หนังสือเชิญไปยังบุคลากร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 โฟลเดอรเอกสารแนบ 3 ประกอบดวย  

3.1. ตัวอยางเอกสารบันทึกลงนาม  

3.2 ตัวอยางเอกสารกําหนดการอบรม 

3.3 ตัวอยางเอกสารหนังสือเชิญเขารับการอบรม และ

เชิญวิทยากร   

4. ตัวอยางเอกสารแบบตอบรับการเขารวมอบรม 

ข้ันตอนท่ี 4 การ

เตรียมการอบรม 

 โฟลเดอรเอกสารแนบ 4 ประกอบดวย 

4.3 ตัวอยางเอกสารบันทึกเชิญประธานพิธีเปด  และ

ตัวอยางเอกสารรางคํากลาวเปดการอบรม 

4.4 ตัวอยางเอกสารรายชื่อผูเขาพัก 

ภาคผนวก 
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ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนยอย โฟลเดอรและเอกสารแนบ 

4.5.1 ตัวอยางเอกสารลงลายมือชื่อผูเขารับการอบรม 

วิทยากร เจาหนาท่ี  

4.5.2.1 ตัวอยางเอกสารใบรายงานการเดินทาง  

4.5.2.2 ตัวอยางเอกสารใบสําคัญรับเงิน 

4.5.4 ตัวอยางเอกสารคํากลาวรายงานการดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนท่ี 5 พิธีเปดและ

การลงทะเบียนอบรม 

 โฟลเดอรเอกสารแนบ 5 ประกอบดวย 

5.4 ตัวอยางเอกสารคํากลาวรายงานการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 6    

- 

ข้ันตอนท่ี 7  

   

 - 

 

ข้ันตอนท่ี 8 สงคืนเงินยืม

ทดรองจายและเบิก

คาใชจาย 

 

 

 

 

 

8.1 การทําบันทึกขอ

อนุมัติเบิกเงินและสงคืน

เงินยืม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โฟลเดอรเอกสารแนบ 8 ประกอบดวย 

8.1 ตัวอยางเอกสารการทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินและ

สงคืนเงินยืม 

8.1.1 ตัวอยางเอกสารใบลงลายมือชื่อท่ีลงลายมือชื่อ

เรียบรอยแลว 

8.1.2 ตัวอยางเอกสารใบรายงานการเดินทางท่ีกรอก

ขอมูลเรียบรอยแลว 

8.1.3 ตัวอยางเอกสารใบสําคัญรับเงินคาตอบแทน

วิทยากรท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  

8.1.4 ตัวอยางเอกสารใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน  

8.1.5 ตัวอยางเอกสารใบสําคัญรับเงินคาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  

8.1.7 ตัวอยางเอกสารใบเสร็จรับเงินคาวัสดุอุปกรณ และ

ใบตรวจรับพัสดุ  

8.1.8 ตัวอยางเอกสารใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสาร และ

ใบตรวจรับพัสดุ  

8.1.8 ตัวอยางเอกสารสําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ี

ไดรับอนุมัติ 

8.1.10 ตัวอยางเอกสารใบสัญญายืมเงินทดรองจาย  
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ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนยอย โฟลเดอรและเอกสารแนบ 

ข้ันตอนท่ี 8 สงคืนเงินยืม

ทดรองจายและเบิก

คาใชจาย 

 

 

 

 

 

8.2 การทําบันทึกขอ

อนุมัติเบิกคาท่ีพัก 

คาอาหาร และอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 

โฟลเดอรเอกสารแนบ 8 ประกอบดวย 

8.2 ตัวอยางเอกสารการทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาท่ีพัก 

คาอาหาร และอาหารวางและเครื่องดื่ม  

8.2.1 ตัวอยางเอกสารใบแจงหนี้คาท่ีพัก พรอมรายชื่อผู

เขาพัก จัดท่ีสสวท. และจัดสถานท่ีภายนอก  

8.2.2 ตัวอยางเอกสารใบแจงหนี้คาอาหารกลางวัน จัด

สถานท่ีภายนอก  

8.2.3 ตัวอยางเอกสารใบแจงหนี้คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม จัดสถานท่ีภายนอก 

8.2.5 ตัวอยางเอกสารใบขออนุมัติงบประมาณ BR+BU  

8.2.6 ตัวอยางเอกสารสําเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรมท่ี

ไดรับอนุมัติ 
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