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ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเห็นควรเผยแพร่การให้บริการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ทราบถึงภารกิจของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  
โดยจ าแนกตามภารกิจ ดังนี้ 
 
1. ภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะ การจัดหาเงินกู้ในประเทศของ

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การบริหารการช าระ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ และการยื่นขอจะทะเบียนและต่อทะเบียนที่ปรึกษา 
 

2. ภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการสรรหาข้าราชการ 



Work Flow 
กระบวนงานการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

กระบวนงานจัดท า
แผนการบริหาร   
หนี้สาธารณะ 

ประชุมพิจารณา      
กลั่นกรองโครงการฯ/     

การบริหารหนี้ 

- ประชุมร่วมกับส านัก 
-ต่างๆ ภายใน สบน. 
- ประชุมคณะท างาน 
พิจารณากลั่นกรอง 
โครงการเงินกู้ฯ 
- สรุปผลการประชุม                
คณะท างานฯ  และ 
เตรียม ข้อมูลเพื่อ 
จัดท าระเบียบวาระ  
การประชุมคณะอนุ 
กรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองแผนการ 
บริหารหนี้สาธารณะ 
และติดตามโครงการ 
เงินกู้ภายใต้แผนการ 
บริหารหนี้สาธารณะ 
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

-น าเสนอแผนการบริหาร             
หนี้สาธารณะต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 
และก ากับการบรหิารหนี้
สาธารณะ 1) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
-แล้วจึงน าเสนอต่อ         
คณะรัฐมนตรีเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ 

ด าเนินการ 

- แจ้งแผนการบริหาร   
หนี้สาธารณะที่ ครม.
อนุมัติ ต่อหน่วยงาน 
ราชการและรัฐวิสาหกจิ 
-เผยแพร่แผนฯ ใน
website ของ สบน. 
- สร้าง Master 
Agreement ในระบบ 
GFMIS-TR ตามวงเงิน
แผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ที่ได้รับ 
อนุมัติจาก ครม.  

ติดตาม /    
ตรวจสอบ/ 

ประเมินผล 2) 

ขอ 
อนุมัติ 
แผนฯ 

-ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผน 
- จัดเตรียมแบบฟอร์มความต้องการกู้
เงินและการบริหารหนี้ของหน่วยงาน 
และจัดส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงาน 
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อเสนอ         
ของหน่วยงาน  และสรุปความ
ต้องการ กู้เงิน และบริหารหนี้ 
-ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ           
การเงิน การคลัง ในภาพรวม 
-สรุปผลการวิเคราะห์ และเตรียม          
จัดท าข้อมูลประกอบการประชุม       
ต่างๆ ตามขั้นตอนการพิจารณา 
จัดท าแผนฯ 

- หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายใน 
สบน. 
- ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีการกู้เงินและ
บริหารหนี้ท่ีบรรจุ 
ในแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ 
 

รวบรวม และวิเคราะห์ 
ข้อมูลความต้องการกู้เงิน 

และบริหารหนี้  

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรงุแผนฯ 
-จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพื่อน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบรหิาร 
หนี้สาธารณะ พิจารณาปรับปรุงแผนฯ  

ติดตามผล
ความคืบหน้า 
ตามแผนฯ ที่
ได้ก าหนดไว้ 

YES 

จัดท ารายงานผลการกู้เงินและการ
บริหารหนี้สาธารณะตามแผนฯ 3) 

NO 

ประสานงานให้หน่วยงานเร่งรัดการ
ท างานและแก้ปัญหาที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้า/ทบทวนวงเงินท่ีบรรจุในแผนฯ 

5 เดือน 

50 วัน 

50–60 วัน 10-20 วัน 20 วัน 

40-50 วัน 

50-60 วัน 

 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะมีความถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 

2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะเสรจ็ตามก าหนด มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 2 



  กระบวนการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

หมายเหตุ 

2)    ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละเดือน และรวบรวมไว้      
ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานต่างๆ 

 3)  รายงานที่ต้องด าเนินการสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
 3.1 การจัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 35 (1) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 7                     
 3.2 การจัดท ารายงานการติดตามโครงการเงินกู้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

1)   คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะมีอ านาจหน้าที่เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
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Work Flow กระบวนการบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและกลุ่มหนี้รัฐวิสาหกิจ 
  

กระบวนการย่อย : การจัดหาเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลและรฐัวิสาหกจิ และการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากรฐับาลญีปุ่่น 

                      : * การจัดเตรียมโครงการเงินกู้ คณะรัฐมนตรีอนุมติโครงการในหลักการ และคณะรัฐมนตรอีนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ/การกู้เงิน ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน 

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้ในประเทศ ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศ 

 รัฐบาล / SOEs มีความต้องการใช้เงินกู้  

 ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(SOEs/ ธปท/ สงป/บก./สศค.) เพื่อพิจารณาเงื่อนไข  

วิธีการกู้เงิน ค้ าประกัน และการให้กู้ต่อ  

ออกพันธบัตร กู้เงินจากธนาคาร 

 เสนอให้ กค. จัดหาแหล่งเงินกู้ และออกประกาศ กค./
หนังสือชี้ชวน 

เปิดซองประมูล 

 เสนอ กค. เห็นชอบเงื่อนไข 

 ลงนามสัญญาเงินกู้/ออกพันธบัตร 

ทาบทามแหล่งเงินกู ้

 แหล่งเงินกู้ประเมินโครงการ 

บรรจุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ / เจรจาสัญญากู้เงิน 

 เสนอ ครม. อนุมัติเงื่อนไขเงินกู้ 

 เสนอรัฐสภาเห็นชอบเงื่อนไขเงินกู้ 

 ลงนามสัญญากู้เงิน / LEGAL OPENION 

ท าสัญญาให้กู้ต่อ (กรณีเป็นการกู้ต่อ) 

จัดล าดับความน่าเชื่อถือและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน/ให้กู้ต่อ (เฉพาะ SOEs) 

 รัฐบาล / SOEs มีความต้องการใช้เงินกู้ / จัดเตรียม
โครงการเงินกู้ * 

1 ปี 

1 เดือน 

1 ปี 

25  
วัน 

1 ปี 

35 วัน 

45 วัน 
1  

เดือน 

ระยะเวลาการจัดหาเงินกู้รัฐบาล 

ระยะเวลาการจัดหาเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายนอก 
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายใน 
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หมายเหต ุ

• ค้ าประกัน มีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ 

• ให้กู้ต่อ มีหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินภาครัฐ 

• กระบวนการจัดหาเงินกู้รัฐวิสาหกิจ ไม่นับรวมกระบวนการด าเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

• การจัดหาเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ ก่อนบรรจุแผนการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเห็นชอบกรอบการเจรจาเงินกู้ก่อนซึ่งใช้ระยะเวลา 3 เดือน 
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Work Flow  
กระบวนการบริหารการช าระหนี ้

Lender/Creditor 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งข้อมูลภาระหนี้ 
ท่ีครบก าหนด 

การช าระหนี้ในประเทศ การช าระหนี้ต่างประเทศ 

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS 

ผ่านรายการตั้งเบิก 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS 

ผ่านรายการตั้งเบิก 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ซื้อเงินตราต่างประเทศ 

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

โอนเงิน
ผ่าน
ระบบ

บาทเนท 
ไปยัง

ธนาคารที่
ซื้อเงิน
เพื่อจ่าย
ให้แก่
เจ้าหนี้
ต่อไป 

โอนเงิน 
ผ่านระบบ 
บาทเนท 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ขั้นตอน 
การจัดท าประมาณ
การช าระหนี้เงินกู้ ขั้นตอนการช าระหนี้ (ต่อ 1 รายการ) 

เรียกรายงานใน
ระบบ GFMIS - TR 

ขั้นตอน 
การจัดท ารายงาน
ผลการช าระหนี้ 

บันทึกเงิน
งบประมาณ 

(ทะเบียนช าระหนี)้ 

บันทึกรายจ่าย  
(ทะเบียนช าระหนี้) 

ตรวจสอบ
รายจ่าย 

จัดส่งรายงานผล 
การช าระหนี้ 

รวมยอดรายจ่าย และ
สรุปรายการช าระหนี้/

จัดท ารายงาน 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ตรวจสอบข้อมูล 
การช าระหนี้ 

จัดท าประมาณการ
ช าระหนี้ 

เสนอ
ผู้บริหาร 

จัดส่งประมาณการ 

ท าหนังสือสั่งจ่ายเงินไปยัง
ธนาคารที่ซื้อเงิน 

5 นาท ี

5 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้ 

120 นาท ี

15 นาที 

รายเดือน 

10 นาท ี

20 นาที 

20 นาท ี

20 นาที 

ตรวจสอบ
การปลด
บล๊อก 

10 นาท ี

10 นาท ี

20 นาที 

20 นาท ี

20 นาที 

3 นาท ี

สรุปผลเป็นรายเดือน 

สรุปผลการเบิกจา่ยรายวนั 

ตรวจสอบการปลดบล๊อก 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
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2 วัน 



ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนใหม่, การต่อทะเบียน, การเพิ่มเติมโครงการ/ปรับสถานะ 

ที่ปรึกษาอิสระ หรือ บริษัทท่ีปรึกษา 

กรอกข้อมูลผ่าน www.thaiconsult.pdmo.go.th                                    
และส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน                                               
มายังเจ้าหน้าท่ี ภายในเวลาที่ก าหนด 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ตรวจสอบข้อมูล                                                      
และเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย อนุมัติ 

 อนุมัติ 

 ตรวจสอบข้อมูลผ่าน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ออกหนังสือรับรองการ
จะทะเบียนท่ีปรึกษา และส่งเอกสารจดทะเบียนคืน 

 ตรวจสอบข้อมูล 
ไม่ผ่าน 

 ไม่อนุมัติ 

ขั้นตอนการให้รายชื่อที่ปรึกษา 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ขอรายชื่อที่ปรึกษา 

กรอกข้อมูลขอรายช่ือท่ีปรึกษาผา่น www.thaiconsult.pdmo.go.th  ค้นหาข้อมูลผ่าน www.thaiconsult.pdmo.go.th 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจัดส่งรายชื่อที่ปรึกษาตามที่หน่วยงานขอมา 

Work Flow กระบวนการขอยื่นจดทะเบียนและต่อทะเบียน 

14 วัน 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
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หมายเหตุ กรณีที่เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 



ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 

วิธีตกลงราคา  7 วัน วิธีสอบราคา 
 30 วัน 

วิธีประกวดราคา 
 60 วัน 

วิธีพิเศษ 
15 วัน 

วิธีกรณีพิเศษ 
15 วัน 

วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
60 วัน 

รับเรื่องบันทึกความตอ้งการ 
พัสดุจากส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จัดจา้ง 
-เผยแพร่ประกาศ 
-ส่งให้ผู้มีอาชีพโดยตรง 
-รับซอง 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จ้าง 
ตั้งแต่ 5,000 บาท 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จ้างทีม่ี 
มูลค่าต่ ากว่า 5,000บาท 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จัดจา้ง 
โดยวิธีพิเศษ 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จัดจา้ง 
โดยวิธีกรณีพเิศษ 
-ติดต่อตกลงราคากับ 
-ส่วนราชการ/รฐัวสิาหกิจ 

ขอความเห็นชอบเพื่อ 
ขออนุมัติจดัซ้ือ/จัดจา้ง 
-เผยแพร่ประกาศตาม 
ระเบียบพัสดุ 

ส านัก/ศูนย์/กลุ่มขออนุมตัิ 
ด าเนินโครงการตา่งๆ 
พร้อม TOR ตามค าขอ 
งบประมาณ 

ฝ่ายพัสดุด าเนินการ 
-เผยแพร่ TOR 
-ขอความเห็นชอบ 
เพื่อขออนุมตัจิัดซ้ือ/จา้ง 
-เผยแพร่เอกสาร 
ประกวดราคา 

ก่อนด าเนินการ 

สืบราคาจากผู้ขาย 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
ตั้งแต่ 5,000บาทขึน 
ไปในระบบ GFMIS 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
ตรวจรบัในระบบ 
GFMISและขอ 
อนุมัติเบิกจ่าย 

ผู้ขายส่งมอบพัสด ุ
ให้คณะกรรมการ 

ตรวจรบัพัสดุ 

ส่งโทรสารหรือ 
แจ้งให้ผู้ขายเพื่อ 

ส่งมอบพัสด ุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ขออนุมัติเบิกจ่าย 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
-เปิดซอง, ตรวจสอบเอกสารเพื่อ 
รายงานผลการพิจารณาอนมุัต ิ
ส าหรับรายที่เสนอราคาต่ าสุด 

สร้างขอมูลหลักผู้ขาย 

จัดท าสัญญาซ้ือขาย 
และสร้างใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
ในระบบ GFMIS 

คณะกรรมการรบัซองและ 
เปิดซองเพื่อตรวจสอบ 
เอกสารและหลักประกนั 
ซอง, เปิดซอง 

คณะกรรมการพจิารณา 
ผลการประกวดราคาตรวจ 
สอบเอกสารเพื่อรายงานผล 
การพิจารณาอนมุัตสิ าหรับ 
รายที่เสนอราคาต่ าสุด 

ผู้ขายส่งมอบพัสด ุ
ให้คณะกรรมการ 
ตรวจรบัพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรบัในระบบ 
GFMIS และขออนุมัตเิบิกจา่ย 

คณะกรรมการจดัซ้ือ/จ้าง 
โดยวิธีพิเศษ 
-เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงเสนอราคา 
-รายงานผลการพิจารณาเพื่อ 
อนุมัติผู้ชายรายเดิม/รายใหม่และ 
ต่อรองราคา 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

จัดท าสัญญาและสร้าง 
ใบสั่งซ้ือ/จ้างในระบบ 
GFMIS 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

จัดท าสัญญาและสร้าง 
ใบสั่งซ้ือ/จ้างในระบบ 
GFMIS 

ผู้ขายส่งมอบพัสด ุ
ให้คณะกรรมการ 

ตรวจรบัพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรบัในระบบ 
GFMIS และขออนุมัตเิบิกจา่ย 

หมายเหตุ: ทุกวิธีจ านวนวันไม่รวมปัจจัยภายนอก 

คณะกรรมการจดัซ้ือ/จ้าง 
โดยวิธีประกวดราคา 
-รับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
-คัดเลือกเบ้ืองต้นและลงนาม 
หนังสือ 3 ฝ่าย 
-แจ้งผลการคัดเลือกเบ้ืองตน้ 
-นัดแจ้งหมายผู้มีสิทธิเสนอ 
ราคา 
-รายงานผลการพิจารณาขอ 
อนุมัติส าหรับรายที่เสนอ 
ราคาต่ าสุด 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตรวจรบัในระบบ 
GFMIS และขอ 
อนุมัติเบิกจ่าย 

จัดท าสัญญาและ 
สร้างใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
ในระบบ GFMIS 

 
ผู้ขายส่งมอบพัสดุ 
ให้คณะกรรมการ 
ตรวจรบัพัสดุ 
 

Work Flow กระบวนการจัดหาพัสด ุ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000 บาท (ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS) 

รับบันทึกอนุมัติจากผู้มีอ านาจ   
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้   

(จากฝ่ายพัสดุ) 

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS            
โดยใช้ค าสั่งงาน 

ZMIRO_KA,ZMIRO_KB,ZMIRO_KG                   
ท าใบฎีกา  

พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
เพื่อเป็นเอกสารแนบใบฎีกา                  

เสนอใบฎีกา รายงานการเงิน              
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา          

ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินในใบฎีกา 

ไม่อนุมัติใบฎีกา 

อนุมัติใบฎีกา 

ส่งคืนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                
แก้ไขข้อมูลในใบฎีกา 

อนุมัติในระบบ 

ไม่อนุมัติในระบบ 

ส่งคืนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                               
แก้ไขข้อมูลในระบบ GFMIS 

หัวหน้าฝ่ายคลังอนุมัติขั้นที่ 1
อนุมัติในระบบ GFMIS                 

(กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 
เลขานุการกรมเป็นผู้อนุมัติ)            

 

เลขานุการกรมอนุมตัิขั้นท่ี 2        
ในระบบ GFMIS (กรณีวงเงินเกิน 

100,000 บาท รอง ผอ.สบน.        
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.สบน.

เป็นผู้อนุมัติ) 

เช็คเงินในระบบ GFMIS โดยใช้        
ค าสั่งงาน ZGL_RPT503 หรือ 

ZAP_RPT503  

1 วงเงินเกิน 2,000,000 บาท ถ้าอนุมัติ              
ทันภายใน 15.00 น. เงินจะเข้าบัญชี
เจ้าหนี้ ภายใน 1 วันท าการ 
2. ต่ ากว่า 2,000,000 บาท            
จะเข้าบัญชีภายใน 3 วันท าการ 
 

พิมพ์ใบสถานการณ์โอนเงินเข้า
บัญชีให้เจ้าหนี้ (5 นาที) 

จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
และเสนอพร้อมใบสถานการณโ์อนเงินฯ ให้ผู้ที่

ได้รับมอบหมายลงช่ือรับรอง 

ประสานเจ้าหนี้ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินท่ี สบน. 

เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงินจะส่งหนังสือรับรอง
การหักบัญชี ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายเซนต์ชื่อจ่ายเงินแลว้ในใบเสร็จรับเงิน 

ส่งฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ และจัดเก็บเพื่อรอ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน และ สตง. ตรวจสอบ 

Work Flow กระบวนการเบิกจ่ายผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 

5 นาท ี
5 นาที 

5 นาท ี

15 นาท ี

5 นาท ี

10 นาท ี

5 นาที 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายนอก 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายใน 
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ขออนุมัติเพื่อด าเนินการ
สรรหา 

ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหา 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
พิจารณาร่างประกาศรับสมคัร 

ประกาศรับสมัคร      
ก่อนการรับสมัคร 

ด าเนินการรับสมัคร  

สรุปจ านวนผู้สมัคร 

จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบ ภาค ข. 

ด าเนินการสอบ ภาค ข. 

คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ 

คณะกรรมการจัดท า
คะแนน 

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 
ภาค ข. 

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารให้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ         
ของผู้สมัคร 

ด าเนินการสอบ ภาค ค. 
(สัมภาษณ์) 

ประกาศขึ้นบัญชี            
ผู้สอบแข่งขันได้ 

รายงานผลการด าเนินการ
ให้ส านักงาน ก.พ. 

เรียกตัวบรรจุ                         
เข้ารับราชการ 

รายงานตัวเข้ารับราชการ 

ท าค าสั่งบรรจุ 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของผู้บรรจุเข้ารับราชการ 

สถาบันการศึกษารบัรอง 

การสรรหาข้าราชการ 

Work Flow  
กระบวนการสรรหาข้าราชการ 

5 วันท าการ 

15 วันท าการ 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
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5 วันท าการ 

5 วัน 


