สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเห็นควรเผยแพร่การให้บริการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ทราบถึงภารกิจของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
โดยจาแนกตามภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ การจัดหาเงินกู้ในประเทศของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การบริหารการชาระ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ และการยื่นขอจะทะเบียนและต่อทะเบียนที่ปรึกษา
2. ภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการสรรหาข้าราชการ

1

Work Flow
กระบวนงานการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ
-จัดทาระเบียบวาระการประชุมเพื่อนาเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ
คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ พิจารณาปรับปรุงแผนฯ
40-50 วัน

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

2. แผนการบริหารหนี้สาธารณะเสร็จตามกาหนด มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
กระบวนงานจัดทา
แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ

รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการกู้เงิน
และบริหารหนี้

ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ/
การบริหารหนี้

ขอ
อนุมัติ
แผนฯ

ดาเนินการ

ติดตาม /
ตรวจสอบ/
ประเมินผล 2)

ประสานงานให้หน่วยงานเร่งรัดการ
ทางานและแก้ปัญหาที่ทาให้เกิดความ
ล่าช้า/ทบทวนวงเงินที่บรรจุในแผนฯ
NO
ติดตามผล
ความคืบหน้า
ตามแผนฯ ที่
ได้กาหนดไว้

- แจ้งแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะที่ ครม.
- หน่วยงานที่
-กาหนดปฏิทินการจัดทาแผน
- ประชุมร่วมกับสานัก -นาเสนอแผนการบริหาร
อนุ
ม
ต
ั
ิ
ต่
อ
หน่
ว
ยงาน
เกี่ยวข้องภายใน
- จัดเตรียมแบบฟอร์มความต้องการกู้ -ต่างๆ ภายใน สบน. หนี้สาธารณะต่อ
ราชการและรั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
YES
สบน.
เงินและการบริหารหนี้ของหน่วยงาน - ประชุมคณะทางาน คณะกรรมการนโยบาย
-เผยแพร่
แ
ผนฯ
ใน
และกากับการบริหารหนี้
- ส่วนราชการ
และจัดส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงาน
พิจารณากลั่นกรอง
website
ของ
สบน.
1)
สาธารณะ พิจารณา
และรัฐวิสาหกิจ
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อเสนอ
โครงการเงินกู้ฯ
จัดทารายงานผลการกู้เงินและการ
สร้
า
ง
Master
ที่มีการกู้เงินและ
ของหน่วยงาน และสรุปความ
- สรุปผลการประชุม ให้ความเห็นชอบ
บริหารหนี้สาธารณะตามแผนฯ 3)
Agreement
ในระบบ
-แล้วจึงนาเสนอต่อ
บริหารหนี้ที่บรรจุ
ต้องการ กู้เงิน และบริหารหนี้
คณะทางานฯ และ
GFMIS-TR
ตามวงเงิ
น
คณะรัฐมนตรีเพื่อ
ในแผนการบริหาร
-ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
เตรียม ข้อมูลเพื่อ
แผนการบริ
ห
ารหนี
้
พิจารณาอนุมัติ
หนี้สาธารณะ
การเงิน การคลัง ในภาพรวม
จัดทาระเบียบวาระ
สาธารณะ ที่ได้รับ
-สรุปผลการวิเคราะห์ และเตรียม
การประชุมคณะอนุ
อนุมัติจาก ครม.
จัดทาข้อมูลประกอบการประชุม
กรรมการพิจารณา
20 วัน
ต่างๆ ตามขั้นตอนการพิจารณา
50–60 วัน
10-20 วัน
50-60 วัน
กลั่นกรองแผนการ
จัดทาแผนฯ
บริหารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการ
5 เดือน
เงินกู้ภายใต้แผนการ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 2
บริหารหนี้สาธารณะ
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 50 วัน

กระบวนการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
หมายเหตุ
1) คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะมีอานาจหน้าที่เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นอานาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
2) ตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละเดือน และรวบรวมไว้
สาหรับเป็นข้อมูลในการจัดทารายงานต่างๆ
3) รายงานที่ต้องดาเนินการสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
3.1 การจัดทารายงานตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 35 (1) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2549 ข้อ 7
3.2 การจัดทารายงานการติดตามโครงการเงินกู้นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
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Work Flow กระบวนการบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและกลุ่มหนี้รัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาการจัดหาเงินกู้รัฐบาล

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้ในประเทศ

ขั้นตอนการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศ

รัฐบาล / SOEs มีความต้องการใช้เงินกู้

รัฐบาล / SOEs มีความต้องการใช้เงินกู้ / จัดเตรียม
โครงการเงินกู้ *

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(SOEs/ ธปท/ สงป/บก./สศค.) เพื่อพิจารณาเงื่อนไข
วิธีการกู้เงิน ค้าประกัน และการให้กู้ต่อ
ออกพันธบัตร
25
วัน
1
เดือน

ระยะเวลาการจัดหาเงินกู้รัฐวิสาหกิจ

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายนอก
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายใน

ทาบทามแหล่งเงินกู้

กู้เงินจากธนาคาร

แหล่งเงินกู้ประเมินโครงการ
35 วัน

เสนอให้ กค. จัดหาแหล่งเงินกู้ และออกประกาศ กค./
หนังสือชี้ชวน

บรรจุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ / เจรจาสัญญากู้เงิน

45 วัน

1 ปี

1 ปี

เสนอ ครม. อนุมัติเงื่อนไขเงินกู้

เปิดซองประมูล
เสนอ กค. เห็นชอบเงื่อนไข

เสนอรัฐสภาเห็นชอบเงื่อนไขเงินกู้

ลงนามสัญญาเงินกู้/ออกพันธบัตร

ลงนามสัญญากู้เงิน / LEGAL OPENION
ทาสัญญาให้กู้ต่อ (กรณีเป็นการกู้ต่อ)

1 เดือน

จัดลาดับความน่าเชื่อถือและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน/ให้กู้ต่อ (เฉพาะ SOEs)

1 ปี

กระบวนการย่อย : การจัดหาเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศจากรัฐบาลญีป่ ุ่น
: * การจัดเตรียมโครงการเงินกู้ คณะรัฐมนตรีอนุมติโครงการในหลักการ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ/การกู้เงิน ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน
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หมายเหตุ
• ค้าประกัน มีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ
• ให้กู้ต่อ มีหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินภาครัฐ
• กระบวนการจัดหาเงินกู้รัฐวิสาหกิจ ไม่นับรวมกระบวนการดาเนินการขออนุมัติการกู้เงินตามกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
• การจัดหาเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ ก่อนบรรจุแผนการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเห็นชอบกรอบการเจรจาเงินกู้ก่อนซึ่งใช้ระยะเวลา 3 เดือน
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Work Flow
กระบวนการบริหารการชาระหนี้

ขั้นตอน
การจัดทาประมาณ
การชาระหนี้เงินกู้
รายเดือน

ขั้นตอนการชาระหนี้ (ต่อ 1 รายการ)

5 นาที

เรียกรายงานใน
ระบบ GFMIS - TR
5 นาทีต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

ตรวจสอบข้อมูล
การชาระหนี้
120 นาที

จัดทาประมาณการ
ชาระหนี้

ขั้นตอน
การจัดทารายงาน
ผลการชาระหนี้
สรุปผลการเบิกจ่ายรายวัน

Lender/Creditor
แจ้งข้อมูลภาระหนี้
ที่ครบกาหนด

โอนเงิน
ผ่านระบบ
บาทเนท

การชาระหนี้ต่างประเทศ

การชาระหนี้ในประเทศ

ตรวจสอบ
การปลด
บล๊อก

ตรวจสอบเอกสาร

10 นาที

ตรวจสอบเอกสาร
ซื้อเงินตราต่างประเทศ

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS
ผ่านรายการตั้งเบิก

15 นาที

เสนอ
ผู้บริหาร

เสนอ
ผู้บริหาร
อนุมัติ

จัดส่งประมาณการ

20 นาที
20 นาที

ไม่อนุมัติ
20 นาที

ทาหนังสือสั่งจ่ายเงินไปยัง
ธนาคารที่ซื้อเงิน
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS
ผ่านรายการตั้งเบิก
ไม่อนุมัติ
เสนอ
ผู้บริหาร

2 วัน

อนุมัติ

ตรวจสอบการปลดบล๊อก
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน

โอนเงิน
ผ่าน
ระบบ
บาทเนท
ไปยัง
ธนาคารที่
ซื้อเงิน
เพื่อจ่าย
ให้แก่
เจ้าหนี้
ต่อไป

บันทึกเงิน
งบประมาณ
(ทะเบียนชาระหนี)้

10 นาที

บันทึกรายจ่าย
(ทะเบียนชาระหนี้)

10 นาที

ตรวจสอบ
รายจ่าย

20 นาที

สรุปผลเป็นรายเดือน

รวมยอดรายจ่าย และ
สรุปรายการชาระหนี้/
จัดทารายงาน

20 นาที

เสนอ
ผู้บริหาร

20 นาที

จัดส่งรายงานผล
การชาระหนี้

3 นาที
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Work Flow กระบวนการขอยื่นจดทะเบียนและต่อทะเบียน

ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนใหม่, การต่อทะเบียน, การเพิ่มเติมโครงการ/ปรับสถานะ
ที่ปรึกษาอิสระ หรือ บริษัทที่ปรึกษา

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
กรอกข้อมูลผ่าน www.thaiconsult.pdmo.go.th
และส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน
มายังเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่กาหนด

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน

ตรวจสอบข้อมูล
ไม่ผ่าน
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารประกอบการจดทะเบียน

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบข้อมูลผ่าน
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย อนุมัติ

อนุมัติ

หมายเหตุ กรณีที่เจ้าหน้าที่
14 วัน ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ออกหนังสือรับรองการ
จะทะเบียนที่ปรึกษา และส่งเอกสารจดทะเบียนคืน

ขั้นตอนการให้รายชื่อที่ปรึกษา
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ขอรายชื่อที่ปรึกษา

ค้นหาข้อมูลผ่าน www.thaiconsult.pdmo.go.th

กรอกข้อมูลขอรายชื่อที่ปรึกษาผ่าน www.thaiconsult.pdmo.go.th

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจัดส่งรายชื่อที่ปรึกษาตามที่หน่วยงานขอมา
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Work Flow กระบวนการจัดหาพัสดุ

วิธีตกลงราคา 7 วัน

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
วิธีสอบราคา
30 วัน

วิธีประกวดราคา
60 วัน

วิธีพิเศษ
15 วัน

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน
วิธีกรณีพิเศษ
15 วัน

รับเรื่องบันทึกความต้องการ
พัสดุจากสานัก/ศูนย์/กลุ่ม

ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้าง
ตั้งแต่ 5,000 บาท

ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้างทีม่ ี
มูลค่าต่ากว่า 5,000บาท

ก่อนดาเนินการ
ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจ้าง
-เผยแพร่ประกาศ
-ส่งให้ผู้มีอาชีพโดยตรง
-รับซอง

สืบราคาจากผู้ขาย

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง
จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง
ตั้งแต่ 5,000บาทขึน
ไปในระบบ GFMIS

ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจรับในระบบ
GFMISและขอ
อนุมัติเบิกจ่าย

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
-เปิดซอง, ตรวจสอบเอกสารเพื่อ
รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ
สาหรับรายที่เสนอราคาต่าสุด
สร้างขอมูลหลักผู้ขาย

ส่งโทรสารหรือ
แจ้งให้ผู้ขายเพื่อ
ส่งมอบพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขออนุมัติเบิกจ่าย

วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
60 วัน

จัดทาสัญญาซื้อขาย
และสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง
ในระบบ GFMIS

ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจ้าง
-เผยแพร่ประกาศตาม
ระเบียบพัสดุ

คณะกรรมการรับซองและ
เปิดซองเพื่อตรวจสอบ
เอกสารและหลักประกัน
ซอง, เปิดซอง
คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาตรวจ
สอบเอกสารเพื่อรายงานผล
การพิจารณาอนุมัตสิ าหรับ
รายที่เสนอราคาต่าสุด

ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับในระบบ
GFMIS และขออนุมัตเิ บิกจ่าย

ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ

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

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

จัดทาสัญญาและสร้าง
ใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ
GFMIS

ขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธีกรณีพเิ ศษ
-ติดต่อตกลงราคากับ
-ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ฝ่ายพัสดุดาเนินการ
-เผยแพร่ TOR
-ขอความเห็นชอบ
เพื่อขออนุมตั จิ ัดซื้อ/จ้าง
-เผยแพร่เอกสาร
ประกวดราคา

สานัก/ศูนย์/กลุ่มขออนุมตั ิ
ดาเนินโครงการต่างๆ
พร้อม TOR ตามคาขอ
งบประมาณ

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

จัดทาสัญญาและสร้าง
ใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ
GFMIS
ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

จัดทาสัญญาและ
สร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง
ในระบบ GFMIS

คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธีประกวดราคา
-รับซองข้อเสนอทางเทคนิค
-คัดเลือกเบื้องต้นและลงนาม
หนังสือ 3 ฝ่าย
-แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
-นัดแจ้งหมายผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา
-รายงานผลการพิจารณาขอ
อนุมัติสาหรับรายที่เสนอ
ราคาต่าสุด

ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจรับในระบบ
GFMIS และขอ
อนุมัติเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับในระบบ
GFMIS และขออนุมัตเิ บิกจ่าย

หมายเหตุ: ทุกวิธีจานวนวันไม่รวมปัจจัยภายนอก
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Work Flow กระบวนการเบิกจ่ายผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5,000 บาท (ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS)
รับบันทึกอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
(จากฝ่ายพัสดุ)

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
โดยใช้คาสั่งงาน
ZMIRO_KA,ZMIRO_KB,ZMIRO_KG
ทาใบฎีกา

พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
เพื่อเป็นเอกสารแนบใบฎีกา
5 นาที

5 นาที
พิมพ์ใบสถานการณ์โอนเงินเข้า
บัญชีให้เจ้าหนี้ (5 นาที)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายนอก
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายใน

เสนอใบฎีกา รายงานการเงิน
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ผู้มีอานาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินในใบฎีกา
อนุมัติใบฎีกา

5 นาที

จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และเสนอพร้อมใบสถานการณ์โอนเงินฯ ให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรอง

5 นาที

หัวหน้าฝ่ายคลังอนุมัติขั้นที่ 1
อนุมัติในระบบ GFMIS
(กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
เลขานุการกรมเป็นผู้อนุมัติ)

15 นาที

ไม่อนุมัติในระบบ
ส่งคืนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขข้อมูลในระบบ GFMIS

10 นาที

เลขานุการกรมอนุมตั ิขั้นที่ 2
ในระบบ GFMIS (กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท รอง ผอ.สบน.
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.สบน.
1 วงเงินเกิน 2,000,000 บาท ถ้าอนุมัติ
เป็นผู้อนุมัติ)

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายเซนต์ชื่อจ่ายเงินแล้วในใบเสร็จรับเงิน

ส่งฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ และจัดเก็บเพื่อรอ
กลุ่มตรวจสอบภายใน และ สตง. ตรวจสอบ

ส่งคืนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขข้อมูลในใบฎีกา

อนุมัติในระบบ

ประสานเจ้าหนี้ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินที่ สบน.

เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะส่งหนังสือรับรอง
การหักบัญชี ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ไม่อนุมัติใบฎีกา

เช็คเงินในระบบ GFMIS โดยใช้
คาสั่งงาน ZGL_RPT503 หรือ
ZAP_RPT503

ทันภายใน 15.00 น. เงินจะเข้าบัญชี
เจ้าหนี้ ภายใน 1 วันทาการ
2. ต่ากว่า 2,000,000 บาท
จะเข้าบัญชีภายใน 3 วันทาการ

5 นาที
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Work Flow
กระบวนการสรรหาข้าราชการ
การสรรหาข้าราชการ
ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
สรรหา
ตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหา
ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร
ก่อนการรับสมัคร

ดาเนินการรับสมัคร

สรุปจานวนผู้สมัคร

จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบ ภาค ข.

ผู้สมัครสอบส่งเอกสารให้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

รายงานตัวเข้ารับราชการ

ดาเนินการสอบ ภาค ข.

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร

ทาคาสั่งบรรจุ

คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ

ดาเนินการสอบ ภาค ค.
(สัมภาษณ์)

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของผู้บรรจุเข้ารับราชการ

คณะกรรมการจัดทา
คะแนน

ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้

สถาบันการศึกษารับรอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ภาค ข.

รายงานผลการดาเนินการ
ให้สานักงาน ก.พ.

5 วันทาการ

15 วันทาการ

เรียกตัวบรรจุ
เข้ารับราชการ

5 วันทาการ

5 วัน

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
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กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน

