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              คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี� เป�นฉบับปรบัปรุง ซึ�งมี
การปรบัปรุง - เพิ�มเติม เนื�อหาจากเล่มเดิมใหช้ดัเจนมากยิ�ง
ขึ�น ของหน่วยงานที�สังกัดภายใต้ สํานักงานอธกิารบดี โดย  
 มีวตัถุประสงค์เพื�อเป�นแนวทาง สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิลยิ�งขึ�น คู่มือเล่มนี�ได้แสดง
เส้นทางการทํางานตั�งแต่จุดเริ�มต้น ไปจนถึงจุดสิ�นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั �นตอนวธิกีารปฏิบติังานอยา่งชดัเจน
ทั�งนี�เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป�นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

              หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่เอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี�  
 จะเป�นประโยชน์และใชเ้ป�นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพยิ�งขึ�นต่อไป



สารบัญ 
 

 หนา 
ขอมูลพ้ืนฐานสํานักงานอธิการบดี 1 

- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 3 
- เปาหมาย วัตถุประสงค 3 
- อํานาจหนาท่ีและภารกิจ 4 
- โครงสรางการบริหารงาน 5 

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี 6 
กองกลาง 7 

งานบริหารท่ัวไป 8 
- การเกษียนหนังสือราชการ 9 
- การขอใชรถยนตราชการ 13 
- การจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 5,000 บาท        

(งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 
26 

- กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ  
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ท่ีดิน
สิ่งกอสราง) 

31 

งานอาคารสถานท่ียานพาหนะ และอนุรักษพลังงาน 40 
- งานซอมบํารุง (แจงซอม) 41 
- งานขอความอนุเคราะหออกแบบตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการใชงาน 46 

งานประชาสัมพันธ 53 
- การอัพเดทขอมูลขาวสารภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย 54 
- การออกแบบและเผยแพรจดหมายขาว (Newsletter) 58 
- การถายภาพนิ่งเพ่ืองานประชาสัมพันธ 62 
- งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 66 
- งานประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม 70 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 74 
- การปฏิบัติงานออกเลขท่ีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 75 

กองนโยบายและแผน 79 
- การจัดทํารายงานประจําป 80 
- การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (รายเดือน) ผาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) 
ของสํานักงบประมาณ 

85 

- การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย 

101 

- การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 116 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
- ข้ันตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน 129 

งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา 133 
- การรับรองชาวตางประเทศ 134 
- การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ 138 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 143 
- การใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา     

(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร 
144 

- การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 151 
- การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน/แผนการบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 
157 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   161 
- การใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 162 
- การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสใน             

การปฏิบัติงาน 
166 

กองพัฒนานักศึกษา 170 
- การขอทุนการศึกษาใหเปลา 171 
- การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 176 
- การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 180 
- การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184 
- การขออนุมัติเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา 189 
- การขอผอนผันการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 196 
- การใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ 202 
- ข้ันตอนการเสนอโครงการ 207 

กองพัฒนาระบบบริหาร 211 
- งานขอรับบํานาญและบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการท่ีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (กรณีเกษียณอายุ) 
212 

- การจัดทําหนังสือรับรองโครงการเงินกูเพ่ือสวัสดิการสําหรับบุคลากรภาครัฐ    
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

220 

- งานสวัสดิการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

225 

- การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 231 
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 239 
- การขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 262 
- การลาศึกษาตอภาคนอกเวลา 267 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
กองคลังและพัสดุ 273 

- แนวปฏิบัติการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated 
Financial Statement Program :ระบบ CFS) 

274 

- งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 

300 

- ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูท่ีไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 308 
- งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 325 
- งานเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 330 
- การจัดทําและนําสงภาษี หัก ณ ท่ีจายประจําเดือนและประจําป 334 
- งานจัดทํารหัสเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินเบิกแทนกัน 364 
- การใหบริการเบิกจาย คาใชจายในการอบรม ในเงินงบประมาณแผนดนิ 369 
- การออกหนังสือรับรองผลงานกอสราง 373 

 



ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานอธิการบดี 
 

 สํานักงานอธิการบดี แตเดิมเม่ือ พ.ศ.2509 เรียกวา สํานักงานอาจารยใหญ เปนหนวยงานหนึ่งใน
โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงมาจากโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา ท่ีกอตั้งเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ.2491 ตอมาในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีเปน
วิทยาลัยครูธนบุรี สํานักงานอาจารยใหญ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานผูอํานวยการ และกําหนดใหมีตําแหนง 
“ผูอํานวยการ” เปนตําแหนงสูงสุดของวิทยาลัยครู ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
ประกาศใชตามพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหมีสํานักงานอธิการบดีและคณะในวิทยาลัยครู ดังนั้น 
สํานักงานผูอํานวยการ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานอธิการ และกําหนดใหมีตําแหนง “อธิการ” เปนตําแหนง
สูงสุดของวิทยาลัยครู 
 สํานักงานอธิการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องท่ัวไปของวิทยาลัยครู และสนับสนุนงาน
วิชาการในป พ.ศ.2526 มีการจัดหนวยงานยอยรับผิดชอบงานตางๆ เรียกเปน “แผนก” ประกอบดวย 
  1. แผนกธุรการ    7. แผนกอนามัยและสุขาภิบาล 
  2. แผนกแผนงานและประเมินผล   8. แผนกทะเบียนและวัดผล 
  3. แผนกการเงิน    9. แผนกโสตทัศนศึกษา 
  4. แผนกพัสดุ                10. แผนกหอสมุด 
  5. แผนกสวัสดิการ   11. แผนกแนะแนว 
  6. แผนกอาคารสถานท่ี    12. แผนกบริการการศึกษา 
 ในป พ.ศ.2534 ไดมีการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูใหม เนื่องจากมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึน จึงได
จัดต้ังศูนย สํานัก เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหกวางขวางและครอบคลุม โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาเปนหลัก 
สํานักงานอธิการจึงไดเปลี่ยนชื่อแผนกเปน “ฝาย” ประกอบดวย 
  1. ฝายเลขานุการ    6. ฝายอาคารสถานท่ี  
  2. ฝายธุรการ     7. ฝายอนามัยและสุขาภิบาล 
  3. ฝายการเงิน     8. ฝายการเจาหนาท่ี 
  4. ฝายพัสดุ     9. ฝายประชาสัมพันธ 
  5. ฝายยานพาหนะ    10. ฝายสวัสดิการ 
 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” และไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 แทน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
   ในราชกิจจานุเบกษา หนา 17 เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 กระทรวง 
ศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2542 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 
2542 ดังนี ้
      ขอ 1 ใหแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏธนบุรี เปน 
   (1) สํานักงานอธิการบดี   (6) สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
   (2) คณะครุศาสตร     (7) สํานักกิจการนักศึกษา  
   (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (8) สํานักวางแผนและพัฒนา 
   (4) คณะวิทยาการจัดการ    (9) สํานักศิลปวัฒนธรรม 
   (5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10) สํานักสงเสริมวิชาการ 
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  ขอ 2 ใหมีสวนอํานวยการในสํานักงานอธิการบดี 
  ขอ 3 ใหมีสํานักงานเลขานุการในสวนราชการ ตามขอ 1(2) ถึง (10) 
     ดังนั้น ในป พ.ศ.2542 สํานักงานอธิการบดี จึงแบงสวนราชการ ดังนี้ 
   1. สวนอํานวยการ  4. งานพัสดุ 
   2. งานการเจาหนาท่ี    5. งานยานพาหนะ 
   3. งานการเงิน    6. งานอาคารสถานท่ี 
 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาบันราชภัฏ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนสถานะจาก
สถาบันราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 
สํานักงานอธิการบดียังคง เปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกฎกระทรวง ลง
วันท่ี 1 มีนาคม 2548 ตอมาเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ ท่ี 70 ก ไดประกาศใช ซ่ึง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักงานอธิการบดีไดรวมกันพิจารณาและทบทวนภารกิจของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พ.ศ.2547 จึงมีมติใหรวมงานยานพาหนะและงานอาคารสถานท่ีเขาดวยกัน เปนงานอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ ใหแยกงานนิติการออกจากงานการเจาหนาท่ีไปกําหนดเปนกลุมงานนิติการ ข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี และใหเพ่ิมงานประชาสัมพันธ อีก 1 งาน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดี จึง
แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 กลุม 1 สวน 5 งาน 
 ในป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายสนับสนุนวิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี ตามมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 9 มกราคม 2560 ไดมีมติใหแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ออกเปน 6 กลุม 2 กอง ดังนี้ 
  1. กองกลาง    5. กองคลังและพัสดุ 
  2. กองนโยบายและแผน    6. กองบริการการศึกษา และบริการวิชาการ 
  3. กองพัฒนานักศึกษา   7. กลุมงานกฎหมายและวินัย  
  4. กองพัฒนาระบบบริหาร   8. กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
 

ปรัชญา 
 บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสัมฤทธิ์งานมีคุณภาพ 
วิสัยทัศน 
 สํานักงานอธิการบดีมุงสูเกณฑการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเลิศ 
พันธกิจ 
 1) พัฒนาคุณภาพการบริการ รวมประสานประโยชนใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจไดมีประสิทธิผล 
 2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน 
 3) พัฒนาองคกรสูการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

เปาหมาย 
 1. บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานท่ี และภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด สามารถเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนของคณาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษา และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายตางๆดําเนินไปอยางมีคุณภาพ มีความ
สะดวกสบาย และมีความสุขในการทํางานรวมกัน 
 2. บริหารและจัดระบบงานพัสดุใหสนองตอบความตองการของคณาจารย และหนวยงานตางๆ อยาง
ครบถวน ตามความจําเปนในการปฏิบัติงานวิชาการและงานสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการอ่ืนๆ 
 3. บริหารและจัดระบบการเงินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบริการ และเอ้ือ
ประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
 4. บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการสื่อสารและ
การประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัว รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
 5. บริหารงานการเจาหนาท่ีใหมีขอมูลท่ีเปนระบบ ทันสมัย สามารถใหบริการในดานสิทธิและ
ผลประโยชนของบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค 
 1. มุงนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน และการใหบริการของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2. มุงปองกันแกไขปญหาความซํ้าซอนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในดานตางๆ 
 3. มุงพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พรอมๆ กับการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4. มุงสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ โดยเอ้ือประโยชนตอทุก
หนวยงาน 
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 5. มุงประสานความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหนวยงาน
ภายนอก 
 6. มุงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 7. มุงใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ี และผูมาใชบริการหรือผูติดตอไดรับบริการท่ีดี 
 

อํานาจหนาท่ีและภารกิจ 
 

 1. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานดานการสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดทําและประสานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจาณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานหรือ
โครงการของมหาวิทยาลัยการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย 
 4. ติดตามเรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผน
และโครงการท่ีกําหนด 
 5. ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
 6. ดําเนินเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานชวยอํานวยการในสวนงาน
เลขานุการ งานสวัสดิการ 
 7. ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 8. จัดตั้งฐานขอมูลสารสนเทศของสํานัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักให
ทันสมัยอยูเสมอ และสอดคลองกับระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางของรัฐ เชน ระบบ GFMIS และระบบ
การจายตรงเงินเดือนท่ีรัฐบังคับใช 
 9. ดําเนินการเก่ียวกับงานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานยานพาหนะ และงาน
ประชาสัมพันธของสํานักและมหาวิทยาลัย 
 10. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการปองกัน
อุบัติเหตุ งานดานนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา 
 11. ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความผิดการละเมิดและ
งานคดีท่ีมีอยูในอํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
 12. ดําเนินการเก่ียวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 13. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการรายได ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย 
 14. ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการฝกอาชีพแกประชาชน และผูสนใจ รวมท้ังการประสานเพ่ือให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 16. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี 
 17. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 

 คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปนฉบับปรับปรุง ซ่ึงมีการปรับปรุง - เพ่ิมเติม เนื้อหาจากเลมเดิมใหชัดเจน
มากยิ่งข้ึน โดยคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะประกอบไปดวยหนวยงานดังนี้ 
  1. กองกลาง  
  2. กองนโยบายและแผน 
  3. กองพัฒนานักศึกษา  
  4. กองพัฒนาระบบบริหาร 
  5. กองคลังและพัสดุ  
 
 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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กองกลาง 
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งานบริหารท่ัวไป 
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิธีการปฏบิตัิงาน

ชื่อวิธีการปฏิบตัิงาน:การเกษียนหนังสือราชการ 

เลขที่เอกสาร  :  
วันที่เริ่มใช้ :เมษายน  2563 
หน่วยงานท่ีถือครองเอกสาร :สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 

ตําแหน่ง ลงนาม วันท่ี
ผู้จัดทํา : นางริษา  สุ่มประเสริฐ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ
ผู้ทบทวน : 

ผู้อนุมัติ : นางอาภรณ์  เจริญศรธีีรกุล 
ผู้อํานวยการกองกลาง

ประวตัิการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ รายละเอียดการแก้ไข วัน เดือน พ.ศ.

9



สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 
การเกษียนหนังสือราชการ 

เลขที่เอกสาร : 
แก้ไขครั้งที่ :  
หน้า 2/4 

1. 
1.1 
วัตถุประสงค์

เพือ่ใหผูปฏิบตัิงานใชเปนคูมือในการปฏบิัตงิานใหส้ามารถดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธภิาพ

1.2 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้และ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เกิดความเข้าใจอย่าง

ถูกต้อง

1.3 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้ันตอนและวิธีการ ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

1.4 เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาทําให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานนี้มีขอบเขตเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการดําเนินงานรับ-ส่งหนังสือภายนอกและภายใน ตลอดจนการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์หนังสือเพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา

3. คําจํากัดความ
3.1 “หนังสือ” หมายถึง หนังสือราชการ
3.2 “หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ

ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
3.3 “หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3.4 “เกษียน” หมายถึง ข้อความท่ีเขียนสรุปความท่ีได้จากการวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้

ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลเพียงพอในการวินิจฉัยตัดสินสั่งการ

4. ความรับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้างาน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับหนังสือลงทะเบียนรับหนังสือทั้งภายนอกและภายใน

เรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการตรวจสอบ/วิเคราะห์หนังสือดังกล่าวและสรุปใจความและขีดเส้นใต้ในส่วนที่เป็นใจความสําคัญ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารและเมื่อผู้บริหารสั่งการแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการแจ้งผู้ที่
เก่ียวข้องต่อไป
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เลขที่เอกสาร : สํานักงานอธิการบด ี วิธีการปฏบิตัิงาน 
แก้ไขครั้งที่ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี การเกษียนหนังสือราชการ 
หน้า 3/4 

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน การเกษยีนหนงัสอืราชการ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง เอกสาร
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้างานบริหาร
งานท่ัวไป

รับหนังสือราชการ/
เอกสารและลงทะเบียนรับ

      ตรวจสอบและวิเคราะห์
             หนังสือราชการ/เอกสาร

ไม่ผ่าน              

              นําเสนออธิการบดี/
        รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย

ผ่าน

         แจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป

สิ้นสุด

1. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการ/เอกสาร

2. หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไปตรวจสอบ/วิเคราะห์
หนังสือราชการ/เอกสาร

3. นําเสนออธกิารบดี/รอง
อธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ

4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่
คณะ/ศนูย์/สํานัก/สถาบัน 

หนังสือราชการ 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 
การเกษียนหนังสือราชการ 

เลขที่เอกสาร : 
แก้ไขครั้งที่ :  
หน้า 4/4 

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/เอกสาร
6.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นและความจาํเป็นเรงดวนของหนังสือราชการ/เอกสารและวิเคราะหหนังสือ

ราชการวาเกี่ยวของกับเรื่องใดและผูใด นอกจากนั้นก็สรุปใจความสําคัญและขีดเสนใตในสวนที่เปนใจความสําคัญ

และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการ ตัดสินใจ/สั่งการของผูบริหาร

6.3 จัดใสแ่ฟม้นําเสนออธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการี่

6.4 เมื่ออธิการบดี/รองอธิการบดีได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการหนังสือดังกล่าวแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป โดยการสําเนาส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)หรือส่งไปรษณีย์

7. เอกสารอา้งอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2548

8. แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานทีเ่ก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ
การจัดเก็บ
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การขอใชรถยนตราชการ 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    :  

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : ยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 
ผูจัดทํา นางสาวปยะวรรณ ศรีภคนานนท   
ผูทบทวน    
ผูอนุมัต ิ นางอาภรณ  เจริญศรีธีรกุล   
 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
   
 

 

 

 

   

 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

13



 

 

 

1.วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการเนินงานของหนวยงานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีระเบียบชัดเจนท้ังพนักงาน

ขับรถยนต  เจาหนาท่ี ผูมาขอรับบริการ สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.ขอบเขต 

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอใชรถยนตราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.คําจํากัดความ 

3.1 รถยนตราชการสวนกลาง หมายถึง รถยนตท่ีจัดไวใชในงานของทางราชการ ใชในกิจการ

อันเปนสวนรวมของทางราชการ 

3.2 การขอใชรถยนตราชการ หมายถึง การขอใชรถยนตท่ีหนวยงานไดจัดไว เพ่ือใช

ปฏิบัติงานราชการ 

3.3 การดูแลรถยนตราชการ หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลรถยนตราชการใหพรอมกับการใช

งาน การซอมบํารุง ตรวจสอบสภาพรถยนต 

 

      4.ความรับผิดชอบ  

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มีหนาท่ีอนุญาตการขอใชรถยนตราชการ 

ผูอํานวยการกองกลาง มีหนาท่ี พิจารณาเสนอการขอใชรถยนตราชการ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (งานยานพาหนะ) มีหนาท่ีจัดการขอใชยานพาหนะและ 

พนักงานขับรถยนต ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  พนักงานขับรถยนต มีหนาท่ีปฏิบัติตามใบขออนุญาตใชรถยนตราชการและดูแลรักษารถยนต 

ราชการสวนกลางท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/1 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/2 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/2 

ผู้ รับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

 
 

 
จนท.

ยานพาหนะ 
 

ผูขอใชรถยนต/
จนท.

ยานพาหนะ 
 

จนท.
ยานพาหนะ 

 
จนท.

ยานพาหนะ 

 
 
 
 

จนท.
ยานพาหนะ 

 
จนท. 

ยานพาหนะ 

 
 

 
 
 

 
ใบขอใชรถยนต 

 
 

 ใบขอใชรถยนต 
 
 
ใบขอใชรถยนต 
 
 
ใบขอใชรถยนต 
 
 
 
 
 
ใบขอใชรถยนต 
 
 
ใบขอใชรถยนต 

  

 5.ข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอใชรถยนตราชการ 

 

รับใบขออนญุาต

อนญุาตใช้รถยนต์ 

จดุเร่ิมต้น 

การขอใช้รถยนต์

ราชการ 

ผู้ขอใช้รถยนต์สง่

เอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

ไมผ่า่น 

แก้ไข 

เสนอผอ.กองกลาง

พิจารณา 

1 
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ผู้ รับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
 
 

เจ้าหน้าท่ีงาน

ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
                           
 

 
 
 

 
จนท.

ยานพาหนะ 
 
 
 
 

จนท.
ยานพาหนะ 

 
 

พนักงานขับ
รถยนต 

 
 
 
 

พนักงานขับ
รถยนต 

 
พนักงานขับ

รถยนต 
 
 

พนักงานขับ
รถยนต 

 
 
 
 

ใบขอใชรถยนต 
 
 
 
 

ตารางการใช
รถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการใช
รถยนต 

 
 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร  : 

แกไขครั้งท่ี     :     - 

หนา            :     1/3 

เสนอรองฯบริหาร

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

บันทึกในตารางการใช

รถยนต 

จัดรถยนตพรอมพนักงานขับ

รถยนต 

แจงในตารางจัดรถ 

(ติดตงท่ีปอม รปภ.) 

เตรียมความพรอมกอนออก

เดินทาง 

ปฏิบัติงานตามท่ีรับ

มอบหมาย 

บันทึกการใชรถยนตและ

จัดเก็บรถในพื้นที่จอดรถยนต์ 

สิ้นสุด 

1 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน 

6.1ผูขอใชรถยนตจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง สงใหงานยานพาหนะ กอน 

วันท่ีจะเดินทางอยางนอย 3 วัน ยกเวนในกรณีเรงดวน 

6.2 เจาหนาท่ีงานยานพาหนะรับใบขอใชรถยนตสวนกลางแลว ตรวจดูรายละเอียดการขอใช 

รถยนต สถานท่ีเดินทาง เวลา จํานวนผูโดยสาร 

6.3 เจาหนาท่ีงานยานพาหนะนําใบคําขอใชรถยนตเสนอตอ ผูอํานวยการกองกลาง และเสนอตอรองอธิการบดี

ฝายบริหาร ในกรณีท่ีไมสามารถจัดรถใหได เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอใชรถยนตทราบ 

6.4เจาหนาท่ีงานยานพาหนะตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนตตามความเหมาะสมในการใช

งานและจัดพนักงานขับรถยนต 

6.5ผูอํานวยการกองกลางและรองอธิการบดีฝายบริหารอนุญาตแลว แจงพนักงานขับรถยนตเตรียม

ความพรอมของรถยนตกอนออกเดินทาง 

6.6พนักงานขับรถยนตตรวจสอบเสนทางท่ีจะเดินทางตามใบอนุญาตขอใชรถยนตราชการ ตรวจสอบ

ความพรอม ปริมาณน้ํามันกอนออกเดินทาง (กรณีท่ีผูขอใชรถยนตราชการไป ตางจังหวัด จะตองเติมน้ํามัน

เชื้อเพลิงไป-กลับ เต็มถัง เนื่องจากผูขอใชรถยนตตองทําโครงการไปราชการ ตจว.และมีงบประมาณในโครงการ

นั้นๆ) 

 6.7ผูอํานวยการกองกลางลงนามในใบสั่งเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

 6.8พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกปฏิบัติงานตามใบอนุญาตขอใชรถยนตราชการ 

 6.9พนักงานขับรถยนตบันทึกการใชรถยนต 

 6.10 เม่ือปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย พนักงานขับรถ ตรวจสอบความเรียบรอยเพ่ือการใชงานในครั้ง

ตอไป นํากุญแจเก็บเขาตูท่ีติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภธันบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/4 
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7. เอกสารอางอิง 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  (บทท่ี 4)พ.ศ.2538 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี 6 )พ.ศ.2545 

 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

-ใบขออนุญาตใชรถยนตราชการ 

-บันทึกการใชรถยนตราชการ 

-เลมทะเบียนน้ํามัน 

 

9. การจัดเก็บ 

 

เลขท่ี
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 ใบขออนุญาตใช
รถยนตราชการ 

งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ  ตารางรถ 
File word 

 บันทึกการใชรถยนต งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ   
 

 เลมทะเบียนน้ํามัน งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ   
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/5 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 

การจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    :  

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 
ผูจัดทํา นายสราวุธ  วาสนาสุขสันต   
ผูทบทวน    
ผูอนุมัต ิ    
 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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1. วัตถปุระสงค 

1.1 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้เพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานของ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับพัสดุและผูสนใจไดเขาใจ กระบวนการ 

แนวทาง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ในการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนท่ี 4 การจําหนายพัสดุ ใหดําเนินการเปนไปดวย

ความถูกตองมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ    

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานในการแสดงกระบวนการจําหนายพัสดุใหกับผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา ใหการทํางาน

เปนเจาหนาท่ีพัสดุอยางมืออาชีพ และเผยแพรใหกับบุคคลผูสนใจ  

1.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 

2. ขอบเขต 
ครอบคลุมถึง ข้ันตอนการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ จัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด ขอ 215 (1)(ก) และสามารถปรับปรุงแกไขไดตามสภาวการณท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดตามความเหมาะสม เพ่ือให

สอดคลองกับแนวทางท่ีมีการกําหนดข้ึนมาใหม ณ ขณะนั้น 

 

3. คําจํากัดความ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจางและกํารบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัด

จางและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
“พัสด”ุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจาออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการ

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “การบริหารพัสด”ุ หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรกัษา และการจาํหนายพัสด ุ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูิภาค ราชการสวน ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตาม รัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน

สังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

“เจาหนาท่ี” ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับการจดัซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ  

“หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูดํารงตาํแหนงหัวหนาสายงานซึง่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ จัดซื้อจัดจางหรือการบรหิารพัสดุ

ตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐน้ันกําหนด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปน

หัวหนาเจาหนาท่ี  

“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา (๓) หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดาํรง ตําแหนงท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร  : 
แกไขคร้ังที่     :     - 
หนา            :     1/4 
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ระเบียบและหลักปฏิบตัิทีเ่กี่ยวของ 
ระเบียบและหลักปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  

การจําหนายพัสดุตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ กําหนด เพ่ือให

ถูกตองบรรลุตามวัตถุประสงค โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  

ระเบียบ  

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สวนท่ี 4 การจาหนาย

พัสดุ ขอ 215 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน ของรัฐตอไปจะสิ้นเปลือง

คาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่ง ใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้  

* (1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมได ผลดีใหนําวิธีท่ี

กําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้  

 * (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได  

   (ข) การขายใหหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แหงประมวล

รัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

  (ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ใหแก เจาหนาท่ีเม่ือบุคคล

ดังกลาวพนจากหนาท่ีหรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลวใหขายใหแกบุคคล ดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยการเจรจาตกลงราคากัน  

การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูท่ีไดรับ 

มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีเปนพัสดุท่ีมีการจําหนายเปน การท่ัวไปให

พิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทําการขาย 

และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนาย ท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตาม

ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมท้ังสภาพและสถานท่ีตั้ง ของพัสดุดวย ท้ังนี้ ใหเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดย คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย  
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4.ความรับผิดชอบ  

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และความรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการใน
กระบวนการ 
ดังกลาวประกอบดวย 
  บุคคล 

- ผูไดรับมอบอํานาจตามท่ีหัวหนาสวนราชการไดมอบอํานาจตามคําสั่งการมอบอํานาจดานพัสดุ 
- เจาหนาท่ี 
- ผูเสนอราคา 
คณะกรรมการดําเนินการ 
- คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
- คณะกรรมการขายพัสดุ 
- คณะกรรมการสงมอบพัสดุ 
สวนราชการ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
- กระทรวงการคลงั 
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5. ข้ันตอนการการปฏิบัติงานการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูท่ีเก่ียวของ เอกสาร 

 

เจาหนาท่ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

บันทึกขออนมุัติพรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

 

เจาหนาที ่ ทะเบียนพัสดทุี่จะจําหนาย 
 

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง 

 

คณะกรรมการขายและ
คณะกรรมการสงมอบ 

 

บันทึกรายงานผลการสอบหา
ขอเท็จจริงแตงตั้งคณะกรรมการ
ขายและคณะกรรมการสงมอบ 

 

คณะกรรมการขาย ผูซ้ือ 
 

หนังสือรายงานผลการสอบหา
ขอเท็จจริงและประมาณราคาขั้น
ต่ํา 

หนวยงานเจาของ
พัสดุและ
คณะกรรมการสงมอบ 

 ผูซ้ือ/เจาหนาทีก่ารเงิน ใบเสร็จรับเงินจากผูซ้ือ 

คณะกรรมการสงมอบ  ผูซ้ือ บันทึกรายงานผลกราดําเนินการ
ขาย และสงมอบพัสด ุ

หนวยงานเจาของ
พัสด ุ

 เจาหนาที่พัสดกุลาง บันทึกการลงจายออกจากบัญชี
คุมพัสด ุ

หนวยงานเจาของ
พัสด ุ

 

เจาหนาที่พัสดกุลาง บันทึกรายงานการลงจายออก
จากบัญชีคุมพัสดุตอหัวหนา

หนวยงานของรฐั และหนังสือ
รายงาน การลงจายออกจาก

ทะเบียนคุมตอสตง. 
 

 

 

ขออนุมัติดําเนินการจําหนายพัสดุ 

พรอมแตงต้ังคณะกรรมการสอบ 

หาขอเทจ็จริง 
 

หัวหนา

หนวยงานของ

รัฐอนุมัติให

ดําเนินการขาย 

สรปุผลการรายงานผลการสอบ 

ขอเท็จจรงิพรอมแตงต้ัง 

คณะกรรมการขายและคณะกรรมการสงมอบ 

รับชําระเงินครบถวนแลวมอบ 

เอกสารใหคณะกรรมการสงมอบ 

และนําเงินสงเปนรายได/แผนดิน 

คณะกรรมการขายติดตอผูซื้อ 

หรือไดรบัการติดตอจากผูซือ้แลว 

ดําเนินการขออนุมัติรบัราคาขาย 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

อนุมัติ 

ดําเนินการตรวจสอบ 

สภาพพัสดุและประเมิน 

ราคาข้ันตํ่า 

 

หัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ 

พิจารณาอนุมัติ 
 

รายงานผลการดําเนินการขายและ 

สงมอบพสัดุใหผูซื้อตอหัวหนาหนวยงานของรฐัทราบ 

ลงจายออกจากบญัชีหรอื 

ทะเบียนคุมพัสดุ 

รายงานตอหัวหนาหนวยงานของัรฐ 

และแจง สตง.ตอไป 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหแนวทางปฏิบัติการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีเปนไปในแนวทาง เดียวกัน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยหลังจากเสร็จ

สิ้นการตรวจสอบพัสดุประจําปเรียบรอยแลว หากผลปรากฏวามีพัสดุใด ชํารุด/เสื่อมสภาพจากการใชงาน หรือหมดความ

จําเปนหากใชในราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก หรือสูญ ไปเพราะเหตุใด ใหเจาหนาท่ีจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง เพ่ือสอบทานความถูกตองของ ทรัพยสิน เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยหาม

เปนคณะเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพ

เนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ

จําหนายตอไปได  

จากนั้นเม่ือคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ดําเนินการตรวจสอบพรอมรายงานการตรวจสอบหา ขอเท็จจริง

เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเรียบรอยแลว โดยมีผลปรากฏวาสอดคลองตรงกันกับรายงานของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจําป ใหเจาหนาท่ีดําเนินการสรปุรายงานผลสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือขออนุมัติ จําหนายพัสดุพรอมเสนอ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ํา และคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขอ 

215 (1)(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย

การเจรจาตกลงกันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้  

 

1.ประเมินราคาข้ันต่ํากอนการจําหนายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เม่ือไดรับคําสั่ง คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําดําเนินการประเมิน ราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห ดังนี้  

   1.1.กรณีท่ีเปนพัสดุ ท่ีมีการจําหนายเปนการท่ัวไปใหพิจารณาราคาท่ีซ้ือ ขายกันตามปกติในทองตลาดหรือ

ราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม  

   1.2.กรณีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนายท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตาม ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุ

การใชงาน รวมท้ังสภาพและ สถานท่ีตั้งของพัสดุดวย ท้ังนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ

ราคา ประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานรัฐเปนหลัก 

2. จัดทําบันทึกขออนุมัติ 

เม่ือคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ํากอนการขายประเมินราคา เสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจัดทําบันทึกสรุป

รายงานของ คณะกรรมการกําหนดราคากลางข้ันต่ําเสนอตอหัวหนาหนวยงาน ของรัฐ เพ่ือพิจารณาดําเนินการจําหนาย

พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ติดตอผูซ้ือ 

เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติและใหเจาหนาท่ีดําเนินการติดตอ ผูซ้ือและดําเนินการขายพัสดุนั้น โดยจัดทํา

เอกสารการซ้ือ/ขายมอบ ไวตอกัน 

4. รายงานการจําหนายและการขออนุมัติลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม 

เม่ือดําเนินการขายพัสดุเรียบรอยแลวใหเจาหนาท่ี ปฏิบัติดังนี้  

- นําเงินรายไดจากการขายทรัพยสินเขากองคลังเพ่ือเปนเงินรายได /เงินแผนดินตามแหลงเงินท่ีจัดหาพัสดุมา 

-ขออนุมัติลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที –สงรายงานใหสํานักตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 30 

วัน นับแต วันลงจายพัสดุนั้น  
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- เก็บเอกสารรวมเรื่องไวใหเรียบรอยเพ่ือรอการรับตรวจสอบจาก หนวยตรวจสอบภายใน สํานักตรวจเงิน

แผนดินจังหวัด หรือ หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

7.เอกสารอางอิง 

 

1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 215 (1)(ก) 

3. กฎกระทรวงกําหนดวาดวยการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

8.แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

 1.  ฟอรมรายงานขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และแตงตั้งคณะกรรมการประมาณราคาข้ัน

ต่ํา 

 2.  แบบฟอรมรายงานการสอบหาขอเท็จจริง และรายงานการประมาณราคาข้ันต่ําครุภัณฑเสื่อมสภาพ 

 3.  แบบฟอรมรายงานผลการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  

 

 

 

 

9.การจัดเก็บเอกสาร 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา การจัดเก็บ 
 เอกสารการจําหนาย

พัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

กองกลาง 
อาคาร 2 ชั้น 5 

นายสราวุธ วาสนาสุขสันต เม่ือสิ้นสุดกา
รายงานพัสดุ
ประจาํปในแต

ละ
ปงบประมาณ 

สําเนาเอกสาร 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

                              (งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 
 
เลขที่เอกสาร :  
 
วันที่เริ่มใช้ :  
 
หน่วยงานท่ีถือครอบเอกสาร : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 

ตําแหน่ง ลงนาม วันที ่

ผู้จัดทํา : 
นางสาวประพิมพรรณ  ศิริเลีย้ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

ผู้ทบทวน : 
 
 

  

ผู้อนุมัติ : 
นางอาภรณ์  เจริญศรีธีรกลุ 
ผู้อํานวยการกองกลาง 

  

 
ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  

(งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ : 
หน้า : 2 / 5 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงาน (งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างถูกต้องเป็นไปตาม   
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
 
2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน      
5,000 บาท งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
 
3. คําจํากัดความ 
 3.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐน้ันกําหนด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 3.3 ผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุ หมายถึง ผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏธนบุรี 
 3.4 ผู้อนุมัติ หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้    
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
 3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง บุคคลที่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
การตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 3.6 ระบบ MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
 3.7 ใบเสนอราคา หมายถึง เอกสารที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างออกให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดง
รายละเอียดสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ/จ้าง ซึ่งภายในเอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีการช้ีแจง     
รายการสินค้าหรือรายการบริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุเง่ือนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน 
 
4. ความรับผดิชอบ 
 4.1 เจ้าหน้าที่ 
 4.2 หัวหน้าเจา้หน้าที่ 
 4.3 ผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุ 
 4.4 ผู้อนุมัติ 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง สํานักงานอธิการบดี เลขที่เอกสาร :  

มหาวิทยาลัย แก้ไขครั้งที่ : โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ราชภัฏธนบุร ี

(งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 
หน้า : 3 / 5 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

- เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

บริษัท/ห้างร้าน 
- เจ้าหน้าที่ 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- ผอ.กองคลัง 
  และพัสด ุ
- ผู้อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 

- ต้นเรื่อง 
- ใบเสนอราคา 
- แบบรายงานขอซ้ือ/ 
  จ้างโดยวิธี 
  เฉพาะเจาะจง 
- แบบใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
- แบบใบตรวจรับ 
- แบบรายงานผล 
  การจัดซ้ือ/จ้าง 
  และขออนุมัติ 
  ให้เบิกจ่ายเงิน 
 

จุดเริ่มต้น 

ตรวจสอบรายละเอียด 

แก้ไขรายละเอียด 
ให้ครบถ้วน 

สืบราคา/ใบเสนอราคา 

เข้าระบบ MIS จัดทําแบบ 
บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เห็นชอบและลงนาม 

แจ้งร้านค้า 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เสนอผอ.กองคลังฯ 
เห็นชอบและลงนาม 

รับต้นเรื่องคืนจากกองคลังฯ 
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ติดต่อร้านค้าเพ่ือมาเซ็นใบสั่งจ้าง, พร้อม
ถ่ายสําเนาและติดอากรแสตมป์ 

เข้าระบบ MIS จัดทําใบตรวจรับพัสดุและ
ประสานกรรมการตรวจรับลงนามฯ 

รับส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานจ้าง 
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 

ความถกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้ต้องการใช้พัสดุ รับพัสดุ เซ็นใบเบิกพัสดุ 

ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารเบิกจ่าย, 
SCAN เอกสารเป็นไฟล์ PDF. 
และจัดส่งกองคลังและพัสดุ 

เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารรายงานผลการ
จัดซ้ือ/จ้างและขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินพร้อมลง

นามเจ้าหน้าท่ีพัสดุ, หัวหน้าพัสดุ 

สิ้นสุด 

รับเรื่องจากหน่วยงาน/บุคคล 
ท่ีต้องการจะซื้อ/จ้าง 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  

(งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ : 
หน้า : 4 / 5 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน 
 6.1 เร่ิมต้นรับเร่ืองบันทึกข้อความ/หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการจะซื้อ/จ้าง 
 6.2 สืบหาใบเสนอราคาจากผู้ขาย/รับจ้าง 
 6.3 ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งต้นเรื่องและใบเสนอราคา 
 6.4 เข้าระบบ MIS จัดทําแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอช่ือ
คณะกรรมการตรวจรับ แนบเอกสารใบเสนอราคาพร้อมลงลายมือช่ือผู้ตกลงราคา และแนบเอกสาร    
ต้นเรื่องหรือใบบันทึกข้อความจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการจะซื้อหรือจ้าง 
 6.5 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบและลงนามในแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง 
 6.6 ส่งแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุเห็นชอบและลงนาม 
 6.7 รับต้นเรื่องแบบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/จ้างคืนจากกองคลังและพัสดุ เพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณาและลงนามอนุมัติ 
 6.8 เข้าระบบ MIS จัดทําใบสั่งซื้อ/จ้าง เพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม 
 6.9 ติดต่อร้านค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพ่ือมาเซ็นรับใบสั่งซื้อ/จ้าง (ตัวต้นฉบับ) และถ่ายสําเนา       
1 ฉบับ ให้กับร้านค้าเพ่ือเป็นหลักฐาน พร้อมเรียกเก็บอากรแสตมป์ตามจํานวนเงินที่ปรากฏ               
ในใบสั่งซื้อ/จ้างและติดลงในใบสั่งซื้อ/จ้าง (ตัวต้นฉบับ) 
 6.10 รับส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานจ้าง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามรายละเอียด    
ของพัสดุ 
 6.11 เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารใบตรวจรับพัสดุและประสานกรรมการตรวจรับเพ่ือลงนาม  
ในเอกสารใบตรวจรับพัสดุ 
 6.12 ผู้ต้องการใช้พัสดุ รับพัสดุ พร้อมเซ็นใบเบิกพัสดุ เพ่ือนําไปใช้ต่อไป 
 6.13 เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินพร้อม
ลงนามเจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้างานพัสดุ, ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยและจัดเรียงเอกสารเบิกจ่าย,       
Scanเอกสารทั้งชุดเซฟใส่ไฟล์เป็น PDF. ขั้นตอนสุดท้ายจัดส่งกองคลังและพัสดุต่อไป 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  

(งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ : 
หน้า : 5 / 5 

 
8. แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 8.1 แบบรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 8.2 แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง 
 8.3 แบบใบตรวจรับ 
 8.4 แบบรายงานผลการจัดซือ้และขออนุมติัให้เบิกจ่ายเงิน 
 
9. การจัดเก็บ 

เลขที่
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานทีเ่ก็บ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 
แบบรายงาน 

ขอซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

สํานักงาน
อธิการบดี 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF. 

 แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง 
สํานักงาน
อธิการบดี 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF. 

 แบบใบตรวจรับ 
สํานักงาน
อธิการบดี 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF. 

 

แบบรายงานผล 
การจัดซื้อ/จ้าง 
และขออนุมัติ 
ให้เบิกจ่ายเงิน 

สํานักงาน
อธิการบดี 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF. 
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กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง 
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน 500,000 บาท(ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

 

 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  :   กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 
ผูจัดทํา นางสาวภรภัทร  ทองอินทร   
ผูทบทวน    
ผูอนุมัต ิ นางอาภรณ  เจริญศรีธีรกุล   
 

 

 

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
   
 

 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  2/9 

 

1.วัตถุประสงค  

เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และยังสามารถ

ถายทอดใหกับผูเขาปฏิบัติงานใหม ใหสามารถเขาใจไดมากข้ึน 

2.ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ/การจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.

2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ครอบคลุมข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง และแสดงถึงผูรับผิดชอบในแต

ละข้ันตอนของการดําเนินงาน 

 3.คําจํากัดความ 

 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การท่ีหนวยงานรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจราจาตอรองราคารวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ

โดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 การจัดซ้ือจัดจาง  หมายความวา  การดําการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติ

กรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 พัสดุ  หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 สินคา  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในสินคา

นั้นดวย  

 งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมา งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหายแพง

และพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแตไมหมายรวมถึงการจางลูกจางหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

เงินงบประมาณ หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย ซ่ึงหนวยงานของรัฐ

ไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงิน

คงคลัง เงินซ่ึงหนวยงานของรับไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คะ 

หัวหนาเจาหนาท่ี  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการ

บริหารพัสดุ ตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี  หมายความวา   ผูมีหนาท่ีเก่ียวของการจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานภาครัฐ 

ราคากลาง  หมายความวา  ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําคัญเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอ ไดยื่นเสนอไวซ่ึงสามารถ

จัดซ้ือจางไดจริงตามลําดับ  

-ราคาไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
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คณะกรรมการตรวจรับ  หมายความวา ผูท่ีไดรับแตงตั้งตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงไว 

หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 
     (2)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น 
มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได 
           ในกรณีจําเปนไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
     (3)  ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
     (4)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแต
วันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 
2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาท่ี 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงาน
ของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนด
ในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ 
     (5)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวนตามจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง
ท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) 
และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ 
นับถัดจากวันตรวจพบ แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวน
หรือไมถูกตองนั้น 
     (6)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีตรวจพบ 
     (7)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี 

ผูควบคุมงาน หมายความวา ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น 
ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด
ในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวา
ผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสรางทันที 
     (2)  ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนท่ีคาดหมายไดวา
ถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง  
หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสราง
โดยเร็ว 
 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  3/9 
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 (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ ท่ีเปนงานจางกอสรางทราบทุก
สัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ีการบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุทีใชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ 
     (4)  ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสรางทราบภายใน  3 วันทําการ นับแต
วันถึงกําหนดนั้นๆ 

ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ หมายความวา ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4. ความรับผิดชอบ 

 1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีอํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ไม

เกิน 500,000 บาท 

 2. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลังและพัสดุ มีอํานาจลงนามในสวนเงินงบประมาณ 

 3. หัวหนาเจาหนาท่ี  เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหผูท่ี

ไดรับมอบอํานาจใหความเห็นชอบ 

 4. เจาหนาท่ี  มีหนาท่ีเก่ียวของการจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจให

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

5. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง โดยกําหนดรายละเอียดงานจางและจัดทําตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตามคําสั่งท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  4/9 
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5.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 
 

เจาหนาท่ีพัสดุ
ท่ีไดรับการ
แตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
กองนโยบายแผน 
 
 
 
เจาหนาท่ีพัสด ุ

หัวหนาเจาหนาท่ี 

ผูอนุมัต ิ

 
 
 
 

อธิการบด ี
 
 
 
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 
 
 

 
อธิการบด ี
 
 
 
เจาหนาท่ีพัสดุ 
ผูรับจาง 

 
 
หัวหนาเจาหนาท่ี 
 
 

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 
56(2) ข วงเงินไม
เกิน 500,000 
บาท 
 
 
บันทึกขอความ
เห็นชอบ 
คําสั่งแตงตั้ง 
 
 
 
 
บันทึกขอความ 
 
 
 
แบบ บก.06 แบบ
บัญชีประมาณงาน
(BOQ) แบบรูป
รายการ (กรณีงาน
กอสราง) 
 
 
 
 

ใบเสนอราคา 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  5/9 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จุดเริม่ตน 

ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองนโยบายแผน 

-บันทึกขอความเห็นชอบเสนอ อธิการบดีเพ่ือดําเนินการ 

จัดซื้อ/ จัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 

500,000 บาท (ท่ีดินสิ่งกอสราง)  พรอม 

-เสนอรายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   พิจารณา 

รับเอกสารจากคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

(พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560) 
 ขอ 4 ราคากลางท่ีไดมาจากคํานวณตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการราคากลางกําหนด (1) 
 

พิจารณา 

เชิญ/เจรจา ผูประกอบการขายหรอืจาง 

อยางนอย 3 ราย (สืบราคาต่ําสดุ) 

พิจารณา 
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5.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ท่ีดินสิ่งกอสราง) 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 
เจาหนาท่ีพัสดุ
ท่ีไดรับการ
แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

เจาหนาท่ีพัสด ุ

หัวหนาเจาหนาท่ี 

ผูอนุมัต ิ

 
 
 
 
 
ผูอนุมัต/ิอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรับจาง 
 
 
 
 
 
 

ผูควบคุมงาน 

 
 
 
 
 
 
ใบรายงานขอซื้อ
ขอจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข) 
ใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  6/9 

ไมเห็นชอบ 

-จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56(2) ข 
-พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
-แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน(งานจางกอสราง) 
-หัวหนาเจาหนาท่ีใหความเห็นชอบลงนามในรายงาน 
ขอซื้อหรือขอจาง 
-เสนอผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลังและพัสด ุ
-เสนออธิการบดี อนุมตัิในรายงานขอซื้อหรือขอจาง 

พิจารณา 

-จัดทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (พรอมลงระบบ EGP) 

-อธิการบดี ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจาง 

 

เห็นชอบ 

-ผูรับจางเซ็นรับใบสั่งซื้อสั่งจาง 

(กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท) 

ผูรับจางตองนําใบสั่งซื้อสั่งจางไปตตีราสารท่ี

กรมสรรพากร 

 

ผูควบคุมงานคุมงานตามรายละเอียดงาน 

พรอมเสนอรายงานตอกรรมการตรวจรับ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 

ผูอนุมัติ
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5.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 
เจาหนาท่ีพัสดุ
ท่ีไดรับการ
แตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
เจาหนาท่ีพัสด ุ
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสด ุ
คณะกรรมการ

ตรวจรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสด ุ
งานพัสด ุ

 

 
 
 
 

งานการเงิน 
 

 
 
 
ใบตรวจรับพัสด ุ

เอกสารการ 
สงมอบงานของผู

รับจาง 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  7/9 

กลุมบรหิารงานคลัง

และพัสดุตรวจสอบ

 

ถูกตอง 

 
ขออนุมัติเบิกจายเงิน 

กลุมบรหิารงานคลังและพัสด ุ

ผูรับจางสงมอบงาน 

กรรมการตรวจรับ

ถูกตอง    ไมถูกตอง 

คืนแกไขใหถูกตอง 

จุดสิ้นสุด 

   ไมถูกตอง 
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6.วิธีปฏิบัติงาน 

 เจาหนาท่ี จัดทํารายงานขอซ้ือของจาง เสนอตออธิการบดี/ผูรับมอบอํานาจ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผาน

หัวหนาเจาหนาท่ีดังนี้ 

1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ หรือจาง 

2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายการท่ีจะซ้ือหรือจาง 

3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจะจาง 

4. วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจะจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

6. วิธีท่ีซ้ือหรือจาง และเหตุท่ีจะตองซ้ือหรือจาง 

7. หลักเกณฑการพิจารณา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. ไดรับงบประมาณจากกองนโยบายและแผนเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางตามแผนท่ีงานท่ีผานมติท่ีประชุม
เรียบรอยแลว 
   2. จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการ จัดซ้ือ/ จัดจางโดยวิธีเฉพาเจาะจง  พรอมแนบขอบเขตงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆ เพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี 

 3. เสนอรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง พรอมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 4. คณะกรรมการกําหนดราคาลางจัดสงรายละเอียดงานจาง  

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซ้ือจัดจาง (แบบ บก.06) 

-แบบบัญชปีระมาณงาน(BOQ) 

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

-แบบรูปรายการ 

-แบบคํานวณ FACTOR F  (กรณีงานกอสราง) 

 5. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติรายละเอียดงานจางตามท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางเสนอ 

 6. เชิญ/เจรจา ผูประกอบการขายหรือจาง อยางนอย 3 ราย (สืบราคาต่ําสุด) 

 7. จัดทําใบรายงานขอซ้ือ/ขอจาง ผานระบบ MIS (จัดทําในระบบ EGP)  

๘. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,และผูควบคุมงาน (กรณีงานจางกอสราง)  

๙. เสนอหัวหนาเจาหนาท่ีลงนามในรายงานขอซ้ือขอจาง 

๑๐. เสนอผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลังและพัสดุลงนาม 

๑๑. เสนออธิการบดี อนุมัติในรายงานซ้ือ/จาง 

๑๒. จัดทําใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง  ตองมีการรับประกันงาน อยางนอย 2 ป (พรอมลงระบบ EGP) 

          ๑๓.  ผูรับจางตองนําใบสั่งซ้ือสั่งจางไปตีตราสารท่ีกรมสรรพากร (กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท) 

 ๑๔. ผูควบคุมงาน คุมงานตามรายละเอียดงานพรอมเสนอรายงานตอกรรมการตรวจรับ 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  8/9 
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          ๑๕.  ผูรับจางสงมอบงาน ตามกําหนดระยะเวลาท่ี ปรากฏในสั่งซ้ือสั่งจาง 

 ๑๕. จัดทําเอกสารใบตรวจรับเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับลงนาม 

 ๑๖.  คณะกรรมการตรวจรับงานถูกตองครบถวน 

 ๑๗. สงตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ ท่ีกลุมบริหารงานคลังและพัสดุหากไมมีขอแกไขดําเนินการข้ันตอไป 

 ๑๘.  สงเบิกจายตามระเบียบตอไป 

 ๑๘.  สําเนาเอกสารจัดเก็บเพ่ือเปนขอมูลไวสืบคนตอไป 

 

 
7.เอกสารอางอิง 

 

๑. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน 

500,000 บาท(ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมทําขอตกลง 

เปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

8.แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

 ๑.  ฟอรมรายงานขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดงานจางและกําหนดราคากลาง 

 ๒.  แบบฟอรมรายงานขอซ้ือขอจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ๓.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซ้ือจัดจางในการจางกอสราง   

               (บก.๐๖) 

  

 

 

 

 

9.การจัดเก็บเอกสาร 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา การจัดเก็บ 
 เอกสารการจัดซ้ือ

จางวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท 
(ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

กองกลาง 
อาคาร 2 ชั้น 5 

นางสาวภรภัทร ทองอินทร สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

สําเนาเอกสาร 
 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขเอกสาร  : 
แกไขครั้งท่ี   : 
หนา           :  9/9 
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งานอาคารสถานท่ียานพาหนะ  
และอนุรักษพลังงาน 
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หนาแรก 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 

งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

เลขท่ีเอกสาร    : Oop DRU – XXX – 01 

วันท่ีเริ่มใช    :   

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  :  กองกลาง งานพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา : 
นายสุรพงษ แจมนิยม 

สถาปนิก 
  

ผูทบทวน :    

ผูอนุมัติ : 
นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล 

ผูอํานวยการกองกลาง 
  

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

เลขที่เอกสาร : Oop DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งที่    : 
หนา           : 2/5  

1. วัตถุประสงค 

การจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน งานซอมบํารุง (แจงซอม) นี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานซอม

บํารุง ใหผูเก่ียวของมีความเขาใจในกระบวนการซอมบํารุง ลดความซํ้าซอนของกระบวนการ เพ่ือการติดตามผล

การดําเนินงานไดอยางใกลชิด สามารถพัฒนาเพ่ือบูรณาการกับระบบการเบิกอะไหลและอุปกรณไดในอนาคต 

2. ขอบเขต 

วิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีขอบเขตเริ่มจากผูแจงดําเนินการแจงซอม ผานการเขียนแบบฟอรมการแจงซอม 

ไปถึงการพิจารณาเลือกบุคลากรดานเทคนิคเพ่ือการซอม และการติดตามผลการซอม รวมถึงการพิจารณา

ดําเนินการจัดจาง หากไมสามารถดําเนินการไดดวยสาเหตุทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญ 

3. คําจํากัดความ 

มาตรฐาน คือ สื่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซ่ึง

ถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําไดโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด

มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

4. ความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการกองกลาง  พิจารณาอนุมัติดําเนินการจางซอมแซม 

สถาปนิก/วิศวกร พิจารณาการดําเนินงาน มอบหมายงาน ควบคุมและใหความชวยเหลือทาง

เทคนิค 

ชางเทคนิค ดําเนินการซอมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

เลขที่เอกสาร : Oop DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งที่    : 
หนา           :3/5 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
สถาปนกิ 
/วิศวกร 
 
 
 
 
ชางเทคนิค 
 
 
 
 
 
สถาปนกิ 
/วิศวกร 
 
 
 
 
สถาปนกิ 
/วิศวกร 
 
 
 
 
สถาปนกิ 
/วิศวกร 
 

  
ผูแจง 
 
 
 
 
ผูแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชางเทคนิค 
 
 
 
 
 
ผูแจง 

 
ใบแจงซอม 
 
 
 
 
ใบแจงซอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบแจงซอม 

ใบแจง เขียนใบแจงซอม 

พิจารณา 
แจงผูขอให

ทราบ 

สิ้นสุด 

ปฏิบตัิงาน 

ไมอนุมัต ิ
อน

ุมตั
 ิ

กํากับดแูล 

ความเรียบรอย 

พิจารณา 

เร
ียบ

รอ
ย 

แจงการแกไข 

บันทึกขอมูล 

แจงหนวยงาน 

สิ้นสุด 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

เลขที่เอกสาร : Oop DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งที่    : 
หนา           : 4/5 

 

6. วิธีปฏิบัติงาน 

1. แบบฟอรมแจงซอม จะมีสําเนาเก็บไวในตูแบบฟอรมเอกสารของกองกลาง โดยมีรายละเอียดท่ี

จําเปนตางๆ เชนสถานท่ี หมวดงานท่ีชํารุด ประเภทของอุปกรณ ชื่อผูแจง สังกัดและหมายเลข

โทรศัพทติดตอ  

2. การเขียนใบแจงซอม ผูแจงดําเนินการเขียนใบแจง ตามหัวขอในเอกสารอยางครบถวนเพ่ือให

เจาหนาท่ีไดพิจารณางานไดอยางชัดเจน โดยสามารถเพ่ิมรายละเอียดท่ีสําคัญและจําเปนอ่ืนๆได

ตามสมควร 

3. การพิจารณาอนุมัติซอม เจาหนาท่ี สถาปนิก/วิศวกร จะตรวจรายละเอียดตามท่ีไดเขียนไวในใบ

แจงซอมเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเปนไปไดในการดําเนินการ และความซํ้าซอนหาก

งานท่ีไดแจงนั้นอยูในขอตเขตงานท่ีกําลังดําเนินการจัดจาง หรือกําลังมีแผนวาจะดําเนินการ 

จากนั้นจึงมอบหมายงานใหกับชางเทคนิคตามความเหมาะสมของทักษะและลักษณะงานท่ีไดรับ

แจง หากเปนกรณีท่ีไมควรอนุมัติใหซอมก็จะแจงตอผูแจงถึงเหตุผลในกรณีนั้นๆ 

4. การปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีเทคนิค เม่ือไดรับมอบหมายใหดําเนินการซอม เม่ือสํารวจหนางานแลว

พบวาจําเปนตองเบิกอุปกรณและอะไหลก็จะทําเอกสารใบแจงซอมมาแสดงตอเจาหนาท่ีเพ่ือขอเบิก

อุปกรณและอะไหลท่ีเสียหายแลวดําเนินการซอมตอไปจนแลวเสร็จ  

5. การกํากับดูแลความเรียบรอย หากการปฏิบัติงานนั้นมีขอติดขัดทางเทคนิค เจาหนาท่ีแทคนิคจะ

ทําการปรึกษาสถาปนิก/วิศวกร เพ่ือหาทางแกไขปญหาใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอย 

อุปกรณหรือสวนประกอบอาคารสถานท่ีมีคุณภาพดีเชนเดิม 

6. บันทึกขอมูล/แจงหนวยงาน เม่ืองานซอมแลวเสร็จชางเทคนิคจะขอใหผูแจงหรือผูท่ีอยูในสังกัด

นั้นๆลงลายมือชื่อเปนหลักฐานในการดําเนินการ เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูลการซอมบํารุงตอไป ท้ังนี้

หากดําเนินการไมแลวเสร็จจากความติดขัดทางเทคนิคท่ีจําเปนจะตองจัดจางบริษัทในการ

ดําเนินการ สถาปนิก/วิศวกรจะดําเนินการขออนุมัติจัดจางตอผูอํานวยการตอไป  

7. เอกสารอางอิง 

ไตรวัฒน วิรยศิริ(2562). การจัดการสถาปตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT). คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

งานซอมบํารุง (แจงซอม) 

เลขที่เอกสาร : Oop DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งที่    : 
หนา           : 5/5 

 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

 
9. การจัดเก็บ 

คลังเอกสารงานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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หนาแรก 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 

วิธีการปฏิบัติงาน งานขอความอนุเคราะหออกแบบตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร      : Oop DRU – XXX – 01 

วันท่ีเริ่มใช      :   

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร :  กองกลาง งานพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา : นายวสวัต  มณีออน สถาปนิก  11 พฤษภาคม 2564 

ผูอนุมัติ :นางอาภรณ์  เจริญศรีธีรกลุ ผูอํานวยการ
กองกลาง 

 11 พฤษภาคม 2564 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 2/10  

 

1. วัตถุประสงคการปฏิบัติงานของสถาปนิก  

- เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหมีสภาวะแวดลอมทางกายภาพสวยงามและสอดคลองกับผังแมบทท่ีทางมหา

วิทยาลังวางเอาไว 

- เพ่ือตรวจสอบสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความถูกตองและปลอดภัย 

- เพ่ือประสานกับหนวยงานท่ีดูแลงานอาคารของมหาวิทยาลัยฯ และรวมมือกันพัฒนา เพ่ือใหอาคารตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการใชงานไดเต็มท่ี 

- เพ่ือวิเคราะหปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. ขอบเขตของงาน 

การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาปนิก นี้มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท ในการ

ปฏิบัติงานกอสรางและงานออกแบบทุกกระบวนการเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมี

คุณภาพและไมทําใหการกอสรางดําเนินงานไปไดดวยดี มีตนทุนการผลิตเปนไปตามมาตรฐานเสร็จงานทันตาม

เวลานัดหมายมีการทํางานปลอดภัยและตรงตามความตองการ 

 

3. คําจํากัดความ 

มาตรฐาน คือ สื่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบ ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานกํารปฏิบัติงําน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึง

ถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําไดโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด

มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ( Procedure Manual : PM ) หมายถึงเอกสารท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบมี

ประกาศใชอยางเปนทางการเพ่ือแสดงใหเห็นข้ันตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆใหบรรลุตาม

นโยบายและยุทธศาสตรโดยใหรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมบุคคลท่ีเก่ียวของลําดับเหตุการณวิธีปฏิบัติงาน

ขอกําหนดเอกสารเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชตลอดจนกําหนดเวลาและสถานท่ีท่ีเก่ียวของ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 3/10  

 

การควบคุมเอกสําร( Document Control ) หมายถึงการควบคุมการจัดทําเปลี่ยนแปลงแกไข

แจกจายและเรียกคืนเอกสารคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานท้ังระเบียบปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติงานและแบบฟอรมท่ีใชให

ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

การควบคุมกํารปฏิบัติงาน( Operation Control ) หมายถึงการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

คูมือปฏิบัติงาน 

การออกแบบกอสราง( Design and Construction ) หมายถึงการออกแบบงานสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมงานตกแตงภายในงานกราฟกงานเฟอรนิเจอรและงานผังโครงการรวมท้ังการผลิตปายชั่วคราวและการ

จัดทําขอมูลอาคารและครุภัณฑ 

การวิจัยและพัฒนาคุณภําพ( Quality )หมายถึงการไดทําตรงตามความตองการของผูใชบริการอยาง

แทจริงหรือ การสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการอยางแทจริงในบริการ 

 

4. ความรับผิดชอบ 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมซ่ึงมีลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบแคํานวณปริมาณงานกําหนดราคากลางรวมไปถึงงาน วิศวกรรมโยธาท่ีสอดคลอง

กับหลักการออกแบบงานตางๆ การคนควา การวิเคราะห วิจัย ทดสอบ หาขอมูลและสถิติตางๆ เพ่ือเปน

หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหการ

ปรึกษาแนะนําหรือควบคุมการตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในกอสรางและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนและ

วางโครงการ ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับการวางโครงการ จัดทําและ

ดําเนินการ ซ่ึงงานดังกลาวขางตนนี้ตองมีลักษณะขนาด หรืออยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพวิสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

ตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะจ ปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการออกแบบ หรือผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 4/10  

 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

1. งานออกแบบกอสราง 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

สถาปนิก 
 
 
 
 
 
สถาปนิก 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาท่ีพัสดุ
กลาง 

 
 

หนวยงานท่ี
ตองการให
ปรับปรุงอาคาร 
 
 
 
 
สถาปนิก 

บันทึกขอความ
ขอความ
อนุเคราะห 
 
 
 
 
แบบนําเสนอ
และใบเสนอ
ราคา 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมลูและออกแบบ 

 นําเสนอแบบปรับปรุงการกอสราง ตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

 

รายงาน ผอ.กอง ทราบ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

เร่ิมต้นงาน 

สิน้สดุงาน 

สงมอบงานใหกับงานพัสดุดําเนินการ 

จดัทําแบบเป็นรูปเลม่ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 5/10  

 
2. งานจัดทําคําขอเงินงบประมาณแผนดินในดานอาคารสถานท่ี การกอสรางโยธา ท้ังท่ีเปนงานใหม และเพ่ือ

ตอเติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

สถาปนิก 
 
 
 
 
 
สถาปนิก 
 
 
 
 
 
 
 
เจาหนาท่ีพัสดุ
กลาง 

 
 

หนวยงานท่ี
ตองการให
ปรับปรุงอาคาร 
 
 
 
 

สถาปนิก 

บันทึกขอความ
ขอความ
อนุเคราะห 
 
 
 
 
แบบนําเสนอ
และใบเสนอ
ราคา 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

 

เร่ิมต้นงาน 

รวบรวมขอมลูและออกแบบ 

 นําเสนอแบบปรับปรุงการกอสราง ตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

สิน้สดุงาน 

สงมอบงานใหกับงานพัสดุดําเนินการ 

จดัทําแบบเป็นรูปเลม่ทําราคา

กลาง 

รายงาน ผอ.กอง ทราบ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 6/10  

 

6. วิธีปฏิบัติงาน 

    1. งานออกแบบกอสราง 
1) สํารวจ-ถาหนวยงานอ่ืนเปนเจาของงานตองรวมกันสํารวจกับเจาของงาน 
2) ออกแบบ-ถาหนวยงานอ่ืนเปนเจาของงานตองรวมกับเจาของงานสรุปแนวความคิด 
3) ออกแบบโครงสราง-ประสานวิศวะกรโยธาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกอสราง 
4) ออกรายการประกอบแบบ / แบงงวดงานงวดเงิน-รายละเอียดของวัสดุท่ีนํามาใชในโครงการขอมูลทาง

เทคนิค -แบงงวดงานตามข้ันตอนการกอสราง กําหนดงวดเงินใหสอดคลองกับงวดการทํางาน 
5) ประมาณราคา(BOQ)-จัดท ารายละเอียดของการประมาณราคาตามหมวดงานตางๆ อยางเปนหมวดหมู เพ่ือ

งายตอการตรวจสอบ 
6) ชี้แจงแบบ-รายการประกอบแบบ-นําชี้สถานท่ี-ชี้แจงรายละเอียดงานเพ่ิมเติม  

เพ่ือใหผูรับจางเขาใจวัตถุประสงคในการทํางาน และดูสถานท่ีจริงเพ่ือใหผูรับจางทราบถึงอุปสรรคหนางานใน
การทํางาน 

7) ดําเนินงานรางเอกสารประกอบการจัดซ้ือ หรือจัดจางใหกับพัสดุ-รางเอกสารประกอบใหสอดคลองกับ
รูปแบบรายการและขอกําหนดในแบบแสดงรายการตางๆ 

8) การควบคุมงานกอสราง / ตรวจการจาง / เปนท่ีปรึกษา-ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบรูปรายการตางๆ ตาม
แบบการกอสราง 

- ตรวจการจางตามขอกําหนด รายการประกอบแบบ ขอมูลเทคนิคของวัสดุตางๆ 
- เปนท่ีปรึกษาในการทํางานใหงานตางๆ เปนไปตามแบบรูปรายการ ขอกําหนด รายการประกอบแบบ 

9) การเซ็นชื่อรับรองกํากับในการรับรองแบบ 
     2. งานจัดทําคําขอเงินงบประมาณแผนดินในดานอาคารสถานท่ี การกอสรางโยธา ท้ังท่ีเปนงานใหม และเพ่ือตอ
เติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา 

1) สํารวจ 
2) สรุปงานรวมกับเจาของงานและผูบริหาร 
3) เขียนรายการของงาน 
4) จัดทํารายละเอียดเปนแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาและงบประมาณ 
5) เขียนของบประมาณแผนดินตามแบบฟอรม 
6) ถาไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินมาตองดําเนินการตามงาน ท่ี 1 ตอไป 
 
 
 
 
 

51



สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานขอความอนุเคราะหออกแบบ
ตกแตงอาคารเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงาน 

เลขท่ีเอกสาร : Oop DRU – XXX – 
01 
แกไขครั้งท่ี    : 0 
หนา           : 7/10  

 
     3. งานจัดทําคําขอเงินนอกงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ ดานอาคารสถานท่ี การกอสราง,โยธา ท้ังท่ีเปนงาน

ใหม และเพ่ือตอเติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา 

1) สํารวจ 

2) สรุปรวมกับเจาของงาน และผูบริหาร 

3) เขียนรายการของงาน กําหนดงบประมาณ 

4) เจาของงานเขียนโครงการ นําเสนอขออนุมัติเงินนอกงบประมาณ 

5 ) ถาไดรับอนุมัติโครงการ และเงินนอกงบประมาณมา ตองดําเนินการตามงานท่ี 1 ตอไป 

     4. งานทําแผนพัฒนาในดานกอสรางอาคาร,สถานท่ี ของมหาวิทยาลัยฯ 

     5. งานรวบรวมและเก็บรักษาแบบรูป และรายการของอาคารตางๆ 

     6. งานควบคุมแบบรูปของอาคารสถานท่ี และงานโยธา ท่ีหนวยงานอ่ืนจัดทําเสนอขออนุมัติ 

     7. งานควบคุมราคาของอาคารสถานท่ี และงานโยธา ท่ีหนวยงานอ่ืนจัดทําเสนอขออนมัุติ 

 

7. เอกสารอางอิง 

- มาตรฐานขาราชพลเรือน เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

สํานักงาน ก.พ. 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

 8. การจัดเก็บ 

คลังเอกสารงานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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งานประชาสมัพันธ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การอัพเดทขอมลูขาวสาร 
ภายในเว็บไซตมหาวทิยาลัย 

 

วิธีการปฏิบัติงานการอัพเดทขอมูลขาวสารภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร     :  

วันท่ีเร่ิมใช    : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : งานประชาสัมพันธ 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทํา : 
นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร  
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ   

 29 เมษายน 2563 

ผูทบทวน : ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน   

ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการ/ หัวหนา สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม   

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การอัพเดทขอมลูขาวสาร 

ภายในเว็บไซตมหาวทิยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  2/4 

  

1. วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือใหหนวยงาน หรือคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีตองการเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ทราบแนวทางการดําเนินการในการเผยแพรขาวสารผานเว็บไซต 
    2. เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอย บรรลุเปาหมาย ตรงตามความตองการหนวยงานและคณะตางๆ  
    3. เพ่ือใหบุคลากรคนใหมเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
2. ขอบเขต  
   1. ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 
3. คําจํากัดความ  
  1. ขาวประชาสัมพันธ หมายถึง ขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับกิจกรรม หรือ เหตุการณตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายใน   
หนวยงาน และหนวยงานตองการเผยแพรไปประชาชน ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ สื่อมวลชน 
  2. การรีไรทขอมูลขาวสาร หมายถึง การเรียบเรียงขอมูลขาวสาร หรือการเขียนขอมูลขาวสารท่ีไดมาใหเปนสํานวนขาว 
  3. สํานวนขาว หมายถึง การเขียน หรือเรียบเรียงเนื้อหาขอมูลใหมเปนรูปแบบของขาว โดยการสรุปเนื้อหามาเขียนพาด
หัวขาว การเรียบเรียงเนื้อหาขาว 
 
 4. ความรับผิดชอบ  
 1. นักประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบในการเขียนขาว หรือรีไรทเรียบเรียงขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากหนวยงาน หรือ
คณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 2. หนวยงานหรือคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบในการสงขอมูลขาวสารใหนักประชาสัมพันธ กรณีมี
การแกไข นักประชาสัมพันธจะแจงใหหนวยงานหรือคณะตางๆ ทราบเพ่ือขอขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม  
 3. หัวหนางานประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร กอนทําการอนุมัติขาวเพ่ือ
เผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การอัพเดทขอมูลขาวสาร 

ภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  3/4 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

นักประชาสัมพันธ 
 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
หน ว ย ง าน  ห รื อ
คณะตางๆ  
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

หัวหนางาน 

ประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 
 
 

หน ว ย ง าน  ห รื อ
คณะตางๆ 

 
 
 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 

 

หน วยงาน หรื อคณะ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

หน วยงาน หรื อคณะ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

หน วยงาน หรื อคณะ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

หัวหนางาน 

ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมการ
ขอใชบริการ 

 

 
 
 
 

แบบฟอรมการ
ขอใชบริการ 

 

 
 
 
สถานะอนุมัติขาว
ภ า ย ใ น ร ะ บ บ 
DRUNEWS 

 

เขียนขา่วกิจกรรม 
หรือ ประชาสมัพนัธ์ 

รีไรท์ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
หรือกิจกรรม 

รับเนือ้หาข้อมลูข่าวสาร เนือ้หาข้อมลู
ข่าวสาร 

ภาพประกอ
 

อนมุตัิ หรือไม่

รีไรท์ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
หรือกิจกรรม 

อนมุตั ิ ไมอ่นมุตั ิ

หน่วยงานต้นเร่ือง 

ดําเนินการแก้ไข 

 

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

สง่ข่าวให้สื่อตา่งๆ  

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ 

รวบรวมข่าวลง 
News Letter 

รวบรวมข่าวลง 
วารสารพิกลุจนั 

นําเสนอ
หวัหน้า
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  4/4 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน  
    1. ตรวจสอบขอมูลผานทางระบบ DRUNEWS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมการขอใชบริการของงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือนําขอมูลขาวสารท่ีไดมาเรียบเรียงใหมใหเปนไปตามสํานวนการเขียนขาว 
    2. คัดเลือกภาพประกอบขาวจากหนวยงานหรือคณะตางๆ ท่ีสงมาเปนไฟลแนบมายังระบบ DRUNEWS หรือ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ยกเวนกรณีท่ีหนวยงานหรือคณะตางๆ ขอใชบริการของงานประชาสัมพันธในการถายภาพ  
    3. เขียนขาว หรือเรียบเรียงขาวใหมเรียบรอยแลว นําเสนอใหหัวหนางานตรวจสอบอีก หากหัวหนางานอนุมัติใหนัก
ประชาสัมพันธอนุมัติขาวในระบบ DRUNEWS เพ่ือเผยแพรตอไป แตหากไมอนุมัติ นักประชาสัมพันธจะดําเนินการเขียน
ขอมูลเพ่ิมเติมในสถานะอนุมัติขาวภายในระบบ DRUNEWS เพ่ือใหหนวยงานหรือคณะตางๆ ท่ีสงขาวมาดําเนินการแกไข 
เม่ือหนวยงานหรือคณะตางๆ ดําเนินการแกไขแลว นักประชาสัมพันธจะดําเนินการเรียบเรียงใหมและสงตอใหหัวหนางาน
ตรวจสอบอีกครั้ง หากหัวหนางานอนุมัติใหนักประชาสัมพันธอนุมัติขาวในระบบ DRUNEWS 
 
7. เอกสารอางอิง   
   1. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม หมายกําหนดการของหนวยงานหรือคณะตาง ๆ  
 
8.  แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ   
    แบบแบบฟอรมการขอใชบริการของงานประชาสัมพันธ 
 
 9.  การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ช่ือเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

 
 

 คอมพิวเตอร นักประชาสัมพันธ 1 ป  
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการออกแบบและเผยแพร
จดหมายขาว (Newsletter) 

 

วิธีการปฏิบัติงานการออกแบบและเผยแพรจดหมายขาว (Newsletter) 

เลขท่ีเอกสาร     :  

วันท่ีเร่ิมใช    : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : งานประชาสัมพันธ 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทํา : 
นางสาวอภิญญา  จอมทัน 

ตําแหนงนักประชาสัมพันธ   
  

ผูทบทวน : ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน   

ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการ/ หัวหนา สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม   

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

2   
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การออกแบบและเผยแพร 
จดหมายขาว (Newsletter) 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  2/4 

  

1. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบถึงประเภทของงาน รวมถึงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยสราง 

ความเขาใจใหตรงกัน  

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานลดความเสี่ยง หรือขอผิดพลาดตางๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดความผิดพลาดนอยลง 

3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการอบรมบุคลากรท่ีเขามาใหม และท่ีมีอยูเดิมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2. ขอบเขต  

 จัดทําจดหมายขาว (Newsletter) รายสัปดาห ขนาด A4 ส ีและขาวดํา โดยจัดทําเปนไฟล JPEG และ PDF  

เพ่ือเผยแพรผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลิตและเผยแพรทุกวันพฤหัสบดี 

3. คําจํากัดความ  

3.1 “จดหมายขาว” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีรายสัปดาห 

3.2 “จดหมายขาวไฟล JPEG” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธท่ีเสรจ็สมบูรณในรูปแบบไฟลรูปภาพ  

3.3 “จดหมายขาวไฟล PDF” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธท่ีเสร็จสมบูรณในรูปแบบไฟลเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส สําหรับการอัพโหลดข้ึนเว็บไซต 

4. ความรับผิดชอบ  

4.1 นักประชาสัมพันธ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขาว ออกแบบ ผลิต และเผยแพรจดหมายขาว 

(Newsletter) ผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

4.2 หัวหนางาน มีหนารับผิดชอบในการตรวจสอบ และอนุมัติใหเผยแพรจดหมายขาว (Newsletter)  

ผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การออกแบบและเผยแพร 
จดหมายขาว (Newsletter) 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  3/4 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 
 
 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

 
หัวหนางาน 

 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

นักประชาสัมพันธ 
 
 

 
 

ผูขอใชบริการ 
 
 
 
 

ผูขอใชบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอใชบริการ 
 
 
 

หัวหนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอรมการ
ใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาว 
 
 

 
จดหมายขาว 

การจัดกิจกรรมและ 

ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลยั 

แบบฟอรมการใหบริการ 

การเขียนขาวและภาพประกอบ 

รวบรวมขอมลู 

ออกแบบและจัดทําจดหมายขาว 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

นําเสนอตอหัวหนางาน 

ผลิตจดหมายขาว 

เผยแพรจดหมายขาว 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  4/4 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน  

 6.1 รวบรวมขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 6.2 รับแบบฟอรมการขอใชบริการ จากผูขอใชบริการ 

 6.3 ดําเนินการเขียนขาวและคัดเลือกภาพประกอบ 

 6.4 ดําเนินการออกแบบ กําหนดรูปแบบโปรแกรมท่ีจะใช และจัดทําจดหมายขาว (Newsletter) 

 6.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 6.6 นําเสนอแกหัวหนางาน ตรวจสอบความถูกตองกอนผลิต 

 6.7 ผลิตและเผยแพร จดหมายขาว (Newsletter) 

    เปนการชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด อธิบายถึงรายละเอียด การดําเนินงาน ใครทําอะไร  

เสนอใคร ใครพิจารณาอยางไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอยางไร ผลผลิตหรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน แสดงถึง

คุณภาพของงาน  

7. เอกสารอางอิง   

    7.1 บันทึกขอความขออนุเคราะหลงขาวประชาสัมพันธ 

    7.2 จดหมายขาว (Newsletter) รายสัปดาห 

8.  แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ   

    แบบฟอรมการขอใชบริการงานประชาสัมพันธ  

9.  การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ช่ือเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

เลขท่ีฉบับ จดหมายขาว 
(Newsletter) 
รายสัปดาห 

งานประชาสัมพันธ อภิญญา จอมทัน รายสัปดาห แฟมงาน  
และไฟลงาน 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการถายภาพนิ่ง 
เพ่ืองานประชาสัมพันธ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน : การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ 

เลขท่ีเอกสาร     :  

วันท่ีเริ่มใช    :  

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทํา : นายนิรุธ กลั่นเกษร ตําแหนงนักประชาสัมพันธ     

ผูทบทวน :    

ผูอนุมัติ : 
นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล 
ผูอํานวยการกองกลาง 

  

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การถายภาพนิ่งเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  2/4 

  

1. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบแนวทางปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตามและตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

2. ขอบเขต  

    1. สถานท่ี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 2. วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. 

3. คําจํากัดความ  

    - 

4. ความรับผิดชอบ  

 รับผิดชอบหนาท่ีการถายภาพกิจกรรม ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวยการวางแผนตารางกิจกรรม 

การเตรียมอุปกรณถายภาพ การดําเนินการถายภาพ ตกแตงรูปภาพ เผยแพรภาพกิจกรรม และจัดเก็บภาพถายตาม

หมวดหมู วัน/เดือน/ป 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การถายภาพนิ่งเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  3/4 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงานการถายภาพนิ่งเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 

นักประชาสัมพนัธ 
 
 
 
 

นักประชาสัมพนัธ 
 
 
 
 

นักประชาสัมพนัธ 
 
 

 
นักประชาสัมพนัธ 

 
 
 
 

หัวหนางาน
ประชาสัมพนัธ 

 
 
 
 

นักประชาสัมพนัธ 
 
 
 
 
 

นักประชาสัมพนัธ 
 
 
 
 

 
 
 

 
หนวยงานที่ขอใชบริการ 
 
 
 
หนวยงานที่ขอใชบริการ 

 
 
 
 

หนวยงานที่ขอใชบริการ 
 

 
 

หนวยงานที่ขอใชบริการ 
 
 
 
 

หนวยงานที่ขอใชบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรมขอใช
บริการ 

 

 
แบบฟอรมขอใช

บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ตรวจสอบตารางกิจกรรม 

ถายภาพ 

ตกแตงภาพถาย 

เผยแพรภาพกิจกรรม 

จัดเก็บไฟลภาพ รวบรวมใสแฟมเอกสาร
จัดเปนหมวดหมู ตามลาํดับ วัน/เดือน/ป 

สิ้นสุด 

แบบฟอรม 

ขอใชบริการ 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน  

 1. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
 2. จัดทําตารางกิจกรรม แบงตาม วัน เดือน ป และวัน เวลา สถานท่ี 
 3. ประสานขอขอมูลกําหนดการกิจกรรม กอนถายภาพ 
 4. ถายภาพกิจกรรม ตามกําหนดท่ีไดรับ ตามระดับและเหตุการณ 
 5. แตงภาพใหสวยงาม ดวยโปรแกรมแตงภาพ 
 6. มอบภาพถายใหแกผูขอใชบริการ  
 7. นําภาพไปประกอบขาวกิจกรรม เพ่ือเผยแพรกิจกรรมตามชองทางสื่อตางๆ 
 8. จัดเก็บไฟลภาพรวบรวมใสแฟมเอกสาร จัดเปนหมวดหมูตาม วัน/เดือน/ป 

7. เอกสารอางอิง  
 -  
8.  แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ   
 1. แบบฟอรมขอใชบริการงานประชาสัมพันธ 
 2. บันทึกขอความขอความอนุเคราะหการถายภาพ 

 9.  การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ช่ือเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

      
 
 

     

 

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การถายภาพนิ่งเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี    : 
หนา            :  4/4 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสมัพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร    : 
แกไขครั้งท่ี       : 2 
หนา               : 1/4 

 

วิธีการปฏิบัติงานงานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร        : 

วันท่ีเริ่มใช        : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  :           งานประชาสัมพันธ 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา : 
นายกิตติพงศ งามจริง 
ตําแหนง นักวิชาการชางศิลป 

  

ผูทบทวน : ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน   
ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการ / หัวหนา สํานัก / กอง / ศูนย / กลุม   
 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน / เดือน / พ.ศ. 

1 
ปรับ เพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ใน Flowchart เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และถูกตองมากยิ่งข้ึน 

6 พ.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66



สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสมัพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร     : 
แกไขครั้งท่ี        :     2 
หนา                :    2/4 

 

1. วัตถุประสงค 

          วัตถุประสงคของงานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น
เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกแกผูท่ีมาใชบริการงานประชาสัมพันธในการประชาสัมพันธงานตาง และสงเสริม
ความนาสนใจและความสะดวกในการจับประเด็นแกผูท่ีสนใจในโฆษณานั้นๆ 

2. ขอบเขต 

          การจัดทําสื่อสิ่งพิมพหนังสือพิกุลจันเพ่ืองานประชาสัมพันธ เริ่มตนจากการรับแบบฟอรมแจงการขอใช
บริการการออกแบบเพ่ือการประชาสัมพันธใหตรงเปาหมายและเขาใจงาย จรดยันการเผยแพรจัดเก็บขอมูลขาวท่ีผู
มาขอใชบริการตองการ 

3. คําจํากัดความ 

Reference สื่อท่ีอางอิงในการจัดทําสื่อ ท้ังขาว ขอมูล หรือการออกแบบ 
Layout การจัดวางของอารทเวิรค 

Rough Draft ฉบับหยาบหรือคลาว ๆ 
Final Draft ฉบับสุดทายท่ีผานการแกแลว 

 

4. ความรับผิดชอบ 

นักวิชาการชางศิลป : ตองเปนคนเขาใจถึงสื่อท่ีจะโฆษณาและจัดทํา ประกอบดวยการติดตอและประสานงานกับ
ผูท่ีมาขอใชบริการเพ่ือขอขอมูลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบเพ่ือใหสื่อท่ีออกมามีการสงขอความท่ีชัดเจน
และโดดเดนใหผูคนสนใจ 

เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ : ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากผูขอใชบริการ 

หัวหนางานประชาสัมพันธ : ตรวจสอบและตรวจทานข้ันตอนสุดทายกอนทําการประชาสัมพันธเพ่ือชี้แจงเรื่อง
ความชัดเจนและความเหมาะสมถูกตองของสื่อท่ีจะประชาสัมพันธ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสมัพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสารซ   : 
แกไขครั้งท่ี        :     2 
หนา                :    3/4 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

 

-ผูขอใชบริการ 
-หัวหนางาน

ประชาสัมพันธ 

-
แบบฟอรม
การขอใช
บริการ 

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

-ผูขอใชบริการ 
-เจาหนาท่ีงาน
ประชาสัมพันธ 

-ขอมูล
เก่ียวกับสื่อ

ท่ีขอใช
บริการ 

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

  

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

-ผูขอใชบริการ 
-เจาหนาท่ีงาน
ประชาสัมพันธ 

 

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

  

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

-เจาหนาท่ีงาน
ประชาสัมพันธ 

 

   

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

-ผูขอใชบริการ 
-เจาหนาท่ีงาน
ประชาสัมพันธ 
-หัวหนางาน

ประชาสัมพันธ 

 

-นักวิชาการ
ชางศิลป 

-เจาหนาท่ีงาน
ประชาสัมพันธ 

 

 
แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการ 

 
 งานออกแบบป้ายโฆษณา 

 รวบรวมขอ้มูลจากผูข้อใชบ้ริการ   ตรวจสอบขอ้มูลและตรวจทาน 

จดัทาํ rough draft  

ตามคอนเซปและ reference 

ของงาน 

ดู layout ตรวจสอบ และปรึกษา 

แกไ้ขงานจดัทาํ rough draft ท่ีสอง 

แกไ้ขงาน จดัทาํ final draft 

ส่งตรวจสอบรอบสุดทา้ย 

นาํเขา้สู่กระบวนการประชาสัมพนัธ ์

ส่งตรวจสอบ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสมัพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีเอกสาร     : 
แกไขครั้งท่ี        :     2 
หนา                :    4/4 

 

6.วิธีการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการขอใชบริการการออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ 

1. กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการพรอมแนบเอกสารขอมูลของสื่อท่ีตองการใหออกแบบ 
2. การตรวจเบื้องตนและรับแบบฟอรมจากหนักงานประชาสัมพันธ 
3. รอการอนุมติจากหัวหนางานประชาสัมพันธและไดรับการเซ็นลงนาม 
4. ประสารงานติดตอกับผูท่ีขอใชบริการเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
5. สงขอมูลใหกับพนักงานประชาสัมพันธชวยตรวจสอบความถูกตองของการเขียน 
6. ทําการหาขอมูลและ Reference ในการนํามาชวยออกแบบสื่อ 
7. เริ่มการออกแบบ Rough Draft 
8. สงใหผูท่ีขอใชบริการดูวาตองแกไขหรือปรับปรุงตรงไหนหรือเปลา ถาไมมีก็สงตอใหหัวหนางาน

ประชาสัมพันธตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง 
9. แกไขและจัดทํา Final Draft แตงใหสวยงามและนาสนใจเขากับคอนเซ็ปต 
10. สงเพ่ือการตรวจสอบรอบสุดทายใหกับผูขอใชบริการและหัวหนางานประชาสัมพันธ 
11. จัดทําการประชาสัมพันธสื่อ 

7. เอกสารอางอิง 

            เอกสารขอความอนุเคราะหใหหนวยงานประชาสัมพันธชวยออกแบบสื่อให 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

          แบบฟอรมการขอใชบริการประชาสัมพันธ 

9. การจัดเก็บ 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 
  D:\Safe\Work นักวิชาการชางศิลป   
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ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
มหำวิทยำลัยรำชภฏัธนบุร ี

วิธีกำรปฏิบัติงำน 
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

เลขที่เอกสำร      : 
แก่ไขคร้ังที่         : 1 
หน้ำ                 : 1/4 

 

งานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

เลขที่เอกสำร           : 

วันที่เริ่มใช้                         : 

หน่วยงำนที่ถอืครองเอกสำร    :           งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

ต าแหน่ง ลงนาม วันที ่

ผู้จัดท ำ : 
น.ส.แอนนำ เกตุไพฑูรย ์
ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ ์

  

ผู้ทบทวน : ชื่อ/ต ำแหน่ง ผู้ทบทวน   

ผู้อนุมัติ : 
นำงอำภรณ์ เจริญศรีธีรกุล 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 

  

 

ประวัติกำรแก้ไข 

แก้ไขคร้ังท่ี รายละเอียดการแก้ไข 
วัน / เดือน / 

พ.ศ. 
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ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
มหำวิทยำลัยรำชภฏัธนบุร ี

วิธีกำรปฏิบัติงำน 
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

เลขที่เอกสำรซ   : 
แก่ไขคร้ังที่        :     1 

หน้ำ                   :    2/4 
 

1. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงข่ำวสำรในกำรเปิดรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

2. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงข้อมูลสำขำวิชำและขั้นตอนกำรรับสมัครนักศึกษำที่ถูกต้อง 

3. เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนกัศึกษำมีประสิทธิภำพ 

 4. เพื่อให้จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำตอ่ในมหำวทิยำลัยเพิ่มขึ้น 

2. ขอบเขต 

          วิธีปฏิบัติงำนนี้จะมีขอบเขตเริ่มจำกกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ตลอดทั้งปีงบประมำณ และเริ่มด ำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำน
ต่ำงๆเพื่อขอข้อมูลน ำมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เมื่อจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เรียบร้อยก็ เริ่มจัดท ำจดหมำยไปยังโรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย และขอควำมอนุเครำะห์เข้ำไปแนะแนวกำรศึกษำและรับสมัครนักศึกษำ ณ สถำนศึกษำ รวมไปถึงกำร
ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆเพื่อด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้ครอบคลุมทุกช่องทำง เมื่อทำงสถำนศึกษำที่จัดส่งจดหมำยติดต่อกลับให้
เข้ำแนะแนวกำรศึกษำ จึงด ำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะต่ำงๆ เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรในกำรเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ จำกนั้นด ำเนินกำรขอ
ใช้รถมหำวิทยำลัยเพื่อเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแนะแนวกำรศึกษำให้กับนักเรียน เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม 
และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ท ำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำและให้ควำมปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป 

3. ค าจะกัดความ 

 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หมำยถึง กำรประชำสัมพันธ์ที่มีกำรวำงแผนระยะยำว เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยไปยังกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และสำมำรถชักจูง โน้ม
น้ำวใจให้กลุ่มเป้ำหมำย ยอมรับ และสมัครเรียนกับมหำวิทยำลัย 

4. ความรับผิดชอบ 

นักประชาสัมพันธ ์: วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ เดินทำงไปประชำสัมพันธ์นอกพื้นที่ รวบรวมปัญหำ
สรุปผลและแจ้งให้หัวหน้ำงำนทรำบ 

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ : ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนกำรประชำสัมพันธ ์ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำสือ่ประชำสัมพนัธ์ ร่วมแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน 
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ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
มหำวิทยำลัยรำชภฏัธนบุร ี

วิธีกำรปฏิบัติงำน 
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

เลขที่เอกสำร   : 
แก่ไขคร้ังที่        :     1 
หน้ำ                   :    3/4 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

นักประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักประชำสัมพันธ์ 
-หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 

โครงกำร 

-นักประชำสัมพันธ์ 

- ข้อมูลหลักสูตร
สำขำวิชำที่เปิดสอน 
- ข้ันตอนกำรรับสมัคร 
- ก ำหนดกำรและ
ค่ำใช้จ่ำย 

-นักประชำสัมพันธ์ 
-นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ 
-หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 

- ข้อมูลหลักสูตร
สำขำวิชำที่เปิดสอน 
- ข้ันตอนกำรรับสมัคร 
- ก ำหนดกำรและ
ค่ำใช้จ่ำย 

- นักประชำสัมพันธ์ 

- จดหมำยออก
ภำยนอก 
- ใบเสนอรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ
พื้นที่โฆษณำ 

- นักประชำสัมพันธ์  

- นักประชำสัมพันธ์ 
- จนท.ยำนพำหนะ 

- ใบขอใช้รถ 
- โครงกำร 

- นักประชำสัมพันธ์ 
- อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ คณะ 

- สื่อประชำสัมพันธ์ 
- ใบสมัคร 

- นักประชำสัมพันธ์ - รำยงำนกำรท ำงำน 

- นักประชำสัมพันธ์  

 

 
วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 

รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

 

ประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ

เพื่อขอข้อมูลน ำมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 

จัดท ำจดหมำยไปยังสถำนศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำย 

ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆ 
 เพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 

ติดต่อไปยังสถำนศึกษำเพื่อขอเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ 

ขอใช้รถมหำวิทยำลัยเพื่อเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ 

เดินทำงไปแนะแนว

กำรศึกษำ 

เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ

ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ท ำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำ
และให้ควำมปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 
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ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
มหำวิทยำลัยรำชภฏัธนบุร ี

วิธีกำรปฏิบัติงำน 
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ 

เลขที่เอกสำร   : 
แก่ไขคร้ังที่        :      
หน้ำ                   :    4/4 

 

6.วิธีการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์รบัสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษำใหม ่

2. ด ำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อขอข้อมูลน ำมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ ์
3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ ์
4. จัดท ำจดหมำยไปยังสถำนศึกษำกลุ่มเปำ้หมำย 
5. ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ ์
6. ติดต่อไปยังสถำนศึกษำเพื่อขอเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ 
7. ขอใช้รถมหำวิทยำลยัเพื่อเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ 
8. เดินทำงไปแนะแนว  
9. เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ 
10. ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ท ำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำและให้ควำมปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนตอ่ไป 

7. เอกสารอ้างอิง 

            โครงกำรประชำสัมพันธ์รับสมคัรนักศึกษำใหม่  

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

          1.แบบฟอร์มกำรขอโครงกำร 
 2.แบบฟอร์มกำรขอให้รถมหำวิทยำลัย 

 

9. การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจดัเก็บ การจัดเก็บ 

  งำนประชำสัมพันธ ์ น.ส.แอนนำ เกตุไพฑูรย ์   
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สํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานออกเลขที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เลขที่เอกสาร     :  

วันท่ีเริ่มใช้    : เดือนพฤษภาคม 2564 

หน่วยงานท่ีถือครองเอกสาร  : สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี กองกลาง 

ต าแหน่ง ลงนาม วันที่ 

ผู้จัดท า : 
นางสาววิภาวี แซ่อ๊ึง  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

  

ผู้ทบทวน : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   

ผู้อนุมัติ : 
นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

  

 

ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที่ รายละเอียดการแก้ไข วัน เดือน พ.ศ. 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ออกเลขที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เลขที่เอกสาร : 
แก้ไขครั้งที่    : 
หน้า            : 2/4 

 

1. วัตถุประสงค์  

    คู่มือการปฏิบัติงานออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบการออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี           

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการเจ้าของค าสั่งที่ต้องการขอเลขที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) ใช้เป็นแนวทางใน      

การออกเลขท่ีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และครบถ้วนตามขั้นตอน 

2. ขอบเขต  

    การออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเจ้าของค าสั่งอาจขอออกเลขที่ค าสั่งด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ 

หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ ส าหรับส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

3. ค าจ ากัดความ  

 ค าสั่ง  หมายถึง    ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 เจ้าหน้าที ่ หมายถึง  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 เจ้าของเรื่อง หมายถึง  ส่วนราชการเจ้าของค าสั่ง 

 ปีปฏิทิน  หมายถึง  ปีพุทธศักราชโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปี 

4. ความรับผิดชอบ  

 เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง : ปฏิบัติงานสารบรรณกลางรับ-ส่งหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ออกเลขที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เลขที่เอกสาร : 
แก้ไขครั้งที่    : 
หน้า            : 3/4 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ/
หน่วยงาน 

สมุดทะเบียน
คุมตามล าดับ
เลขที่ค าสั่ง 

 

 

 

เร่ิมท ำงำน 

เจ้าของเรื่องส่ง

ส าเนาคืน 

บันทึกรายละเอียด 

ของค าสั่ง 

บันทึกเลขท่ีค าสั่ง 

และลงวันท่ี 

Scan จัดเก็บเอกสาร 

จดัเก็บค ำสัง่

ต้นฉบบัเข้ำแฟ้ม 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ออกเลขที่ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เลขที่เอกสาร : 
แก้ไขครั้งที่    : 
หน้า            : 4/4 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน  

1) เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดของค าสั่งลงในสมุดทะเบียนคุมตามล าดับเลขที่ค าสั่ง โดยเริ่มต้นเลขที่ 1 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินตามล าดับ ดังนี้ 

  1.1 เลขที่ค าสั่ง 

  1.2 ชื่อเรื่อง 

  1.3 ผู้ลงนามในค าสั่ง และต าแหน่ง 

2) เจ้าหน้าที่บันทึกเลขที่ค าสั่ง พร้อมลงวันที่ ในเอกสารค าสั่งต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ และส่งส า เนาคู่ฉบับคืน

เจ้าของเรื่องของค าสั่งทราบ กรณีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของค าสั่งประสานขอเลขที่ค าสั่งด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หรือ

แอพพลิเคชั่นไลน์ ให้เจ้าของเรื่องคืนส าเนาคู่ฉบับคืนเจ้าหน้าที่งานสารบรรณผู้รับผิดชอบการออกเลขค าสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 3) ท าการบันทึกค าสั่งจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการ Scan เป็น PDF ชื่อไฟล์จะต้องตรงกับสมุดทะเบียน

คุมตามล าดับเลขท่ีค าสั่ง เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 4) เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารค าสั่งต้นฉบับเข้าแฟ้ม โดยเรียงล าดับตามเลขที่ค าสั่งของปีปฏิทิน  

7. เอกสารอ้างอิง   

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          

งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 

8.  แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง   

สมุดทะเบียนคุมตามล าดับเลขที่ค าสั่ง 

 9.  การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 
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กองนโยบายและแผน 
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กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานประจําป 

 
วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานประจําป 

 
เลขท่ีเอกสาร : ครั้งท่ี 1/2564 

วันท่ีเริ่มใช : 3 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤษภาคม 2564   

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : กองนโยบายและแผน 

 
ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา :  นักวิเคราะหนโยบายและแผน นางสาวธัญรัศม  ทองใส  
ผูทบทวน :  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นางบุษบา กอศรีสกุล  
ผูอนุมัติ :  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นางบุษบา กอศรีสกุล  
 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 

 
1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใชเปนขอมูลในการประชุม 
 2. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 3. เพ่ือใชเปนหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 
2. ขอบเขตระยะเวลา   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
  
3. คําจํากัดความ รายงานประจําป หมายถึงการรวบรวมขอมูลเอกสารเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
4. ความรับผิดชอบ 1. การติดตอประสานงานถึงคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                2. การออกหนังสือบันทึกขอความขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
                         3. สรุปสงัเคราะหขอมูล และจัดพิมพขอมูล 
                         4. ออกแบบรูปเลมรายงาน 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
ธัญรัศม  ทองใส 1. จัดทําบันทึกขอความเพ่ือขอขอมูลจากคณะ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. จัดทําแบบฟอรมในการกรอกขอมูล 
3. นําบันทึกขอความใหผูอํานวยการเซ็นตอนุมัติ 
4. หลังจากเซ็นตเรียบรอยแลว นําบันทึกขอความไปแจก
ตามคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5. รอขอมูลจากคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของประมาณ 
10-15 วัน ทางเมลล 
6. เม่ือไดขอมูลจากคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว ให
นําขอมูลนั้นไปพิมพเปนเลมรายงานตอไป 
7. ทบทวนความถูกตองใหเรียบรอย และปริ้นเขาเลมสงให
ผูอํานวยการตรวจสอบอีกครั้ง ถามีการแกไขก็นํากลับมา
แกไขใหถูกตอง 
8. เม่ือไดเลมรายงานท่ีถูกตองสมบูรณแลว นําไปตีพิมพ
เผยแพรตอไป 
 

- ผูอํานวยการ 
- คณะ 4 คณะ 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  1 Flowchart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดทําบันทึกขอความเพ่ือขอขอมูล

จากคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําแบบฟอรมในการ

กรอกขอมูล 

3. นําบันทึกขอความให
ผูอํานวยการเซ็นตอนุมัติ  

 

4. หลังจากเซ็นตเรียบรอยแลว นํา
บันทึกขอความไปแจกตามคณะ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

5. รอขอมูลจากคณะ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของประมาณ 10-15 วัน ทางเมลล 

 

6. เม่ือไดขอมูลจากคณะและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของแลว ใหนําขอมูลนั้นไปพิมพ

เปนเลมรายงานตอไป 
 

7. ทบทวนความถูกตองใหเรียบรอย 
และปริ้นเขาเลมสงใหผูอํานวยการ

ตรวจสอบอีกครั้ง ถามีการแกไขก็นํา
กลับมาแกไขใหถูกตอง 

 

8. เม่ือไดเลมรายงานท่ีถูกตองสมบูรณ
แลว นําไปตีพิมพเผยแพรตอไป 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปสังเคราะหจัดทําเปนรูปเลมรายงานเพ่ือเผยแพรหรือใชเปน
เอกสารสําคัญเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงการใชเปนขอมูลเพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของนโยบายและแผน 
  

7. เอกสารอางอิง 
 
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 
9. การจัดเก็บ 
เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 รายงานประจาํป 
2564 
 
 

ตูใสเอกสาร 
กองนโยบาย
และแผน 

ธัญรัศม  ทองใส 5 ป - ใสแฟมเขาตู 
- save ไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (รายเดือน) 
ผานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) 

ของสํานักงบประมาณ 
 
เลขท่ีเอกสาร    : 
วันท่ีเริ่มใช    : วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2564 
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองนโยบายและแผน 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  

ผูทบทวน : นางบุษบา กอศรีสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร 
รองอธิการบดี 

  

ผูอนุมัติ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี  

  

 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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1. วัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัต ิ
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (ราย

เดือน) ผานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสํานัก
งบประมาณ 

 
2. ขอบเขตของงาน 

วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสํานักงบประมาณ ท่ีมีการ
รายงานเปนประจําทุกเดือน โดยมีรายละเอียด ผูเก่ียวของ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ระบบปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
ผูเกี่ยวของ  

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี  
- ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 - 15 วัน 
ระบบปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ  

  - ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของ
สํานักงบประมาณ 
  - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- กองนโยบายและแผน 
- กองคลังและพัสดุ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- คณะครุศาสตร 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- คณะวิทยาการจัดการ 

3. คําจํากัดความ 
งบประมาณรายจาย หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
 กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หมายถึง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย แลวแตกรณี 
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 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป 
พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตให
สามารถเก็บไวใชจายโดยไมตองนําสงคลัง 
 หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรฐัท่ีขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

BB EvMIS (Evaluation Management Information System) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผล
และประเมินผล 

การบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายในระบบ BB EvMIS หมายถึง การบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายและผล
การดําเนินงานในแตละเดือนลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผลและประเมินผล BB EvMIS 

งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ
เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาจางลูกจางสัญญาจาง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนๆ 
ในลักษณะรายจายดังกลาว  
   1) เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือน โดยมีอัตรากําหนดไว
แนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป ท่ีกรมบัญชีกลางไดตรวจสอบยืนยันวาถูกตองแลว และรวมตลอดถึงเงินท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง เงิน
เพ่ิมคาจาง/เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ เปนตน 
   2) คาจางประจํา หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา
ตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําและ
เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา เชน เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ เปนตน 
  3) คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแก ลูกจางชั่วคราวของสวน
ราชการ ซ่ึงเปนการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยและเปนอาจารยชาวตางประเทศ ในลักษณะการจาง
เปนลูกจางรายเดือนมีระยะเวลาการจางตั้งแต 1 เดือน ถึง 12 เดือน   
   4) คาจางลูกจางสัญญาจาง หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางตามท่ีกําหนด
ไวในสัญญาจาง 

งบดําเนินการ หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนๆ ในลักษณะ
รายจายดังกลาว   

  1) คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานใหทางราชการ เชน คาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเชาบาน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการและเงินตอบแทนพิเศษ เปนตน 

  2) คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายอ่ืนๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ คาจางเหมาบริการ และคาใชสอยอ่ืนๆ 

  3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของดังตอไปนี้ 
          (1) สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม 

  (2) สิ่งของท่ีมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป    
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    (3) สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไปและมีราคา
หนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของท่ีจัดเปนครุภัณฑ 

   (4) สิ่งของท่ีสวนราชการจัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน 
    (5) ใหรวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา

ติดตั้ง เปนตน 
        ประกอบดวย วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุการศึกษา และวัสดุหนังสือ วารสาร
และตํารา 
      4)  คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก 
                   (1)  คาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน 
                (2)  คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา
กร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน  
 6. งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจาย ท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ และคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนๆ ในลักษณะรายจายดังกลาว   
          1) คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของซ่ึงมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ป ข้ึนไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอม
กับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน (อางอิงจากหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ) 

   2) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติมและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกท่ีดินและสิ่งกอสรางและมิใชเปนการซอมแซม 
บํารุงรักษาตามปกติ รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงาน  (ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล) รวมท้ังงานดําเนินการเอง
และรายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
 7. งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัย เปนตน 

หมายเหตุ  คําจํากัดความในสวนของงบดําเนินการ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน จะระบุเฉพาะในขอบเขตการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
4. ความรับผิดชอบ 

- นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
- นางบุษบา กอศรีสกุล    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร   รองอธิการบดี 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี  
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
 

 

- กองคลังและพัสดุ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- คณะครุศาสตร 
- คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
- คณะวิทยาการ
จัดการ 

รายงานการ
เบิกจาย GF 

- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 
 
- รักษาการ
ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน 
 
- รองอธิการบด ี
 
 
 
 

 - แบบ สงป.
301 
- แบบ สงป.
302 
- แบบ สงป.
302/1 

รักษาราชการแทน
อธิการบดี  
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6. วิธีการปฏิบตัิงานอธิบายการทํางานตามข้ันตอนที่ปฏิบัต ิ
การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณในระบบ BB EvMIS : 

ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ เปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล
การใชจายงบประมาณ มีระบบงานยอย 2 ระบบ คือ ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ และระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน สําหรับใหสวนราชการฯ และจังหวัด/กลุมจังหวัดใชจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของงบประมาณฯ ปปจจุบัน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ ของงบประมาณฯ ปกอนหนาตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายตามท่ีสวนราชการฯ 
กําหนดไวโดยผานการเห็นชอบแผนฯ จากสํานักงบประมาณมีข้ันตอนการบันทึกขอมูลดังนี้ 

  1. สวนราชการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ แผนสถานการณดําเนินงานของ
รายการงบลงทุน ตามคําขอฯ 

  2. สวนราชการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ แผนสถานการณดําเนินงานของ
รายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ. สํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณแลว สํานัก
งบประมาณสงขอมูลแผนฯ ใหกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS) 

  3. สวนราชการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ผลสถานการณดําเนินงานและ
ความกาวหนาของรายการงบลงทุน ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4 

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ สรุปดังนี้ 
1. ตรวจสอบการนําเขาขอมูลผลการเบิกจาย 
2. บันทึกขอมูลผลการเบิกจายท่ีไมสามารถนําเขาขอมูลได 

2.1 แผนการใชจายงบประมาณระดับรายการ 
2.2 เงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม 

3. บันทึกสถานการณดําเนินงานของรายการงบลงทุน 
4. บันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 ตัวชี้วัดเปาหมายบริการกระทรวง 
4.2 ตัวชี้วัดเปาหมายบริการหนวยงาน 
4.3 ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
4.4 ตัวชี้วัดกิจกรรม 
4.5 ตัวชี้วัดเปาหมาย (บูรณาการ) เฉพาะหนวยงานเจาภาพ 
4.6 ตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ) เฉพาะหนวยงานเจาภาพ 

5. บันทึกเหตุผลคําชี้แจง 
6. พิมพรายงานตรวจสอบความถูกตอง 
7. นําสงขอมูล (Sign Off) เม่ือสิ้นสุดไตรมาส 
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ข้ันตอนการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการบันทึกขอมูล เมนูระบบ BB EvMIS 

1. ตรวจสอบการนําเขาขอมลูผลการเบิกจาย 

2. บันทึกขอมูลผลการเบิกจายท่ีไมสามารถ
นําเขาขอมูลได 
2.1 แผนการใชจายงบประมาณระดับ
รายการ 

 

3. บันทึกสถานการณดําเนินงานของรายการ
งบลงทุน 

4. บันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
4.1 ตัวชี้วัดเปาหมายบริการกระทรวง 
4.2 ตัวชี้วัดเปาหมายบริการหนวยงาน 
4.3 ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
4.4 ตัวชี้วัดกิจกรรม 
4.5 ตัวชี้วัดเปาหมาย (บูรณาการ)  
เฉพาะหนวยงานเจาภาพ 
4.6 ตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ)  
เฉพาะหนวยงานเจาภาพ 

5. บันทึกเหตุผลคําช้ีแจง 

6. พิมพรายงานตรวจสอบความถูกตอง 

7. นําสงขอมูล (Sign Off) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 

ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน >> 
4.1 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเปาหมายบริการกระทรวง 
4.2 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเปาหมายบริการหนวยงาน 
4.3 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
4.4 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดกจิกรรม 
4.5 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเปาหมาย (บูรณาการ) เฉพาะหนวยงาน
เจาภาพ 
4.6 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ) เฉพาะหนวยงาน
เจาภาพ 

ระบบการนําสงขอมูล (Sign Off) >> นําสงขอมูล (Sign Off) 

ระบบบันทึกเหตุผลคําช้ีแจง >> 
โปรแกรมบันทึกเหตผุลคําช้ีแจง/ปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน 

ตัวอยางรายงาน เชน 
1.ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> 1) ผลการปฏิบัติงาน >> .... 2) ผล
การใชจายงบประมาณ >>… 
2. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป.(ต้ังแตป61) >> 1) รายงานตาม
แบบ สงป.301 2) รายงานตามแบบ สงป.302 
3. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) (ต้ังแตป61) >> 
1) รายงานตามแบบ สงป.301(แผนบูรณาการ) 2) รายงานตามแบบ สงป.
302(แผนบูรณาการ) 

ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> ตรวจสอบขอมลู GFMIS >> 
รายงานตรวจสอบการนําเขาขอมลู GFMIS 

ระบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ >> 
1. โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ 
2. โปรแกรมบันทึกเงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม 

ระบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ >> 
โปรแกรมบันทึกสถานะและการดาํเนินงานของรายการ 
กรณีเริ่มดําเนินการสถานะเปน C แลว ใหบันทึกความกาวหนาใน
การดําเนินงานเปนเปอรเซ็นต 
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7. เอกสารอางอิง/กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทีป่ฏิบัต ิ
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.  (2561,11 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 135 ตอน

ท่ี 92 ก หนา 3 – 15.  
หมวด 1 บทท่ัวไป 
  มาตรา 6 กลาววา กรจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจาย การควบคุมงบประมาณ และ

การประเมินผลและการรายงาน ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ  

  มาตรา 7 กลาววา ใหหนวยรับงบประมาณใชจายงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
อยางเครงครัด โดยตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ  

  การโอนงบประมาณรายจาย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีมีความจําเปนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
เทานั้น 

  มาตรา 8 กลาววา ใหรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีกํากับหรือ
ควบคุมกิจการของหนวยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยรับ
งบประมาณควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได และใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

  มาตรา 9 เพ่ือประโยชนเก่ียวกับการงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยรับงบประมาณมอบหมายผูบริหาร
ของหนวยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเก่ียวกับงบประมาณของหนวยรับงบประมาณนั้น โดยให
แจงสํานักงบประมาณทราบ 

หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ 
  มาตรา 10 งบประมาณประจําปท่ีเสนอตอรัฐสภา อยางนอยตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้ 
   (1)  คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายท่ีขอตั้ง 
   (2)  รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปท่ีลวงมาแลว ปปจจุบัน และปท่ีขอตั้งงบประมาณ
รายจาย 
   (3)  คําอธิบายเก่ียวกับปราณการรายรับ 
   (4)  คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจายท่ีขอตั้ง ซ่ึงรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
   (5)  รายงานเก่ียวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 
   (6)  รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
โดยรวมของหนวยรับงบประมาณ 
   (7)  คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบันและหนี้ท่ีเสนอเพ่ิมเติม 
   (8)  ผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว 
   (9)  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

  มาตรา 11 ในการเสนองบประมาณตอรัฐสภานั้น ถาประมาณการรายรับประเภทรายไดตามท่ีมี
กฎหมายใหอํานาจจัดเก็บอยูแลวเปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจายท้ังสิ้นท่ีขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนท่ีขาดดุลตอ
รัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวาก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ีเกินดุลนั้นดวย 
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  ในกรณีท่ีตองมีการกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 

  มาตรา 12 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหมใหใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูอํานวยการ
กําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 
  มาตรา 13 การเสนองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตอรัฐสภา ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม โดยใหแสดงเหตุผลและเงินท่ีพึงไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีขอตั้ง
ดวย 

วิธีการจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 
  มาตรา 14 งบประมาณรายจายท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม อาจจําแนกไดดังตอไปนี้ 
   (1)  งบประมาณรายจายงบกลาง 
   (2)  งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 
   (3)  งบประมาณรายจายบูรณาการ 
   (4)  งบประมาณรายจายบุคลากร 
   (5)  งบประมาณรายจายสาํหรับทุนหมุนเวียน 
   (6)  งบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้ภาครัฐ 
   (7)  งบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง 
   (8)  งบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินทุนสํารองจาย 
   การจําแนกรายจายใดเปนงบประมาณรายจายตามประเภทท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
ผูอํานวยการกําหนด 
   มาตรา 15 งบประมาณรายจายงบกลาง ไดแก งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหแกหนวยรับ
งบประมาณใชจาย โดยแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ และใหมีรายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนดวย 
  มาตรา 16 งบประมาณรายจายบูรณาการ ไดแก งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวสําหรับแผนงานบูรณาการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหนวยรับงบประมาณตั้งแตสองหนวยข้ึนไปรวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 
  งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวสําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
  มาตรา 17 งบประมาณรายจายบุคลากร  ไดแก  งบประมาณรายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐ 
  มาตรา 18 งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใชงบประมาณรายจายใหเสร็จทัน
ภายในปงบประมาณไมได โดยตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 
 การจัดทํางบประมาณรายจายขามปใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

หมวด 3 หนาท่ีและอํานาจของผูอํานวยการ 
   มาตรา 19 ใหผูอํานวยการมีหนาท่ีและอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอยางอ่ืน ตามท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการงบประมาณ ดังตอไปนี้ 
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     (1) กําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
    (2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจาย เพ่ือใหการจัดทํา
งบประมาณสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 23 
    (3) เรียกใหหนวยรับประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจายและสถานะเงินนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดท่ีผูอํานวยการกําหนด 
     (4) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยรับงบประมาณ รวมท้ังเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงบประมาณของหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกาอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการดวย 
   (5) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเปนของการปฏิบัติงาน 
   (6) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 
   (7) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวยรับงบประมาณ   
   (8) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนหนาท่ีและอํานาจของผูอํานวยการ หรือ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  มาตรา 20 ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือคณะรัฐมนตรีเสนอตอ
รัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสามเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น 
  มาตรา 21 เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจเรียกใหหนวยรับงบประมาณ
ชี้แจงขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเขา
ตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณได 
  มาตรา (22) ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายตามมาตรา 23 เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 4 การจัดทํางบประมาณ 
  มาตรา 23 การจัดทํางบประมาณตองคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ 
ความจําเปนในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ ความเปนธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหนวยรับงบประมาณ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชจายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
  มาตรา 24 ในการจัดทํางบประมาณประจําป ใหสํานักงบประมาณเปนหนวยงานหลัก โดยรวมกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
   (1) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําป ประมาณการรายได วงเงินงบประมาณรายจายและ
วิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีท่ีประมาณการรายไดสูงกวาวงเงินงบประมาณ 
   (2) กําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนและงบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้
ภาครัฐ ตอกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป 
   (3) กําหนดกรอบประมาณการรายจาย ประมาณการราบรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล 
เปนการลวงหนาไมนอยกวาปกตอ เม่ือไดดําเนินการตาม (1) แลว ใหผูอํานวยการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
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สวนท่ี 3 การขอตั้งงบประมาณรายจาย 
  มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 27 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ี
กํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรบังบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการยื่นคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณนั้นตอผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
ผูอํานวยการกําหนด 
   การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองแสดงวัตถุประสงค แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ และใหจัดสงรายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
ผูอํานวยการกําหนดดวย 
   มาตรา 26 ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณจะตองมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่ง
ปงบประมาณ สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทข้ึนไป ใหหนวยรับงบประมาณเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตอผูอํานวยการ 
   มาตรา 27 การขอต้ังงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดและผูวา
ราชการจังหวัดท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัด มีหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายและยื่นตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีผูอํานวยการกําหนด 
   มาตรา 28 การขอตั้งงบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองคกรอัยการ  ใหหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ทําหนาท่ีของหนวยรับงบประมาณ โดยจะตองยื่นคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายตอคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

  ใหนําความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใชบังคับกับการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามมาตรานี้ดวย 
   มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเงินอุดหนุน 
สําหรับการดําเนินการโดยท่ัวไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีผูอํานวยการกําหนด 
   การจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  มาตรา 30 การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปนั้น ถาหนวยรับงบประมาณมิไดยื่นภายใน
กําหนดระยะเวลาตามท่ีผูอํานวยการกําหนด หรือยื่นคําขอโดยไมมีรายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 25 
และมาตรา 28 ใหผูอํานวยการตั้งงบประมาณรายจายประจําปใหไดตามท่ีเห็นสมควร 

สวนท่ี 2 งบประมาณรายจายบูรณาการ 
  มาตรา 31 เพ่ือประโยชนในการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ ใหมีการจัดทําแผนงานบูรณาการ
ซ่ึงประกอบดวย เปาหมายรวม วัตถุประสงค งบประมาณรายจายท่ีตองใชในการดําเนินการระยะเวลาการดําเนินการท่ี
ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได รวมท้ังภารกิจของหนวยรับงบประมาณท่ีเปนเจาภาพหลักและหนวยรับงบประมาณท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซํ้าซอน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา 32 เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแลว การจัดทํางบประมาณรายจายตามแผนงาน
บูรณาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด 
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หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจาย 
  มาตรา 33 เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การบริหารงบประมาณรายจายตามกฎหมายวา
ดวยงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 
  มาตรา 34 เพ่ือประโยชนในการบริหารงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเสนอตอผูอํานวยการตามระเบียบท่ี
ผูอํานวยการกําหนด 
  มาตรา 35 งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย จะโอนหรือนําไปใชสําหรับหนวยรับงบประมาณอ่ืนมิได เวนแต 
   (1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 
   (2) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการรวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกัน ไมวาจะมีผลเปนการ
จัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมหรือไมก็ตารม ใหโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการท่ีถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไป
เปนของสวนราชการท่ีรับโอนหรือท่ีรวมเขาดวยกัน หรือสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหม แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
   (3) การโอนงบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
   (4) การโอนงบประมาณรายจายบุคลากรภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  การโอนงบประมาณรายจายตาม (3) และ (4) ใหกระทําไดเทาท่ีจําเปนและไมเกิดผลเสียหายตอการ
ดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ ตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
    มาตรา 36 งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผนงานหรือรายการใดตาม
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือนําไปใชในแผนงานหรือ
รายการอ่ืนมิไดเวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุมัติมิได ในกรณีท่ีเปนผลใหเพ่ิมรายจาย
ประเภทเงินราชการลับหรือเปนแผนงานหรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

  รายจายรายการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจายงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรรให
หนวยรับ งบประมาณเบิกจายโดยตรงหรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณนั้น ๆ ไดตามความจําเปน 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ในงบกลางดวยกันก็ได 

หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ 
  มาตรา 37 ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของหนวยรับ
งบประมาณใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย และเพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีโดย
ความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจายเงิน
ดังกลาวดวย 
  เพ่ือประโยชนในการควบคุมงบประมาณรายจายใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหหนวยรับงบประมาณเสนอ
ขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควรและใหผูมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และ
หลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณได โดยใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย 
  มาตรา 38 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของ
หนวยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับหรือควบคุมการใชจาย
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งบประมาณของหนวยรับงบประมาณใหมีการใชจายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรร และ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางเครงครัด 
  ในกรณีของหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ ตาม
รัฐธรรมนูญและองคกรอัยการ ใหผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับหรือควบคุมการ
ใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 
  มาตรา 39 ใหหัวหนาหนวยรับงบประมาณมีหนาท่ีควบคุมการใชงบประมาณรายจายใหเปนไปตาม
แผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจายตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือ
ตามท่ีมีการโอน หรือไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 40 หนวยรับงบประมาณจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยงบประมาณรายจายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายอ่ืน 
  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการตามมาตรา 34 โดยตองไดรับอนุมัติเงินจัดสรร จากผูอํานวยการกอน
การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน เวนแตกรณีท่ีเปนรายจายตามงบประมาณรายจายบุคลากร และรายจายอ่ืนท่ีผูอํานวยการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหหนวยรับงบประมาณจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดโยไมตองขออนุมัติเงิน
จัดสรร 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหหนวยรับงบประมาณจายเงิน หรือ
กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายกอนไดรับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 
  มาตรา 41 รายการงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายท่ีจะตองกอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ ใหผูอํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจายท่ีจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจายในปตอ ๆ ไป รวมท้ังจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการ
กอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายมีผลใชบังคัล และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แลว ใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา 42 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนเพ่ือประโยชนในการบริหาราชการแผนดิน และมิใชกรณี
ตาม มาตรา 41 คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหหนวยรับงบประมาณกอหนี้ผูกพันเกินกวา หรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายได 
  เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนดในมาตรา 41 ดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด ใหกระทําไดแต
เฉพาะภายในปงบประมาณนั้น 
  ในกรณีท่ีไมสามารถเบิกเงินจากคลังไดภายในปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไดเฉพาะใน
กรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเก่ียวกับการเบิก
จายเงิน 
จากคลังแลว 
  การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ใหขยายออกไปไดอีกไมเกินหกเดือนของปงบประมาณ
ถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอ
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน 
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  มาตรา 44 ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงินจากคลังใหกระทําไดแตเฉพาะภายใน
เวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป
ไดอีกไมเกินหกเดือน แตหากมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเพ่ือขอขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน 
  มาตรา 45 ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา "เงินทุนสํารองจาย" เปนจํานวน
หาหม่ืนลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนเพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน และ
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนไมเพียงพอ ท้ังนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
และเม่ือไดจายเงินไปแลว ใหตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือชดใชในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพ่ือสมทบเงินทุนนั้น
ไวจายตอไปในโอกาสแรก 

หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน 
สวนท่ี 1 การประเมินผล 

  มาตรา 46  ใหผูอํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให
ประกอบดวยการติดตามและประเมินผลกอนการจัดสรรงบประมาณ ระหวางการใชจายงบประมาณ และภายหลังจาก
การใชจายงบประมาณ 
  มาตรา 47 ใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการ
กําหนดและใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เปดเผยตอสาธารณชนดวย 
  มาตรา 48 ในกรณีท่ีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชจายงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ
ใดไมไดตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด ใหผูอํานวยการจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหหนวยรับ
งบประมาณปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
กฎหมาย เพ่ือทราบ 
  ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไมสามารถปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
ผูอํานวยการรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

สวนท่ี 2 การรายงาน 
  มาตรา 49 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจายเงินงบประมาณประจําปท่ี
สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 
  มาตรา 50 ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายในปงบประมาณท่ีสิ้นสุด
รวมท้ังผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เพ่ือผูอํานวยการจัดทํารายงาน
ผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงานของหนวยรับงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  มาตรา 51 ใหผูอํานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจายงบกลางระหวางรายการท่ีกําหนดไวใน
งบประมาณรายจายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณรายจายบุคลากรระหวางหนวย
รับงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานตอรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณนั้น 
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8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน (อางถงึในข้ันตอนการปฏิบัติงาน) 
 
ตัวอยาง แบบ สงป.301 

 
 
ตัวอยาง แบบ สงป.302 

 
 
 

แบบ สงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 23000 รายงานแผน

รหัส : 23047 รายงานผล

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ� : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของพื�นที�ได้เพิ�มขึ�น

- ตัวชี�วัดภาพรวม : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ�งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก

การให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนําศาสตร์พระราชาเป็นหลักใน

การดําเนินงานเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี

ร้อยละ 10 10

รวมเงินงบประมาณทั�งสิ�น      398.4283      122.1011       57.3134       56.9510      162.6177       65.1501       94.5394              -         83.9578              -   

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

     366.1305      116.2203       55.3400       56.0608      145.8589       60.1595       87.4331              -         77.4985              -   

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

     139.7500       15.2445         6.2834         5.7511       65.5178         9.4934       36.6332              -         31.3156              -   

เป้าหมาย : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

     139.7500       15.2445         6.2834         5.7511       65.5178         9.4934       36.6332              -         31.3156              -   

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ีค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ิย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แบบจัดทําแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รหัส 23047 งบกลาง รายงานผล

รหัส 35

รหัส 08

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 35-003  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

3. งบลงทุน            15.6080                   -                -                -         10.6080              -           5.0000              -                -                -   

ครุภัณฑ์              6.6080                   -                -                -           6.6080              -                -                -                -                -   

สิ�งก่อสร้าง              9.0000                   -                -                -           4.0000              -           5.0000              -                -                -   

4. งบอุดหนุน            15.4666              6.6198         5.4299         4.9239         5.4446         1.6959         2.4056              -           2.1865              -   

อุดหนุนทั�วไป            15.4666              6.6198         5.4299         4.9239         5.4446         1.6959         2.4056              -           2.1865              -   

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน            14.9451              6.4223         5.3672         4.8733         5.2049         1.5491         2.2908              -           2.0822              -   

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา              0.5215              0.1975         0.0627         0.0507         0.2397         0.1468         0.1148              -           0.1043              -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)            31.0746              6.6198         5.4299         4.9239       16.0526         1.6959         7.4056              -           2.1865              -   

ผู้รายงาน............................................................................. สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรี

(นายปรีชา เครือโสม) ผู้พิมพ์รายงาน :นายปรีชา  เครือโสม

ตําแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วัน/เดือน/ป:ี วันที� 12 เมษายน 2563 เวลา:15:38:03

วัน/เดือน/ป:ี วันที� 19 มีนาคม 2563 เวลา:19:44:05

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพและ

ผลผลิต /โครงการ  : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -ม.ิย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)
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ตัวอยาง แบบ สงป.302/1 
 

 
 
 
9. เอกสารบันทึกจัดเก็บเอกสาร 
 

เลขท่ี
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การ
จัดเก็บ 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ณ สิ้นเดือน..... พ.ศ...... 

กองนโยบาย 
และแผน 

นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ 10 ป  

 

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

รหัส 23000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน

รหัส 23047 งบกลาง รายงานผล

รหัส 35

รหัส 08

รหัส 03-0000

รหัส 35-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย สถานภาพ แผน รวมทั�งสิ�น

รายการ ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมทั�งสิ�น การใช้จ่าย แผน            15.6080               -                 -                 -                 -           10.6080               -                 -           10.6080          5.0000          5.0000               -                 -                 -                 -                 -                 -   

ผล                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว การใช้จ่าย แผน             6.6080               -                 -                 -                 -            6.6080               -                 -            6.6080               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

ผล                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

ครุภัณฑ์ที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 1 ล้านบาท การใช้จ่าย แผน             3.6080               -                 -                 -                 -            3.6080               -                 -            3.6080               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

ผล                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

แผน C C B.1.3 B.1.5 C

B.1.2 B.1.2 B.1.2 B.1.2

1% - 25% 1% - 25% 1% - 25% 1% - 25%

แผน           3.6080            -              -              -              -         3.6080            -              -         3.6080            -              -              -              -              -              -              -              -   

ผล               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

หมายเหตุ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

รายการ : เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ�ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [164 เครื�อง]

<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]

สถานะ
ผล

การใช้จ่าย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพและ

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง ที�จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ระดับมหาวิทยาลัย 
เลขท่ีเอกสาร :  
วันท่ีเริ่มใช :   12 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : กองนโยบายและแผน 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : นายปรีชา เครือโสม 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  

ผูทบทวน : นางบุษบา กอศรีสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

ผูอนุมัติ : นางบุษบา กอศรีสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            :  2 

 

1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไวดําเนินการตามพันธกิจและภารกิจ
ตามกฏหมาย 

2. เพ่ือใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3. เพ่ือใหบุคลากรของกองนโยบายและแผนในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
สามารถทํางานทดแทนกันได 

4. เพ่ือลดความเสี่ยง และ/หรือ ขอผิดพลาด ของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซ่ึง
กระบวนการสําคัญในเบื้องตนกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชจายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน ต้ังแตเริ่มตนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ จนกระท้ังถึงข้ันตอนท่ีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ดังกลาว ไดรับการอนุมัติโดยสํานัก
งบประมาณ (ฉบับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย) คูมือฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับใชภายในกองนโยบายและ
แผน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวสําหรับมหาวิทยาลัย อีกท้ังใชเปนใชเปนแนวทางการปฏิบัติของ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือบุคลากรของกองนโยบายและแผน รวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เพ่ือคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ นําเสนอขออนุมัติแกสํานักงบประมาณ คูมือฉบับนี้สามารถ
ใชไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
3. คําจํากัดความ 
 งบประมาณรายจาย หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงค

และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย และให

หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยดวย 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 3 

 

แผนงาน หมายถึง แผนงานท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง งบประมาณท่ีแสดงใหรายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการ 

บริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน

พนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

2) แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง กลุมงบประมาณท่ีแสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานท่ี 

เปนไปตามภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 

3) แผนงานยุทธศาสตร หมายถึง กลุมงบประมาณท่ีแสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานท่ี

เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เปนตน 

4) แผนงานบูรณาการ หมายถึง กลุมงบประมาณท่ีแสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานท่ี 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนด โดยตองมีการทํางานรวมกันตั้งแต             

2 หนวยงานข้ึนไป 

ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือท่ี

กําหนดข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ 

 โครงการ หมายถึง โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือท่ี

กําหนดข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ 

งบรายจาย หมายถึง รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับแต

ละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก 1) งบบุคลากร 2) งบ

ดําเนินงาน 3) งบลงทุน 4) งบเงินอุดหนุน 5) งบรายจายอ่ืน 

ระบบ e-Budgeting หมายถึง ระบบสารสนเทศสําหรับบันทึกขอมูลคําของบประมาณของสํานัก

งบประมาณ 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 4 

 
4. ความรับผิดชอบ 
 
 - กองนโยบายและแผน 

- สํานักงานอธิการบดี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

- รองอธิการบดีกํากับดูและดานนโยบายและแผน 
- อธิการบดี 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 5 

 

5. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการ 
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยจัดทําข้ันตอน

เปน Flow Chart ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ  ดังนี้ 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิเคราะห
นโยบายและ

แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 

สํานัก
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอ
งบประมาณ 

เริ่มตน 

จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ที่แสดงวัตถุประสงค 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป และ

นโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ รวมถึงงบประมาณในลักษณะเชงิบูรณ

การ 

เสนอผูบริหารใหความ

็  

สงคําของบประมาณพรอมหนังสือราชการใหสํานักงบประมาณและหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เสนอสํานักงบประมาณใหความ
็  

แปลงขอมูลไปสูระบบการจัดทําคําขอ

งบประมาณ e-Budgeting ของสํานัก

ป  

เตรียมแกไขขอมูลตาม

คําแนะนําของสํานัก

ป  

สิ้นสุด 

ไมเห็นชอบ 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 6 

 

5. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการ (ตอ) 
ข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดทําแผนงานหรือ

โครงการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) ตามปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด การปฏิบัติงานดังกลาวเนนการบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด โดยเนนคุณภาพของงาน ดังนี้ 

 

แนวทางการดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 8 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 9 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําของบประมาณท่ีสอดคลอง ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 
 
ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ 

1 ต.ค. 62 - ม.ค. 63 

 

 

ต.ค. 62 - พ.ย. 62 

 

ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 
 

 

ต.ค. 62 - พ.ย. 62 

 

 

 

 

ต.ค. 62 - ม.ค. 63 

 

ต.ค. 62 - ม.ค. 63 

 

การพิจารณาทบทวน การปรับปรุงขอมูล การจัดทํารายงาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ    พ.ศ. 
2564 นําเสนอสํานักงบประมาณ 

1) กองน โยบายและแผนราย ง านผลการ ใช จ า ย
งบประมาณและผลการปฏิ บั ติ ง าน  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) กองนโยบายและแผนรวมกับสํานักงบประมาณ
ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา 
ระยะปานกลาง 

3) กองนโยบายและแผนจัดทําขอเสนอเบื้องตน *

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เก่ียวกับคาใชจายบุคลากร คาสาธารณูปโภค 

คาใชจายตามขอผูกผัน (ลักษณะรายจายประจําและ

รายจายงทุน เชน คากอสรางผูกผันตามสัญญา) 

4) ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม 
5) กรณีรายการใดๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองการกอหนี้

ผูกพันมากวา 1 ป งบประมาณ และมีมูลคา 1,000 
ลานบาท ข้ึนไป ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติกอน เสนอรายละเอียดคําของบประมาณ พ.ศ. 
2564 

* รายการครุภัณฑตองเปนไปตามเกณฑราคามาตรฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ บัญชีนวัตกรรมไทย กรณีรายการ
ใดไมอยูในบัญชีตองมีขอมูลประกอบอ่ืน เขน ใบเสนอราคาสิ้น
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ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ 

คา ไมนอยกวา 3 บริษัท 

*รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตองเปนไป
ตามเกณฑราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

* รายการสิ่งกอสรางตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
สิ่งกอสราง และ/หรือ มีรูปแบบรายการ แบบประเมินราคา 
BOQ เปนตน 

* รายการคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จางเหมาบริการ
เปนไปตาม 1) หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป การฝกอบรม สัมมนา 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ การจางท่ีปรึกษา คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศ 2) หลักเกณฑ และอัตรา
คาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
ท่ี เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  และคา
สาธารณูปโภค 

* กองนโยบายและแผน ดําเนินการจัดประชุม ชี้แจง และ/หรือ
ทําหนังสือเวียนแจงรายละเอียดการจัดทําคําของบประมาณ 
ขอใหหนวยงานใหดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2 ธ.ค. 62 เขารวมประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ   จัด
โดยสํานักงบประมาณ 

3 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 จัดทํางบประมาณรายจายบูณณาการ พ.ศ. 2564 (ถามี) 

4 ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในมิติเชิง
พ้ืนท่ี-งบจังหวัดสมุทรปราการ/งบประมาณกลุมภาคกลางและ
ปริมณฑล (ถามี) 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 11 

 
ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

กระบวนการจัดทํางบประมาณ 

1 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 กองนโยบายและแผน จัดทําคําของบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีแสดงวัตถุประสงค 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ท่ี 

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และ/ 

หรือแผนแมบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงรายงานอ่ืนท่ี 

เก่ียวของ เชน เงินนอกงบประมาณเพ่ือใช เพ่ือใช 

ประกอบการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณเสนอ 

รัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบ และสงสํานักงบประมาณ 

ผานระบบ e-Budgeting 

2 ม.ค. 63 - มึ.ค. 63 สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ 

3 ม.ค. 63 - มึ.ค. 63 มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขอเสนอแนะของ
สํานักงบประมาณ และ/หรือนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติม 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 12 

 
ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

กระบวนการจัดทํางบประมาณ 

4 เม.ย. 63 ปรับปรุงรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 

5 พ.ค. 63 รวมแสดงความคิดเห็นในการงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

6 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยไดรับ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย*
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ เพ่ือรอพิจารณาอนุมัติจาก
รัฐสภา 

* ข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สิ้นสุดกระบวนการขอบเขตของ
คูมือ 

 

6.1 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัต ิ
6.1.1 เง่ือนไข 
1) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตาม 

กรอบและข้ันตอนการจัดทําตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เนื่อง
ดวยปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีสวนราชการตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสวนราชการอ่ืนๆ 
  2) มหาวิทยาลัยตองทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับงบประมาณท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนอ่ืนๆ       
ท่ีเก่ียวของ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
โครงสรางแผนงานตามท่ี สํานักงบประมาณกําหนด 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 13 

 
  3) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตองนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหวางดําเนินการ โดยเนนการ
พัฒนาท่ีสมดุล มุงเปาหมายและผลสัมฤทธิ์แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ และแผนแมบทอ่ืนๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และยังตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ กรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ
ตนสังกัด 
  4) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยตองแสดง
วัตถุประสงค ความจําเปน ผลสัมฤทธิ์ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเก่ียวกับสถานะและแผนการใช
จายเงินนอกงบประมาณ ท้ังนี้ ใหนําแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาดวย เชน เงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 
  5) ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที 

6) นําขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายในปท่ีผานมามา 
ใชเปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
  7) จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตองจัดทําผานระบบ 
e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ เทานั้น 

 
6.1.2 ขอสังเกต 

  1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ีใชในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ในแตละปอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับแผนนโยบายรัฐบาลและแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยตองนําขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ วุฒิสภา ในปงบประมาณกอนหนา มาตั้งเปน
ขอสังเกต/ขอควรปรับปรุง ในการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุก
ครั้ง 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 14 

 
6.1.3 ขอควรระวัง 
1) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ควรดําเนินการตามกรอบระยะเวลา และหลักเกณฑในการพิจารณาท่ีสํานักงบประมาณกําหนดอยางเครงครัด  
ตามหัวขอ 6 

กรณีตัวอยางเชน งบลงทุน 2564 รายการครุภัณฑกรณีรายการใดไมอยูในบัญชีตองมีขอมูล 
ประกอบอ่ืน เขน ใบเสนอราคาสิ้นคา ไมนอยกวา 3 บริษัท ถาหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขอมูลใหกอง
นโยบายและแผน ไมเปนไปตามตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หรือดําเนินการตามกรอบระยะเวลาแลวแตขอมูลท่ี
นําเสนอไมครบถวน เม่ือถึงระยะเวลาท่ีสํานักงบประมาณจะพิจารณาเหตุเหตุความจําเปน ในการขอต้ัง
งบประมาณรายการนั้น อาจไมไดรับการพิจารณา หรือพิจารณาเปนลําดับรองลงไป 
  2) การวิเคราะหงบประมาณเปนงานท่ีซับซอน อีกท้ังมีเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนท่ี
หลากหลาย หากผูจัดทําขาดความชํานาญ ความรู ท่ีเก่ียวของ เชน แผนงานงบประมาณ และนโยบายของรัฐ 
ทักษะดานคิดวิเคราะหดานคณิตศาสตรและสถิติ ทักษะดานการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสงผล
กระทบในเชิงลบ แกมหาวิทยาลัยได เชน กรณีเกิดการวิเคราะหผิดพลาดอาจทําใหมหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรร
งบประมาณท่ีไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยได  

3) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จะตองมีการศึกษาขอมูล ทบทวน 
ขอมูลประกอบการจัดทํา ในทุกปเนื่องจากกฎระเบียบ นโยบายท่ีเก่ียวของอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมในแต
ละป เชน นโยบายรัฐบาล แผนและนโยบายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณมีความถูกตอง เปนไปดวยความเรียบรอย 
  4) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และงานวิเคราะหงบประมาณ      
นั้น เปนงานท่ีตองใชระยะเวลาในการจัดทําอยางตอเนื่อง ยาวนาน ในหลายครั้งๆ เปนกรณีเรงดวน กองนโยบาย
และแผนตองรวมดําเนินการเจาหนาท่ีจากสํานักงบประมาณ และมีความจําเปนตองใชขอมูลเพ่ือประกอบการ
วิเคราะหและพิจารณา ท้ังภายในเวลาราชการและเวลานอกราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ แตไมสามารถ
ดําเนินการได ดวยเหตุผลและปจจัยสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ตางๆ อาจสงผลกระทบในเชิงลบแก
มหาวิทยาลัยได 
 

6.1.4 ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติ 
1) ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุกข้ันตอน 
2) ควรจัดใหมีการทบทวนจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช 

จายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง ทุกปเพ่ือใชใหทันตอสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 15 

 
3) ควรมีปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง 

กับปฏิทินการจัดทํางบประมาณฯ ของสํานักงบประมาณ เพ่ือใชเปนกรอบใหหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยได
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
7. เอกสารอางอิง 
 1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
 2. คู  มือการบันทึกขอมูลคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบ            
e-Budgeting [สําหรับหนวยงาน] 
 3. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564. 
  
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 1. แบบฟอรมนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด  
 2. แบบฟอรมนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด 
 
9. การจัดเก็บ 
เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 เอกสารคําขอ
งบประมาณ
รายจาย
ประจาํป
งบประมาณ 

กองนโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/
ผูอํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน 

10 ป  
ตามระเบียบ
สารบรรณ 

จัดเก็บใน
รูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส/
เลมคําขอ 

 

115



 

 
 
 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เลขท ี่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 
 

วันท ี่เร ิ่มใช : 
 

หน วยงานท่ีถ ือครองเอกสาร  : กองนโยบายและแผน 
 
 

ตำแหน ง ลงนาม ว ันที่ 
 

ผ ูจ ัดทํา : 
 

นางสาวพชรวรรณ หนูบานยาง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  

 

ผ ูทบทวน : 
 

นางบุษบา กอศรีสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 

ผ ูอน ุม ัติ : 
นางบุษบา กอศรีสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 
 

ประว ัติการแกไข 
 

แกไขครั้งท่ี 
 

รายละเอ ียดการแกไข 
 

ว ัน เดือน พ.ศ. 

1 โครงสรางการบรหิารงานกองนโยบายและแผน 12 พฤษภาคม 2564 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบ ุรี 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 วิธีการปฏ ิบัติงาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แกไขครั้งท่ี 
หนา 

:  1  
: 2 /13  

 
 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใชเปนวิธีการปฏิบัติงานประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย สําหรับนักวิเคราะหนโยบายและแผน และผูท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผน 
 1.2 เพ่ือใหเขาใจถึงแนวทาง ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย 
 

2. ขอบเขต 
 การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การกําหนดประเด็นแผนยุทธศาสตร และการกําหนดตัวชี้วัด ของนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน และมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตรจัดทําทุก 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําทุกปงบประมาณ 
 

3. คําจํากัดความ 
 แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน และ
เปาประสงคขององคกร แผนยุทธศาสตรถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนขององคกร อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของ
สมาชิกในองคกรท่ีไดทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมาย
ปลายทางท่ีองคกรประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงคท่ีเปนรูปธรรม และสามารถ
วัดได ท้ังนี้องคกรสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคกร
ยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอีก
ดวย 
 ปรัชญา หมายถึง ความเชื่อเก่ียวกับเปาหมาย และพันธกิจขององคกร 
 วิสัยทัศน หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรท่ีตองการจะเปน (โดยมิไดกําหนดวิธีการไว) เปน
ขอความซ่ึงกําหนดทิศทางของพันธกิจ เปนสถานภาพอยางใดอยางหนึ่งท่ีองคกรมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปน
หรือจะมีในอนาคต  
 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาท่ีท่ีตองดําเนินงาน ท่ังท่ีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอกําหนดตาง ๆ รวมท้ังไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนน และจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร  หมายถึง สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
 กลยุทธ หมายถึง วิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 โครงการ หมายถึง แผนงานยอยท่ีประกอบดวยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ สถานท่ี ผูรับผิดชอบ วิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินงาน งบประมาณท่ีใช ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธท่ี

คาดวาจะไดรับ 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบ ุรี 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 วิธีการปฏ ิบัติงาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แกไขครั้งท่ี 
หนา 

:  1  
: 3 /13  

 ตัวช้ีวัด หมายถึง เปนดัชนีชี้วัด หรือหนวยวัดความสําเร็จของการ ปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดข้ึน โดยเปนหนวยวัด

ท่ีควรมีผลเปนตัวเลขท่ีนับไดจริง และตองสื่อถึงเปาหมายในการ ปฏิบัติงานสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือสรางความชัดเจนในการ

กําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ  

 คาเปาหมายของตัวช้ีวัด หมายถึง จํานวนหนวยนับท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากการใหบริการระดับหนวยงาน 

 ผูรับผิดชอบ หมายถึง ผูประสานงานเพ่ือผลักดันโครงการ/กิจกรรมดังกลาวไปสูความสําเร็จ      

 

4. ความรับผิดชอบ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

 4.1 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ประสานงาน

บูรณาการแผนงานหนวยงานจัดทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีแผนงานโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 4.2 การดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดและติดตามผล มีหนาท่ีจัดทํา และพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและติดตาม

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ 

 4.3 การวิเคราะหนโยบายและแผน รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานดานแผนพัฒนา การวิเคราะหนโยบาย 

วิเคราะหโครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะกิจ แผนอัตรากําลังและการดําเนินงานงานเลขานุการเฉพาะเรื่อง 

 4.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสูเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี 

 4.6 งานท่ีไดรับมอบหมายอ่ืน ๆ 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบ ุรี 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 วิธีการปฏ ิบัติงาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แกไขครั้งท่ี 
หนา 

:  1  
: 4 /13  

 
  
โครงสราง /การบริหารจัดการ กองนโยบายและแผน 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบ ุรี 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 วิธีการปฏ ิบัติงาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แกไขครั้งท่ี 
หนา 

:  1  
: 5 /13  

 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบ ัต ิงาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 

ผ ูรับผ ิดชอบ กจิกรรม ผ ูเกี่ยวของ เอกสาร 
 
มหาวิทยาลยั และ
กองนโยบายและ
แผน 
 
คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและ
แผน 

 

  

1. สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี
3. คณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยั 
4. กองนโยบายและ
แผน 
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุร ี

 

1. พระราช
กฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการบานเมือง  
ท่ีดี พ.ศ. 2546 
2. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจดัทํา
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2547 
3. พระราช 
บัญญัติ
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏ พ.ศ. 
2547 
4. คูมือการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา  
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบ ุรี 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 วิธีการปฏ ิบัติงาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

แกไขครั้งท่ี 
หนา 

:  1  
: 6 /13  

 
 

 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 
    6.1 จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษา ตัวแทนผูมีสวนไดสวยเสียของมหาวิทยาลัย และคณะทํางานจากกอง
นโยบายและแผน เพ่ือดําเนินการ 
 6.1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอกของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 6.1.2 วิเคราะหความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 6.1.3 วิเคราะหคูแขงขันสภาพการทํางาน 
 6.1.4 ประเมินความเสี่ยงในดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ 
 6.1.5 พิจารณาความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 6.1.6 กําหนดตําแหนง โดยพิจารณาขอมูลจากการวิเคราะห SWOT 
 6.1.7 กําหนด / ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน 
 6.1.8 พิจารณาปจจัยหลักแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกําหนดกลยุทธหลักในการจัดทําแผน
มหาวิทยาลัย 
 6.1.9 รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร / ยุทธศาสตร 
 6.1.10 รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 6.1.11 รวมพิจารณา วิพากษแผนตาง ๆ 
 6.1.12 การติดตามประเมินผลแผน และการรายงานผลการดําเนินงาน 
 
     6.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 การวิเคราะหสถานภาพหนวยงาน เปน การศึกษาหาเหตุผลเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยมีการใครครวญพิเคราะหโดยละเอียด ท้ังปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค: SWOT) เพ่ือใหทราบวาปจจุบันหนวยงานอยูในสถานการณใด 
 
 6.2.1 การพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน 
  ปจจัยภายในหนวยงาน (Internal Factor) เปนองคประกอบภายในหนวยงานท่ีมีอยูหรือเปนอยูท้ัง
ในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงปจจัยภายในท่ีเปนเชิงบวกและสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดจะเรียกวา จุดแข็ง (Strength) และปจจัยภายในท่ีเปนเชิงลบจะเรียกวา จุดออน (Weakness) สําหรับ
แนวทาง 
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วิเคราะหปจจัยภายในหนวยงาน โดยท่ัวไปจะพิจารณาจากตัวแบบ 7S ของ R.Waterman ดังนี้คือ 
  1) โครงสรางองคกร (Structure) 
  2) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
  3) จํานวนบุคลากร (Staff) 
  4) ความสามารถของบุคลากร (Skill) 
  5) ยุทธศาสตร / กลยุทธองคกร (Strategy) 
  6) รูปแบบการบริหาร (Style) 
  7) วิสัยทัศน / คานิยมรวมในการปฏิบัติงาน (Share values) 
 6.2.2 การพิจารณาปจจัยภายนอกหนวยงาน 
  ปจจัยภายนอกหนวยงาน (External Factor) เปนสถานการณภายนอกท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
เผชิญอยูหรือเก่ียวของดวย ท้ังในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม อาทิเชน ความตองการของผูรับบริการ 
นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพ่ิม-ลดของจํานวน
ประชากร ตลอดถึงสถานการณตางประเทศท่ีเก่ียวของ เปนตน 
  ปจจัยภายนอกท่ีเปนเชิงบวกเราจะเรียกวา โอกาส (Opportunity) ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีเปน
เชิงลบเราจะเรียกวา อุปสรรค (Threat) หรือขอจํากัด โดยท่ัวไปจะพิจารณาตามหลัก PEST Analysis โดย P คือ 
Politics (การเมือง) E คือ Economic (เศรษฐกิจ) S คือ Social (สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) และ T คือ 
Technology (เทคโนโลยี) 
 
     6.3 กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
 เปนการกําหนดจุดมุงหมาย หรือผลสําเร็จท่ีตองการ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
บรรลุความตองการท่ีจะเปนไปในอนาคต โดยนําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน มาจัดทําเปน
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สําหรับแผนปฏิบัติการประจําป ตองนําประเด็นจากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
จัดทําเปน 
แผนปฏิบัติการประจําป ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และภารกิจตามกฎหมาย ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 
 6.3.1 การกําหนดวิสัยทัศน 
       วิสัยทัศน (Vision) คือ เปาหมายขององคกรในชวงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ป) 
โดยปกติวิสัยทัศนท่ีดีจะประกอบดวย 
  1) เปาหมายระยะยาว (Stretch goal) เปาหมายขององคกรควรเปนตําแหนงขององคกรท่ีแตกตาง
จากปจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององคกร 
  2) ตําแหนงขององคกรในตลาด (Definition of niche) ตําแหนงขององคกรเชิงธุรกิจในตลาด 
  3) ชวงเวลา (Time horizon) ชวงเวลาท่ีเปาหมายตามวิสัยทัศนบรรลุผลสําเร็จ 
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  6.3.2 ความสําคัญของวิสัยทัศน 
  1) ชวยกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร  
  2) สื่อสารใหบุคลากรทราบวา บุคลากรแตละทานมีสวนรวมท่ีจะทําใหองคกรมุงไปสูจุดหมาย
ปลายทางไดอยางไร  
  3) ชวยกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุงม่ันปฏิบัติ 
  4) สื่อสารใหองคกรภายนอกหรือคูคาทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและสวนรวมในการผลักดันให
องคกรบรรลุเปาหมาย 
 
  6.3.3 กระบวนการสรางวิสยัทัศน 
  1) ข้ันเตรียมการ  
           เปนข้ันตอนการสรางความรูความเขาใจ  ความสําคัญ  และวิธีการจัดทําวิสัยทัศน     
  2) ข้ันดําเนินการสรางวิสัยทัศน  
     2.1) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานขององคกร เชน เปาหมาย พันธกิจ ความคาดหวังและความ
ตองการของลูกคาและคูคา เปนตน 
    2.2) วิเคราะหสถานภาพปจจุบันขององคกร เพ่ือใหผูบริหารเขาใจและทราบถึงสถานภาพ
ปจจุบันขององคกร  
     2.3) นํามุมมองของผูบริหารแตละทานมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the 
Dreams) และจัดลําดับความสําคัญ 
     2.4) คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององคกรท่ีเปนความฝนของทีมผูบริหาร 
   2.5) ทบทวนประโยคและสํานวนใหสื่อความหมายท่ีชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย และสราง
พลัง 
   2) ข้ันนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ  
          สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจตรงกัน มีภาพในอนาคตท่ีเหมือนกัน   
   4) ข้ันประเมินวิสัยทัศน  
           ทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศนตามลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอก และ
สถานภาพในปจจุบันขององคกร 
 
 6.3.4 การกําหนดพันธกิจ   
        พันธกิจ (Mission) คือ ความมุงหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององคกร ท่ีจะดําเนินการในระยะยาว 
หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกรหรือบริษัทก็ได ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวาธุรกิจขององคกรคืออะไร 
อะไรคือสิ่งท่ีองคกรตองการจะเปน และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งท่ีองคกรกําลังใหบริการแกลูกคาอยูท้ังผลิตภัณฑ
และบริการ 
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       ขอความของพันธกิจท่ีดีตองประกอบดวย 
  • ขอบเขตท่ีองคกรจะทํา (Domain) 
  • กลุมลูกคาท่ีตองการจะใหบริการ (Customers) 
  • ผลิตภัณฑหรือบริการหลักขององคกร (Products or Services) 
  • สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ (Location)  
  • ขอความจะตองสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการบริหารของ
องคกร เพ่ือพนักงานจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกร 
       ประเภทของพันธกิจ แบงเปน 2 แบบคือ 
  • พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เปนพันธกิจท่ีจะจํากัดขอบเขตการ ดําเนินงานของบริษัท
บนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และตลาดสินคา การวางพันธกิจ แบบนี้จะเปนในองคกรขนาดเล็ก ขอบเขต
การทําธุรกิจจํากัดมีขอเสีย คือ อาจเปนการจํากัดการ เติบโตขององคกรเอง 
  • พันธกิจแบบกวาง (Broad Mission) เปนพันธกิจท่ีขยายขอบเขตการดําเนินงานไปสูผลิตภัณฑ 
เทคโนโลยี และตลาดสินคาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงทําใหโอกาสท่ีองคกรจะเติบโตมีสูง แตขอเสียบางครั้งอาจจะกวางเกินไป
จนลูกคาหรือแมแตพนักงานเกิดความสับสน 
 
 6.3.5 การกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน (Goal) 
             เปาประสงค หรือวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน เปนขอบขายของผลสัมฤทธิ์หลักท่ีหนวยงาน
ตองการใหเกิดข้ึนแก  ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติในอนาคต ในการกําหนดเปาประสงค หนวยงาน
จําเปนตองทราบวา กลุมลูกคาหลักหรือกลุมผูรับบริการของหนวยงานนั้นคือใครและตองการใหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางไร 
 
     6.4 กําหนดกลยุทธ หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีแยบยลขององคกร เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคหรือความสําเร็จท่ีคาดหวัง
ไว หลังจากหนวยงานไดกําหนดวิสัยทัศน และเปาประสงคเปนท่ีเรียบรอยแลว จําเปนตองหา 
กลยุทธ (Strategy) ในการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว การกําหนด 
กลยุทธจึงเปนผลจากการวิเคราะหสถานภาพหนวยงานโดยใชหลักการ SWOT ท่ีไดใหน้ําหนักความสําคัญในแตละ
ปจจัย ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกันกับ
ตําแหนงในปจจุบันของหนวยงาน โดยพิจารณาได 4 ลักษณะดังนี้ 
 
 6.4.1 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดออน / โอกาส  
      เปนสถานการณท่ีหนวยงานมีปจจัยภายในไมดีแตมีปจจัยภายนอกดี หรือภายในดอยแตภายนอกเอ้ือ 
ในกรณีนี้ กลยุทธท่ีจะกําหนดข้ึน เรียกวา กลยุทธพลิกฟน (Turn Around Strategies) ซ่ึงมีกรอบแนวทางดังนี้ 
  - พัฒนา                                       
  - สรางเครือขาย 
  - รวมทุน                                     
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  - เรงรัด 
 
 
 
  - หาแนวรวม  
  - ฯลฯ 
 
 6.4.2 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดออน /อุปสรรค 
      เปนสถานการณท่ีหนวยงานมีปจจัยภายนอกและปจจัยภายในไมดี หรือภายนอกฉุดและภายในดอย ซ่ึง
เปรียบเสมือนหนวยงานอยูในสถานการณสุนัขจนตรอก กลยุทธท่ีกําหนดเปน กลยุทธตัดทอน (Retrenchment 
Strategies) ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
  - ทบทวน                                      
  - ลดกิจกรรม 
  - ชะลอการดําเนินงาน                  
  - ถายโอนภารกิจ 
  - ปรับเปลี่ยนกิจกรรม                     
  - ฯลฯ 
 
 6.4.3 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดแข็ง/ โอกาส 
      เปนสภาวการณท่ีหนวยงานมีปจจัยภายนอกและภายในดี หรือ ปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงบวก
ท้ังหมด หรือภายนอกเอ้ือและภายในเดน กลยุทธท่ีจะกําหนดข้ึนจะเปน กลยุทธเชิงรุก (Aggressive Strategies) ซ่ึง
โดยท่ัวไปกลยุทธท่ีกําหนดจะเปนการขยายงาน การสงเสริมสนับสนุน การเพ่ิมเครือขายการเพ่ิมเปาหมาย การ
กระจายงาน ฯลฯ 
 
 6.4.4 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดแข็ง/อุปสรรค  
       เปนสถานการณท่ีหนวยงานมีปจจัยภายในดี แตมีปจจัยภายนอกไมเอ้ืออํานวยหรือปจจัยภายในเปน
เชิงบวก แตมีปจจัยภายนอกเปนเชิงลบ ในกรณีนี้กลยุทธท่ีจะกําหนดข้ึน เรียกวา กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategies) คือ ใชประโยชนจากจุดแข็งของหนวยงานใหเปนประโยชน ซ่ึงการกําหนดกลยุทธ สามารถ
กําหนดแนวทางไดดังนี้ 
  - ขยายงานท่ีเปนจุดแข็ง           
  - ควบคุม 
  - คุมครอง                                
  - ปองกัน 
  - ฯลฯ 
 
 ท้ังนี้ จะกําหนดกลยุทธในเรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับน้ําหนักความสําคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของ
หนวยงาน 
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     6.5 การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 
 การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ องคประกอบสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ การ
กําหนดเปาประสงค หรือวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เปนการกําหนดวา 
จะวัดความสําเร็จของแตละเปาหมายอยางไร โดยตัวชี้วัดจะทําหนาท่ีบอกคําตอบของประเด็นท่ีตองการทราบในการ
วัดผลการดําเนินงาน           
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
Key Performance Indicator : KPI 

• สามารถสังเกตวัดไดในเชิงปริมาณ 

• วัดผลท่ีไดจากการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) 

• ประกอบดวยตัววัดผลงาน (บงบอกถึงคุณลักษณะ) และมาตรฐานเทียบเคียงสําหรับบงบอกถึง
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน (ขอความท่ีบงบอกถึงปริมาณผลงาน) 

• เปนผลงานหรือเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการนําเอาทรัพยากร (input) มาใชในการดําเนินกิจกรรม 
(activity/process) 

     
 สําหรับคาของตัวชี้วัดท่ีกําหนด สามารถกําหนดไดใน 5 รูปแบบ ไดแก 
  1) จํานวน 
  2) อัตรา (รอยละ) 
  3) คาเฉลี่ย 
  4) อัตราสวน (A ตอ B) 
  5) สัดสวน (a ใน A) 
 
 นอกจากนั้น ตัวชี้วัดท่ีกําหนดจะตองมีลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดี ซ่ึงลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดีก็คือ มีความ
สอดคลองหรือตรงกับประเด็นท่ีตองการจะวัด มีความเปนรูปธรรมหรือมีความชัดเจน สามารถวัดหรือสังเกตได 
นอกจากนั้นจะตองมีความไว และไดรับการยอมรับจากผูใชผลการประเมิน 
 
     6.6 การแปลงแผนสูการปฏิบัติ 
 การแปลงแผนสูการปฏิบัติ หรือ การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ คือ การจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยใหครบถวน เพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ 
 • นโยบายในการปฏบิัติราชการของสวนราชการ  
 • กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 • ข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน 
 • ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอ่ืนท่ีตองใช 
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 โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 6.6.1 การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละยุทธศาสตร
และแนวทาง / มาตรการพัฒนา ภายในเวลาท่ีกําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณ
ชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงาน เปาหมายท่ีดี ควรมีองคประกอบ ดังนี้ 
  1) เง่ือนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร 
  2) ปริมาณ ท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนเปนจํานวนเทาใด 
  3) คุณภาพ เปนสภาพท่ีพึงปรารถนา 
  4) สถานท่ี เปนการระบุถึงเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีตองการ 
  5) มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง 
  6) ควรเปนขอความท่ีแสดงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด 
  7) กรณีท่ีมีเปาหมายมากกวา 1 เปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญ หรือความเรงดวนไว เพ่ือให
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน 
 
 6.6.2 การกําหนดโครงการ / กิจกรรมและผูรับผิดชอบ 
  โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการควร
พิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเปน ความเรงดวน และผลท่ีคาดวาจะไดรับ หรือความคุมคา ท่ีจะไดรับ
จากโครงการในดานตาง  ๆ เชน ประโยชนตอกลุมเปาหมาย ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความจําเปนตาม
กฎหมาย และความสอดคลอง 
กับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาถึงความพรอมในการดําเนินโครงการ / ความเปนไปไดใน
การดําเนินโครงการดวย ท้ังนี้ การกําหนดโครงการ / กิจกรรม ใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับรายละเอียด
การใชจายงบประมาณในแตละปงบประมาณนัน้ ๆ อาจจําแนกโครงการ / กิจกรรมเปน 2 สวน คือ  
  1) โครงการสําคัญหรือโครงการเดน หมายถึง งานสําคัญท่ีหนวยงานมุงเนนใหเกิดผลตอเปาหมาย 
วิสัยทัศน ซ่ึงอาจพิจารณาจาก ความจําเปน ความเรงดวน สภาพปญหาปจจุบัน นโยบายรัฐ เปนตน 
  2) ภารกิจประจํา ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหลักตามการจัดตั้ง
หนวยงานนั้น ๆ ข้ึนมา เชน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เปนตน 
  3) กําหนดวงเงินงบประมาณโครงการเปนรายป โดยกําหนดวาแตละปจะใชเทาไหร แหลงท่ีมาจาก
ไหน ตองระบุในแผนปฏิบัติการเบื้องตนวาแตละโครงการ / กิจกรรมนั้น จะมีงบประมาณมาจากไหน จากนั้นให
จัดทําภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ / กิจกรรม รายป รายประเด็นกลยุทธ/ยุทธศาสตร จําแนกตาม
แหลงท่ีมา ฯลฯ 
 การแปลงแผนสูการปฏิบัติ ตองมีการสื่อสารถายทอดตัวชี้วัด และคาเปาหมายไปสูระดับหนวยปฏิบัติตาง ๆ 
โดยการกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับสวนงานและหนวยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติได
จริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมท้ังมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยการถายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมาย เพ่ือใชเปนแนว
ปฏิบัติ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันท้ังในแงทิศทาง และจังหวะเวลา 
 รับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะ 
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     6.7 การอนุมัติแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
 ใหเสนอแผนตอท่ีประชุมคณะการการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย        
เม่ืออนุมัติใหเผยแพรประชาสัมพันธ และถายทอดแผนสูการปฏิบัติลงไปตามหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
     6.8 การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
 1) รายงานรอบ 6 และ 9 เดือน โดยรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารสูงสุด  
 2) รายงานรอบ 12 เดือน โดยรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารสูงสุด สภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
ประเมินผลงานอธิการบดี 
 

7. เอกสารอางอิง 
 7.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 7.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 
 7.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 7.4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  

 
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
 

9. การจัดเก็บ  

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 
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วิธีการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํา 
รหัสงบประมาณเบิกแทนกัน 

 
 

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร   : OoP DRU – XXX – 01 

วันที่เร่ิมใช   :  

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร : กองนโยบายและแผน 

ตำแหน ง ลงนาม ว ันที่ 
 

ผ ูจ ัดทํา : 
นายอรรณพ  แกวมะโน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

  

 

ผ ูทบทวน : 
นางบุษบา  กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
  

 

ผ ูอน ุม ัติ : 
นางบุษบา  กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 

ประวัติการแกไข 
 

แกไขคร้ังที่ 
 

รายละเอ ียดการแกไข 
 

ว ัน เดอืน พ.ศ. 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการใหบริการการจัดทํารหัส

งบประมาณเบิกแทนกัน 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งท่ี   :  
หนา           :         2/4 

 

1.  วัตถปุระสงค 

 เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน มีความเขาใจข้ันตอนการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกันและเบิกจายไดอยางถูกตอง
และเปนไปในรูปแบบและทิศทางแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกัน 

2.  ขอบเขต 

 กองนโยบายและแผนมีหนาท่ีในการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ MIS การสรางรหัสนั้นสามารถ
ดําเนินการไดหลังจากไดรับเอกสารแบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันและรหัส GFMIS จากกองคลังและ
พัสดุ 

3.  คําจํากัดความ 

 งบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง เงินงบประมาณจากรัฐบาลท่ีใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเจาของงบประมาณ และ แจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินการเบิกจาย
แทน 

4.  ความรับผิดชอบ 

 กองนโยบายและแผน 
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สํานักงานอธิการบด ี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการใหบริการการจัดทํารหัส

งบประมาณเบิกแทนกัน 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งท่ี   :  
หนา           :         3/4 

 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

กองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและ

แผน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แบบใบแจงการเบิก

จายเงินงบประมาณ

แทนกัน 

 

  

 

 

 

 

 

ใบแจงการ

เบิกจายเงิน

งบประมาณ

แทนกัน 

รับเอกสารใบแจงการเบิก

จายเงินงบประมาณแทนกัน 

ตรวจสอบขอมูลใน

ระบบงบประมาณ 

จัดทํารหัสงบประมาณ 

แจงกลับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ผอ. อนุมัติเงินงบประมาณ 

จัดเก็บเอกสาร 
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สํานักงานอธิการบด ี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการใหบริการการจัดทํารหัส

งบประมาณเบิกแทนกัน 

เลขท่ีเอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 
แกไขครั้งท่ี   :  
หนา           :         4/4 

 

6.  วิธีการปฏิบัติงาน 

 -  รับแบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 

 -  ตรวจสอบขอมูลแลวทําการสรางรหัสงบประมาณในระบบ MIS 

 -  จัดเก็บเอกสารแลวทําการแจงกลับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7.  เอกสารอางอิง 

 แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 

8.  แบบฟอรมที่เกี่ยวของ   

 แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 

9.  การจัดเก็บ   

เลขที่
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่จัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 งบประมาณแทนกัน 
 

กองนโยบายและแผน อรรณพ  แกวมะโน 5 ป แฟมเก็บเอกสาร 
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งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา 
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ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน การรับรองชาวตางประเทศ 

 

เลขท่ีเอกสาร    :  

วันท่ีเริ่มใช    : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา : 
นางสาวอุทุมภรณ  ฟกเย็น 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  

ผูทบทวน :    

ผูอนุมัติ : 
นางบุษบา กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

   

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน   
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การรับรองชาวตางประเทศ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี : 0 
หนา : 1/3 

 

1. วัตถุประสงค  
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน มีหนาท่ีใหการตอนรับ           

ชาวตางประเทศท่ีเขามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย ความสําเร็จของ             
การเตรียมงานและการใหการตอนรับอยางอบอุน จะทําใหผูมาเยือนเกิดความประทับใจ ซ่ึงจะเปน            
การเปดประตูแหงความสัมพันธดานแรกท่ีสําคัญท่ีสุด อันจะนําไปสูผลประโยชนรวมกัน ท้ังในระดับบุคคล 
หนวยงาน และระดับประเทศ 

2. ขอบเขต  
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน มีการประสานงานการตอนรับ

และรับรองชาวตางประเทศ ดําเนินการตอนรับและรับรองชาวตางประเทศ ตลอดจนสรุปขอมูลการ
รับรองชาวตางประเทศ เพ่ือเก็บเปนขอมูลสําหรับใชอางอิงในอนาคต 

3. คําจํากัดความ  

การรับรอง หมายถึง การใหการตอนรับและการอํานวยความสะดวกใหกับแขกผูมาอยาง
สมเกียรติดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีตามมารยาทสังคมท่ีดีและถูกตอง ทําใหผูมาเยือนมีความประทับใจ        
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึน ระหวางผูมาเยือนและผูใหการตอนรับ ผลสําเร็จของการรับรอง
มิใชวาจะเห็นผลทันทีเม่ือการรับรองเสร็จสิ้น แตอยูท่ีความประทับใจของผูมาเยือนและความพึงพอใจของ
ผูใหการตอนรับซ่ึงจะเปนผลในทางจิตใจ ความคิดท่ีดีของผูเยือนตอผูใหการตอนรับ และอาจจะมีผลใน
การตัดสินใจในเหตุการณสําคัญหรือการเจรจาในอนาคต  

 

4. ความรับผิดชอบ 
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน 

4.1 อธิการบดี     พิจารณาอนุมัติ 

4.2 ผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแล   พิจารณากล่ันกรองกอนเสนออธิการบดี/ส่ังการ 

5.3 ผูอํานวยการงานวิเทศสัมพันธฯ  1. พิจารณากล่ันกรองกอนเสนออธิการบดี 

5.4 นักวิเทศสัมพันธ   1. ประสานกับผูท่ีเกี่ยวของ 

2. ดําเนินการตอนรับและรับรองชาวตางประเทศ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการรับรองชาวตางประเทศ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี : 0 
หนา : 2/3 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

และ 

ศูนยอาเซียน
ศึกษา 

กองนโยบาย
และแผน 

 ผูชวยอธิการ -บันทึกขอความ 

 กํากับดูแล ขอมาเยือน 

 งานวิเทศสัมพันธฯ มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏธนบุรี 

 งานวิเทศสัมพันธฯ -บันทึกขอความ 

  ขออนุมัต ิ

  จัดโครงการ 

 อธิการบด ี รับรองแขก 

  ตางประเทศ 

 
งานวิเทศสัมพันธฯ -บันทึกขอความ 

 

 

 

งานวิเทศสัมพันธฯ 
 

อธิการบด ี           
รองอธิการบดีและ        
ผูท่ีเก่ียวของกับ           
งานประชุม 

 

ประชาสมัพันธ 
ของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏธนบุร ี

เชิญประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต
มหาวิทยาลยั 

งานวิเทศสัมพันธฯ ประสานงานในการรับรองแขก

ชาวตางชาตกิับทานอธกิารบดีรับทราบ 

งานวิเทศสัมพันธฯประสานงานในการรับรองแขกชาวตางชาติ

กับทานอธิการบดีรับทราบ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงาน 

เพ่ือทราบ และอนุมัติคาใชจาย 

อธิการบด ี

ดําเนินการรับรองผูมาเยือนชาวตางชาติ 

นําชมหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการกลาวตอนรับโดยทานอธิการบดีและคณะผูบริหาร                

ที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมของมหาวิทยาลัย 

บันทึกลงในฐานขอมูล  

และเผยแพรทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย 

งานวิเทศสัมพันธฯ จัดทําบันทึกขอความ

เชิญประชุมผูที่เกี่ยวของ 

136



เพ่ือทราบ และอนุมัติคาใชจาย 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
กระบวนการรับรอง            
ชาวตางประเทศ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี : 0 
หนา : 3/3 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ ข้ันตอนการรับรองแขกชาวตางชาติ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
 
7. เอกสารอางอิง 

โครงการดานงานวิเทศสัมพันธการตอนรับแขกตางประเทศ 
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

• บันทึกขอความขอมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดการรับรองแขกตางประเทศ 

• บันทึกขอความเชิญประชุม 
9. การจัดเก็บ 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

- 

โครงการดานงาน
วิเทศสัมพันธการ
ตอนรับแขก
ตางชาติ 

งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน 

งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน 

- 
 

ไฟลเอกสาร PDF 
 
 

 

มหาวิทยาลัยในตางประเทศเร่ืองประสานมายังงานวิเทศสัมพันธฯในการมาเยือนมหาวิทยาลัย 

งานวิเทศสัมพันธฯประสานงานในการรับรองแขกชาวตางชาติกับทานอธิการบดีรับทราบ 

อธิการบดี 

ดําเนินการรับรองผูมาเยือนชาวตางชาติชมมหาวิทยาลัยหนวยงานตางๆ 

ดําเนินการกลาวตอนรับโดยทานอธิการบดีและคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมของมหาวิทยาลัย 

บันทึกลงในฐานขอมูล และเผยแพรทางเว็บไซด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการ

ดําเนนิงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ 

เลขท่ีเอกสาร    :  

วันท่ีเริ่มใช    : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา : 
นายกฤษฎา  มาประเสริฐ 

นักวิเทศสัมพันธ 

  

ผูทบทวน : 
นางบุษบา กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

ผูอนุมัติ : 
นางบุษบา กอศรสีกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซานักศึกษา 

ชาวตางประเทศ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ตออายุวีซานักศึกษา      

     ชาวตางประเทศ 

เลขท่ีเอกสาร :  
แกไขครั้งท่ี : 0 
หนา : 2/5 

 

1. วัตถุประสงค  

เปนการชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการจัดทําวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบ มาตรฐาน อะไร หรือผูรับบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพอยางไร หรือเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

หนวยงานอยางไร หรือเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอยางอยางไร หรือจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค 

ตรงตามความตองการของใคร 

2. ขอบเขต  

เปนการชี้แจงถึงขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานวามีรายละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติงานข้ันตอนใด เริ่มตน 

สิ้นสุดมีผลผลิตหรือผลลัพธอะไร และเก่ียวของกับสวนงานใด ในบางกรณีอาจจะระบุถึงขอบเขต ดาน

พ้ืนท่ี และขอบเขตดานเวลาดวย 

3. คําจํากัดความ  

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะท่ีใชในวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะเปนภาษาไทย หรือ 

ภาษาตางประเทศ หรือในบางกรณีอาจจะมีคํายอท่ีควรทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอางอิง 

ในการปฏิบัติงาน ท้ังความหมาย หรือ คืออะไร 

4. ความรับผิดชอบ  

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานนั้น โดยมักจะ ระบุ

หนาท่ีรับผิดชอบเรียงตามลําดับของตําแหนงตามสายบังคับบัญชาลงมา และจะระบุหนาท่ีของแตละ คนท่ี

เก่ียวของแยกจากการโดยชัดเจน ตามผูรับผิดชอบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ตออายุวีซานักศึกษา 

ชาวตางประเทศ 

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01 
แกไขครั้งที่ : 0 
หนา : 3/5 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

นักวิเทศสัมพันธ 
นักศึกษาชาวตางดาวมารายงาน
ตัวกอนวีซาหมดอายุ ไมเกิน 15 

วัน 

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 

 
รับเอกสารจากนักศึกษาชาวตาง
ดาวเพ่ือดําเนินการขอหนังสือนํา

การตออายุวีซา 

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

หนังสือรับรองนักศึกษา
ชาวตางดาว/สําเนาหนา
หนังสือเดินทางและวีซา

ลาสุด 

 
ขอเลขหนังสือเพ่ือออกหนังสือนํา
ขอความอนุเคราะหตออายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

นักวิเทศสัมพันธ/
เจาหนาท่ีออกเลขหนังสือ

ของ สนอ. 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 

นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
ตออายุวีซานักศึกษาชาว

ตางประเทศสงใหหัวหนางาน
ตรวจสอบ 

นักวิเทศสัมพันธ/หัวหนา
งานวิเทศสัมพันธ 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 

นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
ตออายุวีซานักศึกษาชาว

ตางประเทศท่ีอนุมัติแลวสงตอไป
ยัง สนอ. เพ่ือใหอธิการบดีลงนาม 

นักวิเทศสัมพันธ/สนอ./
อธิการบดี 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 
รับหนังสือนําขอความอนุเคราะห

ตออายุวีซานักศึกษาชาว
ตางประเทศกลับจาก สนอ.  

นักวิเทศสัมพันธ 
หนังสือนําขอความ

อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 

นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
ตออายุวีซานักศึกษาชาว

ตางประเทศตรวจสอบการลงนาม
ขออธิการบดีวาครบถวนหรือไม 

นักวิเทศสัมพันธ 
หนังสือนําขอความ

อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ 
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สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ตออายุวีซานักศึกษา          
 ชาวตางประเทศ 

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01 
แกไขครั้งที่ : 0 
หนา : 4/5 

 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 

กรณีตรวจสอบแลวลงนาม
ครบถวนใหเตรียมนัดหมาย

นักศึกษาชาวตางประเทศเพ่ือ
เดินทางไปยังสํานักงานตรวจคน

เขาเมือง 

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

นักวิเทศสัมพันธ 
กรณีตรวจสอบแลวลงนามไม

ครบถวนใหนําสงเพ่ือขอลงนาม
อีกครั้ง 

นักวิเทศสัมพันธ 
หนังสือนําขอความ

อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 
เม่ือนัดหมายนักศึกษาตางดาว

เปนท่ีเรียบรอยแลวใหจองรถยนต
เพ่ือเดินทาง 

นักวิเทศสัมพันธ/
เจาหนาท่ีกองกลางดูแล

เรื่องรถยนตราชการ 

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ 

 

กรณีนัดหมายตองคลาดเคลื่อน
เนื่องดวยไมมีรถยนตราชการ

ใหบริการ ตองนัดหมายนักศึกษา
ชาวตางประเทศในวันท่ีสามารถ
เดินทางดวยรถยนตราชการได 

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ 

 
กรณีท่ีไมสามารถเลื่อนนัดหมาย
ไดหรือกรณีเรงดวนใหทําเรื่องขอ

เบิกคาเดินทางจาก กองกลาง 

นักวิเทศสัมพันธ/
เจาหนาท่ีกองกลางดูแล

เรื่องรถยนตราชการ 

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ 

 
นํานักศึกษาชาวตางประเทศ

เดินทางไปยังสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง 

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตอ อายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

 
ดําเนินการตามระเบียบสํานักงาน

ตรวจคนเขาเมือง 
นักวิเทศสัมพันธ/

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตอ อายุวีซา

นักศึกษาชาวตางประเทศ 
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สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ 

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01 
แกไขครั้งที่ : 0 
หนา : 5/5 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

เปนการชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด อธิบายถึงรายละเอียด การดําเนินงาน ใคร ทํา

อะไร เสนอใคร ใครพิจารณาอยางไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอยางไร ผลผลิตหรือผลลัพธท่ี

เกิดข้ึน แสดงถึงคุณภาพของงาน 

7. เอกสารอางอิง 

เอกสารประกอบแตละข้ันตอน กฎหมายท่ีเก่ียวของ เอกสารราชการท่ีเก่ียวของ คําสั่ง เอกสาร ประกอบการ

ดําเนินงาน ท้ังภายนอกและภายใน 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ แบบท่ีเก่ียวของในการใชบริการ การดําเนินงานท้ังภายนอกและภายใน 

9. การจัดเก็บ 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
 จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 

ตออายุวีซา
นักศึกษา          
ชาวตางประเทศ 

งานวิเทศสัมพันธ

และศูนยอาเซียน

ศึกษา กองนโยบาย

และแผน 

งานวิเทศสัมพันธ

และศูนยอาเซียน

ศึกษา  

กองนโยบายและ

แผน 

 ไฟลเอกสาร PDF 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการปฏิบัติงานการใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร 
เลขท่ีเอกสาร :  
วันท่ีเริ่มใช :   11 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : น.ส.ภสัสธีมา มาสิริธนาธิป  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
  

ผูทบทวน :    
ผูอนุมัติ : นางบุษบา กอศรีสกุล   
 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 2 

 
1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูใชงานระบบใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตรไดอยางถูกตอง 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติแทนกันได  
 3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระดับ
หลักสูตรนี้ ครอบคลุมทุกข้ันตอนในการใชระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA Online) ระดับหลักสูตร ตั้งแตการขอรหัสหลักสูตร จนถึงการสงรายงานหลักสูตรในระบบ ท้ังในสวนผูใชงาน
ระบบและสวนผูดูแลระบบในระดับหลักสูตร โดยขอมูลของแตละหลักสูตรไดผานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กอนนําขอมูลมาใชในระบบ โดยตองดําเนินการตามรอบปการศึกษา โดยมี
ขอบเขตของเวลา ปการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกป 
 
3. คําจํากัดความ 
 ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบท่ีใชในการจัดทํา “รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหลักสูตร โดยสถาบัน คณะและทุกหลักสูตรจะตองบันทึกขอมูลตางๆ ลง
ในระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี สกอ. ไดกําหนดไว  

การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบ คุณภาพเพ่ือกํากับ

การดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีบงชี้ คุณภาพท่ีกําหนด การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ัง

กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาสถาบันมี ระบบ และกลไกควบคุมคุณภาพ และไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการ

ปฏิบัติตามระบบ และกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ

ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การ

ตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทําใหเกิด

ความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ ของการจัด

การศึกษา ประกอบดวยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 3 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หมายถึง การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วา

หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  

 
4. ความรับผิดชอบ 
  
 - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 - ผูดูแลระบบ สกอ. 
 - นักวชิาการศึกษา 
 - รองอธิการบดี ดานประกันคุณภาพ 
 - เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 4 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิชาการ

ศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
ผูดูแลระบบ 

สกอ. 
 
 
 
 
 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

เอกสาร 
สกอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลม 
มคอ. 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 5 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิชาการ

ศึกษา 

 

 
 
ผูดูแลระบบ 

สกอ. 
 
 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
 
 

รอง
อธิการบดี 

ดานประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
เนื้อหาการ
ลงระบบ 
ISCED, 

username, 
ข้ันตอนการ
ลงระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 6 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน 
 1. นักวิชาการศึกษาตองศึกษาและทําความเขาใจระบบ CHE QA Online 

 2. นักวิชาการศึกษาเก็บขอมูลทุกหลักสูตรจากผูรับผิดชอบหลักสูตรมาตรวจสอบ 

 3. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบรหัสทุกหลักสูตร (ไมมี) สงขอมูลไปท่ี สกอ. เพ่ือขอเพ่ิมรหัสหลักสูตรใน

ระบบ CHE QA Online (หลกัสูตรใหหนาเลมหลักสูตร)  

 4. นักวิชาการศึกษาสอบถามไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหแจงรายชื่ออาจารยใหม ในปการศึกษา

ลาสุด ตรวจสอบรายชื่ออาจารย 

 5. นักวิชาการศึกษาสอบถามอาจารยผูรับผิดชอบทุกหลักสูตร การยกเลิกตัวบงชี้ และทําเรื่องแจงไปยัง 

สกอ. โดยเรื่องตองผาน รองอธิการบดี รับทราบ และลงนาม พรอมสงเรื่องไปท่ี สกอ. ท้ังเอกสารและทาง E-mail 

 6. นักวิชาการศึกษาแจง Username / password ทุกหลักสูตร 

 7. นักวิชาการศึกษานัดวันอบรมการลงระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร โดยมีเอกสาร ระบบ 

ISCED, username, ข้ันตอนการลงระบบ (อาจารยประจําหลักสูตร เตรียมไฟล มคอ.) 

 8. นักวิชาการศึกษาบอกข้ันตอนการลงระบบ CHE QA Online ใหอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสอบถามเรื่องเก่ียวกับระบบ (ตอบไมได สอบถามไปยัง สกอ.)    

 9. นักวิชาการศึกษากําหนดวันสงระบบ CHE QA Online ตรวจสอบขอมูลทุกหลักสูตร (ไมครบถวน) 

แจงไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 10. นักวิชาการศึกษาสรุปทุกหลักสูตรเพ่ือยันยันขอมูลในระบบ แจงรองอธิการประกันคุณภาพ และยิน

ยันขอมูล 

 
 
 
 
 
 

149



 
 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ระดับหลักสูตร 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 7 

 
7. เอกสารอางอิง 
 1. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 1. แบบฟอรมยกเลิกตัวบงชี้  
 2. แบบฟอรมเพ่ิมชื่ออาจารยในระบบ CHE QA Online 
 
9. การจัดเก็บ 
เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 เอกสารขอ
ยกเลิกตัวบงชี้ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา / 
สกอ. 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 ไฟลเอกสาร
PDF 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 
 

เลขท่ีเอกสาร :  
 
วันท่ีเริ่มใช :   11 พฤษภาคม 2564 
 
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : นางสาวสุภาวิมล  กือเย็น  

นักวิชาการศึกษา 
  

ผูทบทวน :    
ผูอนุมัติ : นางบุษบา กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
  

 
 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 1 

 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหมีแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 
 1.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 
2. ขอบเขต 
 เฉพาะการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน สวนของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
3. คําจํากัดความ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)             
การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทําให
เกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของ     
การจดัการศึกษา ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
สถาบันวา สงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี้ 
 หนวยงานสนับสนุน หมายถึง  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี 
  
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 หนวยงานสนบัสนุน 
 4.2 นักวิชาการศึกษา 
 4.3 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 2 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

  
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
รอง
อธิการบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

- คูมือการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
ระดับ 
อุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.
2562 

 
- (ราง) 
เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
ระดับ
หนวยงาน
สนับสนุน 

 
 
 
 

จุดเริ่มตน 

สังเคราะหเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

จัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 

ปรับแก (ราง) ตามท่ีวิพากษ 

ประชุมวิพากษ (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 

งาน
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทําเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 3 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
- (ราง)เกณฑ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
หนวยงาน
สนับสนนุ 
 
- เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
หนวยงาน
สนับสนนุ 

 
 

ปรับแก (ราง) ตามท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

จัดทําเลมเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 

นํา (ราง) เขาวาระ
การประชุม

คณะกรรมการบรหิาร 

 

จัดทํา QR Code ให download 

ไมครบถวน 

ครบถวน 

งาน
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 4 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หนวยงาน
สนับสนุน 

 
 
 

หนวยงาน
สนับสนุน 

 
 
 
 

เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงาน

สนับสนุน 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน 
 6.1 สังเคราะห เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน
สนับสนุน จากเลมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
 6.2 จัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 6.3 จัดประชุมวิพากษ (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน      
ใหหนวยงานสนับสนุน 
 6.4 ปรับแก (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนตามท่ีวิพากษ 
 6.5 นํา (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนเขาท่ีวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
 
 

หนวยงานสนับสนุน นําเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ไปประเมิน 

จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 

จบ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
 

หนวยงาน
สนับสนุน 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 5 

 
 6.6 ถาไมครบถวนใหปรับแก (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุนตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 6.7 เนื้อหาครบถวนจัดทําเลมเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 6.8 จัดทํา QR Code ให download เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน 
 6.9 จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 6.10 หนวยงานสายสนับสนุนนําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 
ไปใชสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
7. เอกสารอางอิง 
 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
 
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 8.1 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง 
 8.2 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
9. การจัดเก็บ 
เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 แบบฟอรม
รายงานการ
ประเมินตนเอง 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 ไฟลเอกสาร 
PDF 

 แบบฟอรม
รายงานผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 ไฟลเอกสาร 
PDF 
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หนาแรก 

 

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 

 

ช่ือการปฏิบัติงาน : การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน/ 

แผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

 

เลขท่ีเอกสาร   : 

วันท่ีเริ่มใช   : 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน  

 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 

ผูจัดทํา นายสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ 

นักวชิาการศึกษา 

  

ผูทบทวน นางบุษบา กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

ผูอนุมัติ ดร.พรศิริ  กองนวล 

รองอธิการบดี 

  

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 

แกไขครั้งท่ี   : 

หนา          : 2 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธ

กั บชุ ม ชนและแผนการบ ริ ก า ร วิ ช าก า รแก สั ง คม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือการจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแก

สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 ชุมชนยานกะดีจีน เปนพ้ืนท่ีเปาหมายใหเกิดความ

ตอเนื่องและเกิดความม่ันคงยั่งยืน  

 

2. ขอบเขต 

ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการ

บริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

 

3. คําจํากัดความ 

แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 หมายถึง การดําเนินงานโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ

แผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 การจัดการความรูศิลปวัฒนธรรม ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนยานกะดีจีน เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือการทองเท่ียว 

 วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกส และอาหารมอญ 

 

4. ความรับผิดชอบ 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะท้ัง 4 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

แผนพัฒนาทองถ่ินตาม

พระร า โ ชบาย ,  แผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย , 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย และเกณฑ

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพฯดานบริการ

วิชาการ 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

 

 

 

 

 

 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

(ราง) แผนการเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนฯ 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

 

 

 

 

 

งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา และ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณะ

ท้ัง 4 

แ ผ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ความสัมพันธกับชุมชนฯ 

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

 

 

 

 

 

 

  

นายสมโชค 

ฤทธิ์จํารูญ 

 

 

 

 

งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ร า ย ง าน ส รุ ป ผ ล ก า ร

ดําเนินงาน 

 

 

ศึกษา วิเคราะห แผนพัฒนาทองถิ่นฯ แผน

ยุทธศาสตรฯ และเกณฑมาตรฐานตางๆ 

คณะกรรมการ

พิจารณาโครงการ 

ตามแผนฯ 

ดําเนินการจัดทํา(ราง)โครงการสอดคลองตาม

แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนฯ 

(ราง) แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนฯ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ 

คณะกรรมการ

พิจารณารายงานผล

การดําเนินงานฯ 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

159



6. วิธีการปฏิบัติงาน 

ศึกษาวิเคราะหระบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาประเด็นการบริการวิชาการแกสังคม 

การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคม เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพึง

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ี

ชัดเจนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม

กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

เปาหมาย เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ประกอบกับเกณฑมาตรฐานดานการบริการ

วิชาการแกสังคมกําหนดไววาทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการ

พัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน 

จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ   

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัย คณะ และชุมชนเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดทําการศึกษา 

วิเคราะห ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดานการบริการวิชาการแกสังคม

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

7. เอกสารอางอิง 

แผนพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย, แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพฯดานบริการวิชาการแกสังคม 

 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

- ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (คุณลกัษณะของคนไทย 4.0) ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกันกับแผนการ

จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 ระดับอุดมศึกษา 

- แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563 

- โครงการ/กิจกรรมตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแก

สังคม ปการศึกษา 2563 

 

9. การจัดเก็บ 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการจัดเก็บ การจัดเก็บ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการปฏิบัติงานการใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 

 
เลขท่ีเอกสาร :  
วันท่ีเริ่มใช : 1 มีนาคม 2564   
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองนโยบายและแผน 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : นายรัชศักดิ์  เลิศไตรกุล 

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
  

ผูทบทวน :    
ผูอนุมัติ : นางบุษบา  กอศรีสกุล   
 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการใชงาน 
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน

อธิการบดี 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขคร้ังท่ี    : 
หนา            :  2 

 
1. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูใชงานระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือการใชงานระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี ครอบคลุมทุกข้ันตอนในการใชระบบคลัง
เอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี ท้ังในสวนผูใชงานระบบและสวนผูดูแลระบบ  
 
3. คําจํากัดความ 

ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี หมายถึง ระบบท่ีใชในการจัดเก็บเอกสารท่ีใชในการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 
 
4. ความรับผิดชอบ 
 - ผูดูแลระบบ 
 - เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการใชงาน 
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน

อธิการบดี 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขคร้ังท่ี    : 
หนา            : 3 

 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
ผูรับผิดชอบ 

เอกสาร
ในการ
จัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบการเข้า

 

ไมม่ี 

ม ี

คลงัเอกสาร 

ค้นหา 

แสดงข้อมลู 

ไมม่ี 

ม ี

จบ 

เพ่ิมเอกสาร 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการใชงาน 
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน

อธิการบดี 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขคร้ังท่ี    : 
หนา            :  4 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน 
 1. ขอใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 
 2. เขาใชระบบงานท่ี https://office.dru.ac.th/_docweb 
 3. ทําตามข้ันตอนในคูมือระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 
 
7. เอกสารอางอิง 
 1. คูมือระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 
 
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

1. แบบฟอรมขอใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี 
 
9. การจัดเก็บ 
เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 เอกสารประเภท
อ่ืนๆ 
 
 

ระบบคลัง
เอกสารเว็บไซต
สํานักงาน
อธิการบดี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

 ไฟลเอกสาร
PDF, รูปภาพ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการปฏิบัติงาน  การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส           

ในการปฏิบัติงาน 
 
 

เลขท่ีเอกสาร :  
 
วันท่ีเริ่มใช :   17 พฤษภาคม 2564 
 
หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตําแหนง ลงนาม วันท่ี 
ผูจัดทํา : นายอภิวัฒน ปทถาพงษ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  

ผูทบทวน :    
ผูอนุมัติ : นางบุษบา กอศรีสกุล 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
  

 
 
ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง

จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน 

 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 1 

 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหมีแนวทาง รวมถึงแสดงความคิด ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 1.2 เพ่ือใหการแสดงความคิดเห็นตาง นําไปปรับปรุงและพัฒนาเปนรายงานกับสวนงานตางๆ เชน ITA  
 
2. ขอบเขต 
 พัฒนา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือบุคลากร           
ท่ีเก่ียวของรวมถึงผูท่ีมาใชบริการและบุคคลภายนอกไดแสดงความคิดเห็น 
 
3. คําจํากัดความ 
 หนวยงานสนับสนุน หมายถึง บุคลากรท่ีทํางานดานปฏิบัติการตามหนวยงานตางๆ เชน สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานอธิการบดี เปนตน 
 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 หนวยงานสนบัสนุนและผูเก่ียวของ 
 4.2 งานระบบจัดซ้ือจัดจาง ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบประเมินความพึงพอใจ 
 4.3 พัฒนา Web Site ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง

จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 2 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
  

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
 
 
 
หนวยงาน
สนับสนุน 

 ขอมูลจาก
ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 
 
 

 
 
 

จุดเริ่มตน 

สังเคราะหขอมูล ชุมชน สรางจิตสํานึก 

คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ประชุม การจัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก 

คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการพัฒนาแลวแกไข ตามท่ี ผอ.สนอ       

ไดมอบหมาย 

จัดทํา การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก 

คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง

จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการปฏิบัติงาน 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขคร้ังที่    : 
หนา            : 3 

 
6. วิธีการปฏิบัติงาน 
 6.1 สังเคราะหขอมูล ท่ีเก่ียวของกับ ITA  จากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 6.2 ประชุม การจัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 6.3 จัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 6.4 ดําเนินการพัฒนาแลวแกไข ตามท่ี ผอ.สนอ ไดมอบหมาย 
 
7. เอกสารอางอิง 
 1. Web Site Web Site ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน       
Link : https://office.dru.ac.th/copoffice/ 
8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 8.1 ขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 8.2 ขอมูลบางสวนจาก https://itas.nacc.go.th/ (ITA) 
9. การจัดเก็บ 

เลขท่ี
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร สถานท่ี
จัดเก็บ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 การพัฒนา
เว็บไซต 
ชุมชน 
สราง
จิตสํานึก 
คุณธรรม
และความ
โปรงใสใน
การ
ปฏิบัติงาน 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 https://office.dru.ac.th/copoffice/ 
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กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170



 

 

 

 

การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

 

เลขที่เอกสาร    : 

วันท่ีเริ่มใช้    : 1 พฤษภาคม 2563 

หน่วยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ต าแหน่ง ลงนาม วันที่ 
ผู้จัดท า      นางสาวเสาวลักษณ์  แสงแก้ว  23 เมษายน 2563 
ผู้ทบทวน    
ผู้อนุมัติ อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ   
 

 

ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที่ รายละเอียดการแก้ไข วัน เดือน พ.ศ. 
   
 

 

  

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 

เนื่องด้วยกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี   

ซึ่งรวมถึงหน้าที่การใหบ้ริการด้านทุนการศึกษาให้เปล่า จัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษา            

ต่อจนส าเร็จการศึกษา จึงได้จัดท าวิธีปฏิบัติงานการขอทุนการศึกษาให้เปล่าขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่

นักศึกษา 

2. ขอบเขต 

วิธีปฏิบัติงานการขอทุนการศึกษาให้เปล่า มีขอบเขตตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ การคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

จนถึงการประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่าตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา

ให้เปล่า 

3. ค าจ ากัดความ 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลด้าน

การขอทุนการศึกษาให้เปล่า รวมทั้งการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการขอทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การติดต่อ

ประสานงานทุนการศึกษาให้เปล่าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นักศึกษา หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มสีถานะก าลังศึกษาอยู่ภายในภาคการศึกษา

ปัจจุบัน ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษ 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก หมายถึง ข้อก าหนดต่างๆ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาให้

เปล่า โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า 

คณะกรรมการคัดเลือก หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า 

4. ความรับผิดชอบ 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าทีใ่ห้บริการข่าวสาร ให้ค าปรึกษา จัดท าข้อมูล เอกสาร รวบรวม

สถิติ และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับงานทุนการศึกษาให้เปล่า  

 

 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

เลขที่เอกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที่     :     - 
หน้า            :     1/4 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักแนะแนว
การศึกษาและ

อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ไม่ผ่าน 
     
                                                           
                                        ผ่าน 
 
 
 
                              
 
                                                                                    
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 

 
 

                               
นักแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 
 

นักศึกษา 
 
 
 

นักศึกษา            
 
                                                       

นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

 
นักแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 
 

คณะกรรมการ
คัดเลือกทุนการศึกษา

ให้เปล่า 
 

นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

 
นักแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 
 
 

 

 
 
                             
การประชาสัมพันธ์
ผ่านเพจCounseling 
DRU 
แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า 
 
 
แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า 
 
แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า 
 
แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า 
 
คุณสมบัติและเกณฑ์
การคัดเลือกนักศึกษา
ทุนการศึกษาให ้
 
เอกสารประกาศ
รายชื่อ 
 
เอกสารประกาศ
รายชื่อ 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

เลขที่เอกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที่     :     - 
หน้า            :     2/4 

เริ่มต้น 

ประชาสมัพันธ์การขอรับ

ทุนการศึกษาให้เปลา่ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ

ขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมและจดัเก็บเอกสารฯ 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีไดร้ับ

การคดัเลอืก 

สิ้นสุด 

เสนอคณะกรรมการ

คัดเลือก 

บันทึกรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รบั
การคัดเลือก 

แก้ไข 
นักศึกษาส่งเอกสาร 

173



 

 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประชาสัมพันธ์ก าหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ และวิธีการแก่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ต้องการขอทุนการศึกษาให้เปล่าได้รับทราบ โดยผ่านทาง 

เพจ Counseling DRU และ Web site มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า และส่งไฟล์ข้อมูลการขอรับ

ทุนการศึกษาให้เปล่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่เพจ Counseling DRU 

- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตรวจเอกสารที่นักศึกษาส่งมา หากเอกสารไม่ผ่านตามคุณสมบัติที่

ประกาศไว้ นักศึกษาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก 

- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

ทุนการศึกษาให้เปล่า เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 

- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพบันทึกรายชื่อ ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา

ให้เปล่าและประกาศรายชื่อผ่านทางเพจ Counseling DRU และ Web site มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

7. เอกสารอ้างอิง 

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา Counseling DRU 
- แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า 

- คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า 

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

- แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า 

 

 

 

 

ส านักงาน
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

เลขที่เอกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที่     : 
หน้า            : 

 
     - 
     3/4 
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9. การจัดเก็บ 

 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่จัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

การจัดเก็บ 

 ประกาศจากเพจงานแนะ
แนวกองพัฒนานักศึกษา 
Counseling DRU 
 

 นักแนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ 

 จัดเก็บในเพจ
งานแนะแนว
กองพัฒนา
นักศึกษา 
Counseling 
DRU 

 แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า 
 

กองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ 

 เอกสาร 

 

ส านักงาน
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

เลขที่เอกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที่     : 
หน้า            : 

 
     - 
 

ส านักงาน
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า 

เลขที่เอกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที่     : 
หน้า            : 

 
     - 
    4/4 
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การขอกูยืมกองทุนเงินใหกยูืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตำแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทำ      นายคณาธิป สัมมาทัต  23 เมษายน 2563 

ผูทบทวน    

ผูอนุมัติ อาจารยเอกรินทร ต้ังนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิธีการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค 

ดวยภารกิจของกองพฒันานักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งในแตละป

การศึกษาน้ันมีจำนวนผูกูจำนวนมากทั้งผูกรูายใหมที่ไมเคยกูยืมเงินมากอน รวมถึงผูกรูายเกาที่เคยกูยืมเงิน

มาแลวในสถานศึกษาอื่นหรือในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง เพื่อเปนมาตรฐาน และใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจำปการศึกษาตางๆ จึงไดจัดทำวิธีปฏิบัติงานการขอกูยืม

กองทุนเงินใหกูเพือ่การศึกษา กยศ.ข้ึนมา 

2. ขอบเขต 

วิธีปฏิบัติงานการขอกูยืมกองทุนเงินใหกเูพื่อการศึกษา กยศ. มีขอบเขตต้ังแตการประชาสัมพนัธให

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมทุรปราการ จนถึงการประกาศผทูี่มสีิทธ์ิสมัภาษณ

ตามกำหนดการที่กองทุน กำหนด 

3. คำจำกัดความ 

เจาหนาท่ีกองทุน หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา 

ผูท่ีประสงคกู หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันๆ 

และประสงคจะกูเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศึกษา 

ระบบ e-student loan หมายถึงระบบของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

4. ความรับผดิชอบ 

เจาหนาที่งานกองทุน มหีนาที่ใหบริการขาวสารและจัดทำระบบ เอกสาร รวมถึงทำกิจกรรมตางๆตามที่

กองทุนกำหนด  

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอกูยืมกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     1/3 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีงาน

กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                 ไมถูกตอง 

 

 

                             ถูกตอง 

 

  

 

 

 

เจาหนาท่ีงาน

กองทุน 

 

 

ผูท่ีประสงคกู 

 

 

ผูท่ีประสงคกู 

 

 

 

เจาหนาท่ีงาน

กองทุน 

 

 

เจาหนาท่ีงาน

กองทุน 

 

 

เจาหนาท่ีงาน

กองทุน 

 

 

 

 

การประชาสัมสมัพันธ

ผานเพจ งานกองทุนฯ 

 

 

 

 

ใบคำขอกูประจำป

การศึกษา นั้นๆ 

 

 

 

ใบคำขอกูประจำป

การศึกษา นั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกาศรายชื่อ 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอกูยืมกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     2/3 

เริ่ม 

ประชาสัมพันธ การยื่นขอกู 

ประจำปการศึกษา 

ผูที่ประสงคกู บันทึกขอมูลใน

ระบบ e-student loan 

ผูท้ี่ประสงคกู Print เอกสารคาํ

ขอกูส่้งกองพฒันานกัศึกษา 

ตรวจ

เอกสาร 

บนัทึกเขา้ระบบ 

 e-student loan 

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ สมัภาษณ ์

จบ 

แกไข 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่งานกองทุน ประชาสมัพันธกำหนดการ และวิธีการใหกบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ตองการขอกู  กยศ. ประจำปการศึกษาน้ันๆ ไดรบัทราบ โดยผานทางเพจกองทุน และ 

Web site มหาวิทยาลัย 

- ผูที่ประสงคจะกู ไปบันทึกคำขอกูในระบบ e-student loan โดยใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

Login เขาระบบ โดยผูประสงคจะกูตองพมิพแบบคำขอกูสงทางกองพัฒนานักศึกษา ตามกำหนด 

- เจาหนาที่กองทุน ตรวจเอกสารที่ผกููพิมพมา หากเอกสารไมถูกตองผูกูตองเขาระบบ e-student 

loan เพือ่พิมพใบขอกูมาใหม หากเอกสารถูกตอง เจาหนาที่กองทุนจะบันทึกเขาระบบ เพื่อพิมพ

เอกสารประกาศรายช่ือผมูีสิทธ์ิสัมภาษณตอไป 

 

7. เอกสารอางอิง 

- เพจกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

- ใบคำขอกูยมืเงิน 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

8. แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

- ใบคำขอกูยมืเงิน จากระบบ e-student loan 

9. การจัดเก็บ 

 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 ประกาศจากเพจกองทุน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ี

 เจาหนาที่กองทุน  ในเพจ 

 ใบคำขอกูยืมเงินจาก

ระบบ e-student loan 

กองพฒันานักศึกษา เจาหนาที่กองทุน  เอกสาร 

 

สำนักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา กยศ. 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     : 

หนา            : 

 

     - 

     3/3 
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การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตำแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทำ นางสาวปราณี  หวังสกุลโชค  23 เมษายน 2563 

ผูทบทวน    

ผูอนุมัติ อาจารยเอกรินทร ต้ังนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิธีการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค 

ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา แมวาจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

ใหนักศึกษาปลอดภัยที่สุด ขณะที่อยูในมหาวิทยาลัย แตอุบัติเหตุเปนสิ่งที่เกิดข้ึนเองโดยไมคาดข้ึน การประกัน

อุบัติเหตุเปนวิธีการหน่ึงที่จะลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยตองรับภาระในเบื้องตน 

2. ขอบเขต 

วิธีปฏิบัติงานการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มีขอบเขตต้ังแตการประชาสัมพันธใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จนถึงการแจงการโอนเงินใหกับนักศึกษา  

3. คำจำกัดความ 

เจาหนาท่ีการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแล

ดานการประกันอบุัติเหตุใหกบันักศึกษา 

ผูท่ีขอรับการประกันอุบัติเหตุหมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ทีช่ำระเงินคาประกัน

อุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย 

4. ความรับผดิชอบ 

เจาหนาที่งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มีหนาที่ใหบรกิารดานการประกันอบุัติเหตุใหกบันักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     1/3 
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ไมมีสิทธิ ์

มีสิทธิ ์

ไมมี/ไมครบ 

 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศกึษา 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 

 

 

 

 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     2/3 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     2/3 

เริ่ม 

นักศึกษาขอทำเรื่องรับเงินประกัน

อุบัติเหตุ 

ตรวจสอบ

สิทธ์ิ 

ไมรับทำ

เอกสาร 

แจงเอกสารที่ตองใชเบิก

ประกันอุบัติเหตุ 

นักศึกษายื่นเอกสารที่ตอง

ใชเบิกประกันอุบัติเหตุ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ทำเรื่องสงบริษัทประกันอุบัติเหตุ 

บริษัทประกันตรวจสอบและโอน

เงินใหกับนักศึกษา 

จบ 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

นักศึกษา 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

ตรวจสอบรายช่ือ

ในเลมประกัน

อุบัติเหตุ 

ใบเบกิประกัน

อุบัติเหตุ

ใบเสร็จรับเงินและ

ใบรับรองแพทย

ฉบับจริง แกไข/เพ่ิมเติม

เอกสาร 

ครบ 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่งานประกันอุบัติเหตุ แนะนำวิธีการขอรบัเงินประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ที่ตองการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ไดรับทราบ โดยผานกองพฒันา

นักศึกษาและเพจกองพฒันานักศึกษา 

- ผูที่ประสงคจะขอรบัเงินประกันอบุัติเหตุนักศึกษา ย่ืนเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา 

- เจาหนาที่งานประกันอุบัติตรวจสอบรายช่ือ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการ

สงเรื่องใหกบับริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

 

7. เอกสารอางอิง 

- รายช่ือเลมประกันอบุัติเหตุนักศึกษา 

8. แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

- ใบเบกิประกันอบุัติเหตุนักศึกษา 

9. การจัดเก็บ 

 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 ใบบันทึกการสงเอกสาร

การขอรบัเงินประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา 

กองพฒันานักศึกษา เจาหนาที่งาน

ประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา 

 เอกสาร 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :     3/3 
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การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทํา      นายจตุพร     เดชจร  23 เมษายน 2563 

ผูทบทวน    

ผูอนุมัต ิ อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 
วิธีการปฏิบัติงาน 
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1 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังประสิทธิผลเปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 ขอบเขต 

เฉพาะการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนกองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

3 คําจํากัดความ 

  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หมายถึง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

  หัวหนาเจาหนาท่ี หมายถึง หัวหนาเจาหนาท่ีท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

  คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานดําเนินการเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง   

  ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ หมายถึง ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ระบบ MIS หมายถึง ระบบการจัดซ้ือ จัดจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ใบเสนอราคา หมายถึง เอกสารท่ีผูขายหรือผูใหบริการออกใหกับผูสนใจ เพ่ือแสดงรายละเอียดสินคา

กอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงภายในเอกสารใบเสนอราคาจะตองมีการชี้แจงรายการสินคาหรือรายการบริการอยางชัดเจน 

พรอมระบุเง่ือนไขและคาใชจายตางๆ ซ่ึงเอกสารใบเสนอราคานั้น 

เนินการเฉพาะสวนงานบริหารงานท่ัวไป การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กอง

พัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขคร้ังที่     :     - 

หนา            :     1 
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4 ความรับผิดชอบ 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

- ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ 

- หัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงานดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขคร้ังที่     :     - 

หนา            :     2 
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5 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขคร้ังที่     :     - 

หนา            :     3 
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6วิธีการปฏิบัติงาน 

 - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปขอใบเสนอราคาจากรานคา/บริษัท 

 - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปตรวจสอบขอมูลความถูกตองในใบเสนอ 

 - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมเสนอชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุในระบบ MIS และแนบเอกสารใบเสนอราคาจากรานคา/บริษัท  

 - เสนอหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ

ตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 - เสนอผูอํานวยการกองคลังและพัสดุเพ่ือพิจารณา เพ่ืออนุมัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  

 - เสนอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีพิจารณาเพ่ืออนุมัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง พัสดุ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  

 - สะแกนเอกสารเก็บ 

 - สงบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ ดําเนินการเปนลําดับตอไป 

7 เอกสารอางอิง 

7.1 ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)  

7.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

8 แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

 8.1 แบบฟอรมรายงานขออนุมัตจิัดซื้อจัดจาง 

9 การจัดเก็บ 

เลขท่ี

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง กองพัฒนานักศึกษา เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

 ไฟลเอกสาร

PDF 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขคร้ังที่     :     - 

หนา            :     4 
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วธีิการปฏิบัตงิาน 

การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิกจิกรรมนักศึกษา 

 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วนัท่ีเร่ิมใช ้    : 1 พฤษภาคม 2563 

หน่วยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพฒันานกัศึกษา 

 

ตาํแหน่ง ลงนาม วนัที ่
ผูจ้ดัทาํ      นางสาวปาริฉตัร จารุชวลิต  23 เมษายน 2563 
ผูท้บทวน    
ผูอ้นุมติั อาจารยเ์อกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ   
 

 

ประวตักิารแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอยีดการแก้ไข วนั เดือน พ.ศ. 
   
 

 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
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1. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหง้านพฒันานกัศึกษา และการจดักิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีไดผ้ลตามท่ีมุ่ง

หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  จึงไดจ้ดัทาํวิธีการขออนุมติัการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี ข้ึน 

 

2. ขอบเขต 

 วิธีการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา มีขอบเขตเพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/สโมสร

นกัศึกษา ไดท้ราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมติัเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา กบักองพฒันานกัศึกษา 

 

3. คาํจํากดัความ 

 “สภานกัศึกษา”  หมายความวา่ สภานกัศึกษามหาวิทยาบยัราชภฏัธนบุรี 

 “องคก์ารนกัศึกษา” หมายความวา่  องคก์ารนกัศึกษมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 “สโมสรนกัศึกษา” หมายความวา่  สโมสรนกัศึกษาคณะท่ีเปิดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

4. ความรับผดิชอบ 

  เจา้หนา้ท่ีการเงินกองพฒันานกัศึกษา มีหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา ให้

เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี วา่ดว้ย เงินกิจกรรมนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ และจดัทาํ

สรุปบญัชีถึงมหาวิทยาลยัเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิ

กจิกรรมนักศึกษา 

เลขทีเ่อกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที ่    :     - 
หน้า            :     1 

190



 

 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกจิกรรมนักศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง เอกสาร 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิ

กจิกรรมนักศึกษา 

เลขทีเ่อกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที ่    :     - 
หน้า            :     2 
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จนท.การเงินกองพฒันา
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 

จนท.การเงินกองพฒันา
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการกองพฒันา

นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ

การเงินกิจกรรมนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
          ไม่ผา่น 

         
 
 
 
 
 
 
           ไม่ผา่น 

       
 
 
 
 
 
 
 
        ไม่ผา่น 

 
 
 

 
องค์การ/สภา/สโมสร 

นักศึกษา 
 
 
 
 
 

องค์การ/สภา/สโมสร 
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อาํนวยการกองพฒันา
นักศึกษา 

 
 
 
 

จนท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.การเงินกองพฒันา
นักศึกษา 

 

 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กจิกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกจิกรรมนักศึกษา (ต่อ) 

ผู้รับผดิชอบ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง เอกสาร 

องคก์ารบริหารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/สโมสรนกึักษา 

ส่งเอกสารการขออนุมิติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา 

จนท.การเงินกองพฒันานกัศึกษา 

ตรวจสอบเอกสารการขออนุมิติ

เบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา 

ส่งเอกสารใหผู้อ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา 

ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา 

พิจารณา/ลงนาม 

ส่งเอกสารใหป้ระธานกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา  

พิจารณา/ลงนามอนุมติั 

ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษา  

พิจารณา/ลงนาม 

192



จนท.การเงินกองพฒันา
นกัศึกษา 

 

 
 

จนท.การเงินกองพฒันา
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จนท.การเงินกอง
พฒันานกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมนกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. วธีิการปฏิบัตงิาน 

ลาํดับ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ผู้รับผดิชอบ 
1. องคก์ารบริหารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/สโมสรนกัศึกษาส่งเอกสารการขอ

อนุมติัเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษา 
องคก์าร/สภา/สโมสร

นกัศึกษา 
2. เจา้หนา้ท่ีการเงินกองพฒันานกัศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน/

หลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน 
- เอกสารถูกตอ้งจะดาํเนินการส่งเอกสารต่อใหผู้อ้าํนวยการกอง

พฒันานกัศึกษาพิจารณาต่อไป 
- เอกสารผดิจะส่งเอกสารคืน องคก์ารบริหารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/

สโมสรนกัศึกษา เพื่อดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 

ปาริฉตัร จารุชวลิต 

 

 

วธีิการปฏิบัตงิาน (ต่อ) 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิ

กจิกรรมนักศึกษา 

เลขทีเ่อกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที ่    :     - 
หน้า            :     3 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิ

กจิกรรมนักศึกษา 

เลขทีเ่อกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที ่    :     - 
หน้า            :    4 

จนท.การเงินกองพฒันานกัศึกษาดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน 

ใหอ้งคก์ารบริหารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/สโมสรนกึักษา 

การเงินกองพฒันานกัศึกษาลงบญั/เกบ็เอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

จบ 
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ลาํดับ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ผู้รับผดิชอบ 

3. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน/
หลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน 

- เอกสารถูกตอ้งจะดาํเนินการส่งเอกสารต่อใหป้ระธานกรรมการ

การเงินกิจกรรมนกัศึกษาต่อไป 
- เอกสารผดิจะส่งเอกสารคืน เจา้หนา้ท่ีกองพฒันานกัศึกษา เพื่อ

ตรวจสอบอีกคร้ังใหถู้กตอ้ง 
 

ผูอ้าํนวนการกองพฒันา

นกัศึกษา 

4. ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษาพิจารณาอนุมติัการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมนกัศึกษาต่อไป 
- อนุมติั จะส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินกองพฒันานกัศึกษาดาํเนินการ

เบิกจ่ายเงินต่อไป 
- ไม่อนุมติั จะส่งเอกสารคืนใหผู้อ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา

ตรวจสอบอีกคร้ังใหถู้กตอ้ง 
 

ประธานกรรมการการเงิน

กิจกรรมนกัศึกษา 

5. เม่ือประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนกัศึกษษพิจารณาอนุมติัแลว้ 
เจา้หนา้ท่ีการเงินกองพฒันานกัศึกษาจะดาํเนินการดงัน้ี 

- เบิกจ่ายเงินกิจกรรมนกัศึกษาตามเอกสารท่ีขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให ้
องคก์าร/สภา/สโมสร นกัศึกษา ต่อไป 

- ลงบญัชีคุมยอดเงินกิจกรรมนกัศึกษา 
- สรุปบญัชีเสนอมหาวิทยาลยัเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ปาริฉตัร  จารุชวลิต 

 

7. เอกสารอ้างองิ 

- หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินทีผ่่านการอนุมัตติามลาํดบั 

- สมุดบัญชี 

- บันทุกขอส่งสรุปยอดการใช้จ่ายเงินกจิกรรมนักศึกษา 

 

 

8. แบบฟอร์มทีเ่กีย่วข้อง 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วธีิการปฏิบตังิาน 
การขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิ

กจิกรรมนักศึกษา 

เลขทีเ่อกสาร  : 
แก้ไขคร้ังที ่    :     - 
หน้า            :    5 
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- แบบบันทกึขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินกจิกรรมนักศึกษา 

- แบบสรุปโครงการ 

 

9. การจัดเกบ็ 

 

เลขทีเ่อกสาร ช่ือเอกสาร สถานทีจั่ดเกบ็ ผู้รับผดิชอบ 
ระยะเวลา
จัดเกบ็ 

การจัดเกบ็ 

 ใบรับใบสาํคญั แฟ้มการเงินกอง

พฒันานกัศึกษา 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน

กองพฒันา

นกัศึกษา 

  

 สมุดบญัชีธนาคาร กองพฒันานกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีการเงิน

กองพฒันา

นกัศึกษา 

  

 สมุดลงบญัชีสรุป

ยอดเงินต่างๆ 
กองพฒันานกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีการเงิน

กองพฒันา

นกัศึกษา 
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การขอผอนผันการเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

 

เลขทีเ่อกสาร    : 

วันที่เริ่มใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร  : กองพฒันานักศึกษา 

 

ตำแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทำ      นายวันชัย ภัทรกุลปกรณ   

ผูทบทวน    

ผูอนุมัติ อาจารยเอกรินทร ต้ังนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

การขอผอนผันการเขารับราชการ

เปนทหารกองประจำการ 
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สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
การขอผอนผันการเขารับ

ราชการเปนทหารกอง

ประจำการ 
 

เลขท่ีเอกสาร 

แกไขครั้งท่ี 

หนา          : 1/5 

 

 

1.วัตถุประสงค 

-เพื่อใหเจาหนาที่ฯ มีความรู ความเขาใจ สามารถดำเนินงานไดตามข้ันตอนของการปฏิบัติการ      

ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯไดอยางถูกตอง และลดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

2.ขอบเขต 

-เตรียมเอกสารคำรองขอผอนผันฯ ตลอดจนแนะนำข้ันตอนตางๆ ใหกับ นักศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ รับทราบถึงวิธีปฏิบัติการย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

3.คำจำกัดความ 

-เจาหนาที่ฯ หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯใหดูแลงานดานข้ันตอนการย่ืน

เรื่องขอผอนผันฯ 

-นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีสถานะกำลังศึกษาอยู และมีอายุไมครบ 

26 ปบริบูรณ 

4.ความรับผิดชอบ 

-จัดทำประกาศแจงนักศึกษาใหทราบ  

-ตรวจสอบความถูกตองของคำรองฯและเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

-รวบรวมจัดทำบัญชีรายช่ือของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ  

-จัดสงหลักฐานต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกป 
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สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
การขอผอนผันการเขารับ

ราชการเปนทหารกอง

ประจำการ 
 

เลขท่ีเอกสาร 

แกไขครั้งท่ี 

หนา          : 2/5 

 

5.ข้ันตอนการปฏิบัติงานผอนผันทหาร 

ผูรบัผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสมัพันธโดยผานทางเพจฯ

งานทหารฯ และ Web site ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 

คำรองฯและเอกสารหลักฐานของ

นักศึกษาที่ขอผอนผันฯ 

 

 

 

 

คำรองฯ 

/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 

/สำเนาหมายเรียก                 

รับราชการทหาร แบบ สด.35 

/สำเนาทะเบียนบาน 

/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน      

ช่ือ-นามสกุล (ถาม)ี 

/หนังสือรบัรองการเปนนักศึกษา 

ดำเนินการประชาสัมพันธให

นักศึกษาสงเอกสารหลกัฐานการ

ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

ตรวจสอบหลักฐานการ

ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

เริ่ม 

รับคำรองฯ และเอกสารหลกัฐาน

ของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

แกไข 

ไมผาน 

ผาน 
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สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
การขอผอนผันการเขารับ

ราชการเปนทหารกอง

ประจำการ 
 

เลขท่ีเอกสาร 

แกไขครั้งท่ี 

หนา          : 3/5 

 

 

ผูรบัผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำรองฯ 

/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 

/สำเนาหมายเรียก                 

รับราชการทหาร แบบ สด.35 

/สำเนาทะเบียนบาน 

/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน      

ช่ือ-นามสกุล (ถาม)ี 

/หนังสือรบัรองการเปนนักศึกษา 

 

บันทึกขอความ 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ                                      

 

 

รวบรวมหลกัฐาน พิมพบัญชีรายช่ือ

ของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

จัดทำบันทึกขอความ                   

ใหผูบรหิารลงนาม 

ผูบริหารลงนาม 

แกไข 

ไมผาน 

ผาน 
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สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
การขอผอนผันการเขารับ

ราชการเปนทหารกอง

ประจำการ 
 

เลขท่ีเอกสาร 

แกไขครั้งท่ี 

หนา          : 4/5 

 

 

ผูรบัผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำรองฯ 

/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 

/สำเนาหมายเรียก                 

รับราชการทหาร แบบ สด.35 

/สำเนาทะเบียนบาน 

/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน      

ช่ือ-นามสกุล (ถาม)ี 

/หนังสือรบัรองการเปนนักศึกษา 

 

 

 

6.วิธีการปฏิบัติงาน 

-เจาหนาที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธใหนักศึกษาย่ืนเรื่องขอผอนผัน รวมถึงเอกสารหลักฐานการขอ

ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ ตลอดจนข้ันตอนตางๆ ใหกับนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

กรุง เทพมหานครและสมุทรปราการ ไดรับทราบ  โดยผานทางเพจฯงานทหารฯ และWebsite                  

ของมหาวิทยาลัยฯ 

เก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษา 

ที่ย่ืนเรือ่งขอผอนผันฯ 

จบ 

จัดสงเอกสารหลักฐาน               

ของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผัน

ฯ 

200



 

-รับคำรองฯและเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

-รวบรวมหลักฐาน พิมพบัญชีรายช่ือของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

-จัดสงเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ  

-เก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่ย่ืนเรื่องขอผอนผันฯ 

7.เอกสารอางอิง 

-กฎกระทรวงการผอนผันเขารับราชการทหารกองประจำการแกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษาหรือ

เรียนรู  พ.ศ.2549  

8.แบบฟอรมที่เกี่ยวของ 

-คำรองฯ และเอกสารหลักฐานการการย่ืนเรื่องขอขอผอนผันฯ 

-บันทึกขอความใหผูบริหารลงนาม  

9.การจัดเก็บ 

เลขที่

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร สถานที่จัดเก็บ ผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา

จัดเกบ็ 
การจัดเก็บ 

 ค ำรอ งฯแล ะ เอกส าร

หลักฐานการการย่ืนเรื่อง

ขอขอผอนผันฯ 

กองพฒันา

นักศึกษา 

เจาหนาที ่

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

จนกวาจะ

พนสภาพ

การเปน

นักศึกษา 

 

 บันทึกขอความให

ผูบริหารลงนาม 

กองพฒันา

นักศึกษา 

เจาหนาที ่

ที่ไดรับ

มอบหมาย 

จนกวาจะ

พนสภาพ

การเปน

นักศึกษา 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
การขอผอนผันการเขารับ

ราชการเปนทหารกอง

ประจำการ 
 

เลขท่ีเอกสาร 

แกไขครั้งท่ี 

หนา           : 5/5 
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วิธีการปฏิบตัิงานการใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตำแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทำ นายศิวเรศ  สุภูออน   

ผูทบทวน    

ผูอนุมัติ อาจารยเอกรินทร ต้ังนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนยสงเสริม

สุขภาวะ 
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1. วัตถุประสงค 

 กองพฒันานักศึกษาเปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี และใหบริการในดานกีฬา

และสุขภาพ โดยสงเสรมิใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีพื้นทีอ่อกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาวะที่ดี  

โดยกองพฒันานักศึกษาไดบรกิารสถานที่ออกกำลงักายบรเิวณอาคาร 1 ช้ัน 15 ทั้งน้ีเพื่อเปนมาตรฐาน และใช

เปนแนวทางปฏิบัติในการรับบรกิารแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีส่นใจจึงไดจัดทำวิธีปฏิบัติงานการใช

บริการศูนยสงเสรมิสุขภาวะข้ึน 

2. ขอบเขต 

 วิธีปฏิบัติงานการเขารับบริการศูนยสงเสรมิสุขภาวะมีขอบเขตต้ังแต การประชาสัมพันธเวลาเปดและปด

การบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ รวมถึงการลงช่ือเขารับบรกิารจนถึงการลงช่ือออกจากการใชบริการศูนยสงเสริม

สุขภาวะ ตามเวลาที่กำหนด 

3. คำจำกัดความ 

 เจาหนาท่ีงานกีฬา หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานงานกีฬา 

 ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีเ่ขารับบริการศุนยสงเสรมิสุขภาวะ 

 ศูนยสงเสรมิสุขภาวะ หมายถึง หองออกกำลังกาย อาคาร 1 ช้ัน 15 

4. ความรับผดิชอบ 

 เจาหนาท่ีงานกีฬา มหีนาที่ใหการบรกิารแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีเ่ขารบับริการศูนย

สงเสริมสุขภาวะ แนะนำวิธีการใชอุปกรณออกกำลังกายที่ถูกตองแกผูรบับริการ  

   

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานการใช

บริการศูนยสงเสริมสุข

ภาวะ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     : 

หนา            : 1/4 
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5.   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       ไมใช     ใช 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่งาน

กีฬา 

 

 

ผูใชบริการ 

 

 

 

 

เจาหนาที่งาน

กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใชบริการ 

 

 
ผูใชบริการ 

เจาหนาที่

งานกีฬา 

 

 

 

 

การประชาสัมสัมพันธ

ผานเพจ งานกองกีฬา

ฯ 

 

 

 

 

 

 

บัตรนักศึกษา,บัตร

ประจำตัวพนัก 

งานมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

ใบลงชื่อเขาใชบริการ 

ศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

 

 

ใบลงชื่อเขาใชบริการ 

ศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานการใช

บริการศูนยสงเสริมสุข

ภาวะ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     : 

หนา             : 2/4 

เริ่ม 

ลงชื่อเขาใช

บริการ 

ประชาสัมพันธการเปดบริการ

ศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

ตรวจสอบบเอกสารผูขอใช

บริการวาเปนนักศึกษา 

อาจารย หรือบุคลากร 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

งดบริการ 

 

ลงชื่อออก จบ 

ผูใชบริการขอใชบริการศูนย

สงเสริมสุขภาวะ 

เขา้ใชบ้ริการ 
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    6. วิธีการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่งานกีฬา ประชาสัมพันธการเปดบริการศูนยสงเสรมิสุขภาวะ และวิธีการขอใชบริการ

ใหกับนักศึกษา อาจารย หรือบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

- เจาหนาที่งานกีฬา ตรวจเอกสารการขอใชบริการศูนยสงเสรมิสุขภาวะใหกับนักศึกษา อาจารย หรือ

บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีจากบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  

ในกรณีไมมีหลักฐานหรอืไมใชนักศึกษา อาจารย หรือบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจาหนาที่

งานกีฬาช้ีแจงถึงระเบียบการเขาใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ และงดบรกิาร 

- ผูใชบริการทีผ่านการตรวจเอกสารลงช่ือเขาใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ โดยลงเวลาเขาใชบรกิาร

ในใบลงช่ือเขาใชบริการ 

- เจาหนาที่งานกีฬาบริการใหคำแนะนำแกผูใชบรกิารศูนยสงเสริมสุขภาวะถึงการออกกำลังและการ

ใชเครื่องออกกำลงักายอยางถูกวิธี 

- ผูใชบริการที่ใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะเสร็จแลว ลงช่ือออกจากการใชบริการพรอมทั้งลงเวลา

ออก ในใบลงช่ือเขาใชบริการ 

- เจาหนาที่งานกีฬาตรวจเช็คความเรียบรอยของอปุกรณภายในศูนยสงเสรมิสุขภาวะและเก็บใบลง

ช่ือเขาใชไวเปนขอมูลจำนวนผูเขาใชบรกิารในแตละวันตอไป 

    7. เอกสารอางอิง 

- เพจงานกีฬากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

- ใบลงช่ือเขาใชศูนยสงเสรมิสุขภาวะ 

8.        แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

 -    ระเบียบการใชศูนยสงเสริมสุขภาวะ 

 

 

 

 

สำนักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนย

สงเสริมสุขภาวะ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     : 

หนา            : 
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9.  การจัดเก็บ 

 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การจัดเก็บ 

 ประกาศจากเพจงานกีฬา

กองพฒันานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ี

กองพฒันานักศึกษา เจาหนาที่งาน

กีฬา 

 ในเพจ

,เอกสาร 

 ใบลงช่ือเขาใชบริการศูนย

สงเสริมสุขภาวะ 

กองพฒันานักศึกษา เจาหนาที่งาน

กีฬา 

 เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนย

สงเสริมสุขภาวะ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     : 

หนา            : 
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ข้ันตอนการเสนอโครงการ 

เลขท่ีเอกสาร    : 

วันท่ีเร่ิมใช    : 1 พฤษภาคม 2563 

หนวยงานท่ีถือครองเอกสาร  : กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตำแหนง ลงนาม วันที่ 

ผูจัดทำ      นายชฎาธาร   ภูธิวุฒ ิ  23 เมษายน 2563 

ผูทบทวน    

ผูอนุมัติ อาจารยเอกรินทร ต้ังนิธิบุญ   

 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขครั้งที ่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

   

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิธีการปฏิบัติงาน 

207



 

 

1. วัตถุประสงค 

 ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจึง

เปนหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตลอดปการศึกษา และทำหนาที่ตรวจสอบข้ันตอนการขออนุมัติโครงการ

ของสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ รวมถึงองคการบริหารนักศึกษา ดังน้ันทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจัดทำข้ันตอนขออนุมัติ

โครงการของนักศึกษา 

2. ขอบเขต 

วิธีปฏิบัติงานการขออนมุัติโครงการ ซึ่งในแตละปจะมีการกหนดการประชุมของสภานักศึกษา โดย

จะแจงวันและสถานท่ีกอนการจัดกิจกรรม จะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือนกอนการจัดกิจกรรม 

3.  คำจำกัดความ 

เจาหนาท่ีกิจกรรม หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานการจัดกิจกรรม 

สภานักศึกษา หมายถึง กลมุนักศึกษาที่คอยเปนทีป่รกึษา รบัรูเรื่องราวการทำกจิกรรม คอยตรวจสอบการจัด

กิจกรรม งบประมาณ และรปูแบบการจัดกิจกรรม 

องคการนักศึกษา หมายถึง กลมุนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มบีทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

สโมสรนักศึกษา หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาแตละคณะ มบีทบาทหนาที่ในการจัดกจิกรรมของคณะ 

4. ความรับผิดชอบ 

เจาหนาที่ดานกิจกรรม มหีนาที่ใหบรกิารขาวสารและจัดทำเอกสาร รวมถึงทำกจิกรรมตางๆตามที่

กำหนด  

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการเสนอโครงการ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :    1/3 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติโครงการ 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเก่ียวของ เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ี

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เจาหนาที่กิจกรรม 

 

องคการบริการ

นักศึกษา 

 

 

เจาหนาที่กิจกรรม 

 

 

 

 

เจาหนาที่กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่กิจกรรม 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่กิจกรรม 

 

 

 

เอกสารกิจกรรม 

 

 

เอกสารกิจกรรม 

 

 

เลมโครงการ

ทั้งหมด 

 

 

 

เลมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลมโครงการ 

 

 

 

 

 

เอกสารโครงการ 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการเสนอโครงการ 

เลขที่เอกสาร  : 

แกไขครั้งที่     :     - 

หนา            :    2/3 

ผาน 

จุดเริ่ม

สโมสรคณะ   

เสนอโครงการองคการบริหารนักศึกษา 

ไมผาน 

องคการบรหิาร

นักศึกษา 

ตรวจสอบ 

 

สภานักศึกษาพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณา

โครงการ 

แกไข 

นัดสโมสรและองคการบรหิารนักศึกษาวางแผน

ประชุมเพื่อเสนอโครงการ 

แกไข 

ไมผาน 

สงเอกสารใหกองพัฒนานักศึกษา 

จบ 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่กจิกรรม กำหนดการประชุม และประชาสมัพันธใหตัวแทนสโมสรทั้ง 4 คณะ รับทราบ  

- สโมสรนักศึกษา  นำโครงการเขาตรวจสอบและรวมประชุมกับองคการนักศึกษา เพื่อแกไข

รายละเอียดกอน เขาสูทีป่ระชุมสภานักศึกษาเพือ่สงเอกสารใหกับกองพฒันานักศึกษา 

3. เอกสารอางอิง 

- ตัวโครงการ 

4. แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

- แบบเสนอโครงการ 

5. การจัดเก็บ 

- ขอไฟลเอกสารละบันทึกเกบ็ไวในคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการเสนอโครงการ 

เลขท่ีเอกสาร  : 

แกไขคร้ังท่ี     :     - 

หนา            :   3 /3 
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กองพัฒนาระบบบริหาร 
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กองคลังและพัสด ุ
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สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 

แนวปฏบิตัิการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม  
(ระบบ Consolidated Financial Statement Program :ระบบ CFS) 

เลขทีเ่อกสาร    : 
วันที่เริ่มใช    :  
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร  : กองคลังและพสัดุ 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 
ผูจัดทํา : นางสาวพรภัสสร รุงสิรเิดชา/นักวิชาการเงิน

และบญัชี 
  

ผูทบทวน : นายจิรายุ พลบัสวาท/รักษาการผูอํานวย
กองคลงัและพัสดุ 

  

ผูอนุมัติ : นายจิรายุ พลบัสวาท/ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 

  

ประวัติการแกไข 
แกไขคร้ังท่ี รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 

2 ทบทวนและแกไขรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัติงานรวมทั้งคําผิด 

07 พฤษภาคม 2564 
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สํานักงานงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 
แนวปฏบิตัิการใชงานระบบการ

จัดทํารายงานการเงนิรวม  
(ระบบ Consolidated 
Financial Statement 
Program :ระบบ CFS) 

เลขที่เอกสาร : 
แกไขครั้งที ่: 
หนา : 

1. วัตถุประสงค 

 การจัดทําแนวปฏิบัติการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated Financial 
Statement Program :ระบบ CFS) มีวัตถุประสงค 2 ประการ ดังน้ี 

1.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการบันทึกขอมูลทางการเงินและบัญชีเขาสู ระบบ 
Consolidated Financial Statement Program (ระบบ CFS) ของสวนงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร ีและเผยแพรใหบุคลากรในกองคลังและพัสดุไดรับทราบ และเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงานดังกลาว 

1.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70
และมาตรา 72  มีขอมูลครบถวนและถูกตอง เปนไปดวยความเรียบรอยและรัฐบาลสามารถนําขอมูล
รายงานการเงินไปใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเงินการคลังของประเทศ 

2. ขอบเขต 

 แนวปฏิบัติการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated Financial Statement 
Program :ระบบ CFS) จะอธิบายข้ันตอนการทํางานดังน้ี 1. การเตรียมขอมูลกอนนําขอมูลเขาสูระบบCFS 2. การจัดการ
ขอมูลพื้นฐาน 3. การใชงานในระบบ CFS โดยเริ่มต้ังแตการรับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS วิธีการเขาใช
ระบบงาน การบันทึกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย,ผูรับผิดชอบ การสรางผังบัญชี การนําเขาและเช่ือมโยง
ขอมูลรายงานการเงิน การประมวลผล การจัดทํารายงานการเงิน การตรวจสอบและสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง การ
บันทึกงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3. คําจํากัดความ 

 ระบบการจัดทํารายงานการเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement 
Program :ระบบ CFS) เปนระบบงานที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใหรองรับการจัดเก็บขอมูลรายงานการเงินประจําปของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อแสดงขอมูลสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายไดและคาใชจายของหนวยงานภาครัฐในภาพรวม สําหรับ
นําเสนอตอผูบริหาร และรัฐบาลเพื่อนําไปใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเงินการคลังของ
ประเทศ รวมทั้ง เปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกใหหนวยงานภาครัฐจัดทํารายงานการเงินตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  

4. ความรับผิดชอบ 

 ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีผูรับผิดชอบเพียงทานเดียวคือนักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี ระบบ 
GFMIS) 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ผูรบัผิดชอบ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ เอกสาร 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี (งานบัญชี 
ระบบ GFMIS)   

1. รับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS 
 
 
 
 
2. การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
3. การใชงานในระบบ CFS 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                                                         
                                                                            
 
                                                                             
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                           
                                                                            
 
 
 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี  (งานบัญชี 
ระบบ GFMIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารรายงานการเงิน
ระบบ GFMIS 
 
 
 
ข อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เก่ียวกับมหาวิทยาลัย
และผูรับผิดชอบในการ
นํ า ข อ มู ล ร า ย ง า น
การเงินเขาระบบ CFS 

รับ เอกสารรายง าน
การเงินระบบGFMIS 

 

เลมเอกสารรายงาน
การเงินระบบ GFMIS 

วิธีการเขาใชระบบงาน
และการบันทกึขอมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

และผูรับผิดชอบ 

การจัดการผังบัญชี 

สรางผงัรายงาน
การเงินของ

มหาวิทยาลัย (FS) 

สรางผงัรายงาน
การเงินภาพรวมของ
หนวยงานภาครัฐ(T) 

Mapping 

ตรวจสอบผลการ 
Mapping ผัง FS กับ T 

การนําเขารายงาน
การเงินผานหนาจอ
ระบบงาน Key - in 

ตรวจสอบขอมูลหลงั
การนําเขารายงาน

 

สงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง 

สตง.ตรวจสอบรายงาน
การเงินระบบ GFMIS 

สงเลมเอกสารรายงานการเงิน
ระบบ GFMIS ให สตง. 

 

สตง.สงรายงานการเงินที่
ผานการรับรองจาก สตง. 
กลับมามหาวิทยาลัย 

 

ไมถูกตองทั้งหมด 

ถูกตองทัง้หมด 

ปรับปรุง/แกไข 

ไมถูกตองทั้งหมด 

ถูกตองทัง้หมด 

276



6. วิธีการการปฏบิัติงาน 
1. รับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS 
2. การจัดการขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 

1. วิธีการเขาใชระบบงาน 
 1. ติดต้ังระบบโปรแกรม Google Chrome เน่ืองจากระบบออกแบบใหใชงานผาน Google Chrome  
 2. เขาสูเว็บไซดโดยระบุ Address: http://cfs.cgd.go.th 
 3. เมื่อเขาสูหนาจอระบบการจัดทํารายงานการเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐ 
(ระบบ CFS) จะปรากฏหนาจอใหระบุรหัสผูใชงานของรหัสผาน 
  3.1 รหัสผูใชงาน : ระบุรหัสผูใชงาน u23047 : คือ u (ตัวพิมพเล็ก) และตามดวยรหัสหนวยงาน 5 หลัก 
  3.2 รหัสผาน : ระบุรหัสผานของหนวยงาน N2810u23047 : N (ตัวพิมพใหญ) ตามดวย2810 ตามดวย
u (ตัวพิมพเล็ก) และตามดวยรหัสหนวยงาน 5 หลัก 
  3.3 กดปุม 

 

 
 
เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอแสดงข้ันตอนการทํางานโดยสรุป ดังน้ี 
 

3.1 ระบุ u23047 

3.2 ระบุ N2810u23047 

เข้าสูร่ะบบ 
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การนําขอมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขาสูระบบ CFS แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 
 1. การจัดการผังบัญชี ประกอบดวย การนําเขาขอมูลผังบัญชี (GL) และผังรายงานการเงิน (FS) และทําการ 
Mapping ขอมูลผังบัญชีกับรายงานการเงิน 
 2. นําเขารายงานการเงิน สามารถเลือกวิธีการนําเขาขอมูลได 3 วิธี คือ 
  2.1 Key – in หมายถึง การบันทึกขอมูลผานหนาจอการทํางาน 
  2.2 Import หมายถึง การเช่ือมโยงขอมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS มาเปนขอมูลต้ังตนเพื่อปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง ตรงกับขอมูลชุดที่หนวยงานนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 3. การตรวจสอบ ยืนยัน และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง 

2. การเปลี่ยนรหัสผาน (Password) 
 2.1 เขาสูหนาจอระบบงานตามวิธีการตามขอ 1   ซึ่งที่แถบเมนูดานขวามือ (รูปภาพดานบน) ใหคลิกปุม  
     จะปรากฏหนาจอ ดังน้ี 
 

 
 

เปล่ียนรหัสผาน 

278



 2.2 ใหระบุ “รหัสผาน” ดังน้ี 
  1) ในชองรหัสผานเดิมใหระบุรหัสผานเดิมที่ใชอยู (รหัสที่ตองการจะถูกเปลี่ยน) 
  2) ในชองรหัสผานใหม ใหระบุรหัสผานใหมที่ตองการ จํานวน 8 หลัก โดยรหัสที่กําหนดตองมีความ
ซับซอนมากกวารอยละ 70 
  3) ในชองยืนยันรหัสผานใหม ใหระบุ รหัสใหมตามขอ 2) อีกครั้ง และกดปุม “Change” เพื่อเปลี่ยน
รหัสผานใหม โดยปุม “Change” จะปรากฏเมื่อระบุรหัสผานใหมที่มีคาความปลอดภัยมากกวารอยละ 70 

3. การปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 
  เมื่อผูใชงานเขาสูระบบ CFS แลว ใหตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เมนู 
“ขอมูลหนวยงาน” โดยตรวจสอบความถูกตองของช่ือหนวยงาน และบันทึกขอมูลที่ผูรับผิดชอบ ที่ต้ังหนวยงาน เบอร
โทรศัพท โทรสาร อีเมล และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอกับหนวยงานตอไป 
 

 
 

4. การเลือกปบัญชีที่ตองการใชงาน 
  เน่ืองจากระบบงานจะ Default  ปบัญชีปจจุบัน/หรอืปบัญชีลาสุดที่มีผูเรียกใชงานสําหรับการทํางานใน
ทุกหนาจอ ดังน้ัน หากผูใชงานตองการปรับปรุงขอมูลในรอบบัญชีใด สามารถกําหนดปบัญชีที่ตองการใชงานโดยคลิกปุม 
“ตรึงป” ที่แถบเมนูดานขวามือ 
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จะปรากฏหนาจอใหระบุป ดังรูปดานลาง ใหระบุปบัญชีที่ตองการใชงาน และกดปุม “Save” ระบบจะระบุปบัญชีที่เลือก
สําหรับการทํางานในทุกหนาจอใหโดยอัตโนมัติ 
 

 
ทั้งน้ี หากผูใชงานตรึงปไว แลวปดหนาจอโปรแกรมเพื่อออกจากระบบหรือเลิกใชงาน เมื่อ Log in เขาสูระบบจะตอง
ตรึงปบัญชีท่ีตองการอีกคร้ัง  เน่ืองจากการปดหนาจอโปรแกรมแลวเปดใหม ระบบจะไมจําคาปบัญชีเดิมที่ทานไดทําการ
ตรึงปไวในครั้งกอน 

 
5. การออกจากระบบงาน (Log out) 

 เมื่อตองการออกจากระบบงานให Click ที่ปุม               ที่อยูดานมุมบนขวาของหนาจอ ดังภาพ ออก 
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3. การใชงานในระบบ CFS 
 การนําขอมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขาสูระบบ CFS แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. การจัดการผังบัญชี คือ การนําเขาขอมูลผังบัญชี เพื่อใหระบบสามารถแสดงขอมูลรายงานการเงินไดตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยตองการ โดยมหาวิทยาลัยใชวิธีการนําเขาขอมูลจํานวนเงินดวยงบการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 สรางขอมูลผังรายงานการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด (FS) 
  1.2 Mapping FS_TP เพื่อเช่ือมโยงขอมูลรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยไปยังผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ (TP) 
 
 
 
                                                               FS_TP 

  
2. นําเขาขอมูลรายงานการเงิน ผูใชงานตองนําเขารายงานการเงินใหสัมพันธกับการจัดการผังบัญชี 

มหาวิทยาลัยนําเขาขอมูลจํานวนเงินดวยรูปแบบงบการเงินของมหาวิทยาลัย (FS)  ดังน้ันจึงตองดําเนินการสรางผัง FS 
กอน วิธีการนําเขาขอมูลของมหาวิทยาลัย จะใชวิธี Key-in ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลผานหนาจอการทํางาน 
 3. การสงขอมูล ประกอบดวย การตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองและจัดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง 

 
1. การจัดการผังบัญชี 
 ใชสําหรับต้ังคาขอมูลเบื้องตนกอนเริ่มบันทึกขอมูลรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในแตละรอบปบัญชี 
ประกอบดวย การนําเขาขอมูลผังรายงานการเงิน (FS) การ Mapping ขอมูลผังรายงานของมหาวิทยาลัยกับผังรายงาน
การเงินภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ 
 1.1 การสรางผังบัญชี 
  เปนการนําเขาขอมูลผังบัญชีของหนวยงานกอนนําเขาขอมูลจํานวนเงิน ในกรณีของมหาวิทยาลัยจะ
นําเขาขอมูลจํานวนเงินตามรูปแบบงบการเงินของหนวยงาน (FS) จึงสรางผังรายงานการเงิน (FS) ตามรูปแบบที่ตองการ 
วิธีการใชงานโปรแกรม 
1) Click ที่ปุมเมนู “สรางผงับญัชี (FS)” ระบบจะแสดงหนาจอสําหรบัการสรางผังบัญชีดังภาพ 

Click ท่ีปุมนี้เพ่ือออกจากระบบ 

ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี (FS) 

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงาน

ภาครัฐ (TP) 
Mapping 
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2) เลือกปบญัชีที่ตองการสรางผังบัญชี เชน ป 2562 
3) เลือกผังบัญชี ซึ่งมี 2 ผัง ไดแก ผัง GL                        และผัง FS                        โดยผังบัญชีทีเ่ลือกจะ
เปลี่ยนเปนปุมสีเขียว เพื่อใหทราบวากําลงัทํางานอยูทีผ่ังบญัชีน้ี ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยเลือกสรางผงั FS อยางเดียว 
4) ทําการสรางผังบัญชี โดยวิธีการสรางผังบัญชีดวยตนเองผานจอการทํางาน 

4.1) สรางหมวดบญัชีหลัก โดยClick ปุม      ที่อยูบริเวณมุมซาย จะปรากฏหนาจอใหบันทกึรายการ ดังภาพ
ดานลาง ใหระบุ รหัสบัญชี ช่ือบัญชี และเลือกประเภทบัญชี ที่ตองการ 
หมายเหตุ รหสับัญชีตองระบเุปนตัวเลขหรือตัวอักษร ระบบไมรองรับสัญลักษณ (Symbols)   
 4.2) ชอง “เครื่องหมาย” ใหระบุรายการดังน้ี 
 - กรณีบันทึกขอมลูหมวดบัญชีสนิทรพัย และคาใชจาย ใหเลอืก “ไมคิดเครื่องหมาย” (U) 
 - กรณีบันทึกหมวดบัญชีหน้ีสิน ทุน และรายได ใหเลือก “กลับเครื่องหมาย” (R) 
 เน่ืองจากการบันทึกขอมูลหน้ีสิน ทุน และรายได ในระบบจะกําหนดใหระบุเครื่องหมาย “ลบ” เพื่อแสดงวาเปน
การบันทึกขอมูลดานเครดิต ดังน้ัน เพื่อใหระบบกลบัเครื่องหมายขอมลูดานเครดิตที่ติดลบ ใหเปนบวก ในข้ันตอน “แสดง
ขอมูลรายงานการเงิน” จึงตองกําหนดคาเครื่องหมายในหนาจอน้ี 

ผังบัญช ี ผังรายงานการเงิน 
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 4.3) เมื่อบันทึกรายการเรียบรอยแลว ให Click ปุม             เพื่อจัดเก็บขอมูล  
 4.4) กรณีที่ตองการเพิ่มหัวขอยอย ให Click ปุม      ที่อยูทายหัวขอหลกั แลวบันทึกรายละเอียดรายการบัญชี
ตางๆ ใหเรียบรอย แลวกดปุม “บันทกึ”  
 4.5) กรณีที่ตองการแกไขขอมลู ให Click ปุม ดินสอ (Import) จะปรากฏหนาจอที่มีขอมลูเดิมข้ึนมาใหแกไข 
 4.6) กรณีที่ตองการลบรายการน้ันออก ให Click ปุม       ทั้งน้ี กรณีทีห่นวยงานสรางผังบัญชี FS , Mapping 
ผังบญัชี และนําเขาขอมูลจํานวนเงินเรียบรอยแลว จะไมสามารถลบรายการบัญชีได ระบบจะไมแสดงปุม       และปุม 
Import หากผูใชงานตองการแกไขผังบัญชี ตองลบรายงานการเงินท่ีนําเขาระบบออกกอนจึงจะสามารถแกไขขอมลู
ผังบัญชีได 
หมายเหตุ เน่ืองจากภาพที่นํามาประกอบ มหาวิทยาลัยมีการนําเขาขอมลูจํานวนเงินเรียบรอยแลว ในภาพจึงไมมีปุม 
ดินสอ และปุม       แสดงใหเห็น 

บันทึก 
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 1.2 การ Mapping ผังบัญชี 
  เมื่อดําเนินการสรางผงัรายงานการเงิน (FS) เรียบรอยแลว เพื่อใหระบบงาน CFS แสดงขอมูลทาง
การเงินและบัญชีของหนวยงานในรปูแบบรายงานการเงินของหนวยงานและรายงานการเงินในภาพรวมของหนวยงาน
ภาครัฐได จึงตองทําการ Mapping FS_TP เพื่อเช่ือมโยงขอมูลรายงานการเงินของแตละหนวยงาน (FS) ไปยังผงัรายงาน
การเงินภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ (TP) 
 
 
 
                                                                   FS_TP 
 
วิธีการใชงานโปรแกรม 
1) เลือกเมนู Mapping ผังบัญชีหนวยงาน ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับจับคูรายการบัญชี ดังภาพ 
2) ตรวจสอบปบัญชีที่ตองการดําเนินการ หากระบบ Default  ไมถูกตอง ใหเลือกปบัญชีที่ตองการ 

3) เลือกประเภทบัญชีวาตองการจับคูระหวางผังบัญชีระดับใด  

- กรณีของมหาวิทยาลัยใหเลือกจับคูผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) โดยคลิก
เลือก ประเภท *                     

  

4.4)คลิกปุม + เพ่ือเพ่ิมรายการยอย 

ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี (FS) 

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงาน

ภาครัฐ (TP) 

Mapping 

FS จับคูกับ T 
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วิธีการ Mapping 

มหาวิทยาลัยใชวิธีการ Mapping ผาน Excel Form โดยผูใชงานสามารถจับคูรายการบัญชีผาน Excel Form 
ดังน้ี 

1) กดปุม “Export” เพื่อรับ Excel Form สําหรับการ Mapping จากระบบงาน 

 2) นํา Excel Form จากระบบงานไปบันทึกขอมูลการจับคูรายการ ในคอลัมน “Mapping” ใหครบถวนและ
นําเขาระบบงาน

 

กดปุม Export เพ่ือรับ Excel 
Form 
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 3) ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ Export – Excel Form  ใหกดปุม “ Execute” และยืนยันการสงออกขอมูล
ดังภาพ 

 
  

4) จะปรากฏ Excel File ที่มุมดานลางซาย ให Double Click เพื่อเปด File ดังภาพ 

 
  

กดปุม “Execute” และกดยืนยัน
การสงออก “OK” 

Double Click เพ่ือเปด File  
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 5) ระบบจะแสดงขอมูลการ Mapping รายงานการเงิน (ผัง FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) ที่คอ
ลมน “Mapping ” ดังภาพ โดยระบบจะทํางานดวยการจับคูรายการรหัสในคอลมภ A กับ C 

 
 6) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการจับคูรายการที่ปรากฏในคอลัมน “account_code” (คอลัมน A) กับ 
คอลัมน “Mapping” ใหสอดคลองกัน และบันทึก File Excel ที่ดาวนโหลด โดยเลือก “บันทึกเปน” หรือ “Save as” 
แลวระบุรูปแบบการบันทึกเปน Excel 97-2003 และเปลี่ยนช่ือ File Excel ใหตรงกับช่ือ File ที่ระบบกําหนด เพื่อ
นําเขาขอมูลในข้ันตอนตอไป 
 7) นําเขาขอมูล File Excel ที่ระบุขอมูล Mapping ครบถวนแลว เขาสูระบบ โดยกดปุม “Import” ที่อยูติดกับ
ปุม “Export”  
หมายเหตุ ในภาพจะไมปรากฏปุม “Import” เน่ืองจากชวงที่ทําคูมือน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการนําขอมูลรายงานการเงินเขา
สูระบบเรียบรอยแลวและไดยืนยันการนําสงขอมูลแลวจึงไมปรากฏปุมตางๆ ใหแกไขได 

Click  “Yes” เพ่ือเปด File 
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 8) กดปุม “Upload” แลวเลือก File Excel ที่ตองการนําเขา ซึ่งตองมีช่ือไฟลตรงกับที่ระบบกําหนด หากไม
ตรงกันจะไมสามารถนําเขาขอมูลได จากน้ัน กดปุม “Execute” ยืนยันการนําเขาขอมูลการจับคูรายการ 
 9) ระบบจะแสดงผลการจับคูผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) ดังภาพดานลาง 
จากตัวอยาง แสดงจํานวนบรรทัดรายการที่จับคูแลว 437 รายการ และจํานวนรายการที่ยังไมจับคู 0 รายการ ซึ่งบรรทัด
รายการที่จับคูแลวจะปรากฏเครื่องหมาย √ ดานหนาบรรทัดรายการน้ัน 

 
หมายเหตุ ในภาพจะไมปรากฏปุม “Auto” และ ปุม “จับคู” เน่ืองจากชวงที่ทําคูมือน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการนําขอมูล
รายงานการเงินเขาสูระบบเรียบรอยแลวและไดยืนยันการนําสงขอมูลแลวจึงไมปรากฏปุมตางๆ ใหแกไขได 

1) ปุม “Auto” หมายถึง การจับคูอัตโนมัติโดยระบบ จะใชไดในกรณีที่ผังบัญชีที่ตองการจับคูรายการ 
(ดานซายและขวา มีรหัสตรงกันเทาน้ัน 

2) กรณีมีขอผิดพลาดจากการนําเขาขอมูล 
- กดปุม คลิดดูรายละเอียดขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนและแกไขใหถูกตองหรือ 
- กดปุม Refresh หนาจอ จะปรากฏรายการที่ระบบสามารถดําเนินการจับคูได 

1.3 การตรวจสอบผลการ Mapping ผังรายงานการเงิน  
 เลือกประเภทขอมูลที่ตองการตรวจสอบ ในที่น้ีคือ FS กับ T จากน้ันใหระบุเงื่อนไขเพื่อใหระบบแสดง

หนาจอขอมูลการจับคูรายการ 
- กรณีระบุ “ทั้งหมด”   : ใหระบบแสดงทุกบรรทัดรายการบัญชี 
- กรณีระบุ “เฉพาะที่เสร็จแลว” : ใหระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการจับคูแลว 
- กรณีระบุ “เฉพาะที่ยังไมเสร็จ” : ใหระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการทียั่งไมจบัคู ตองจับคูรายการใหครบทกุ

รายการ 

ปุม Refresh 
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 เมื่อตรวจสอบการ Mapping แลว พบวามีรายการท่ียังไมไดจับคูคงเหลืออยู  จะไมสามารถสรางรายงาน
การเงินในขั้นตอนตอไปได ใหผูใชงานตรวจสอบวาในผังบัญชีของมหาวิทยาลัยมีรหัสบัญชีดังกลาวหรือไม หากไมมีตอง
เพิ่มรายการดังกลาวในผังรายงานการเงินกอนจึงจะดําเนินการข้ันตอนตอไป 

2. การนําเขารายงานการเงิน 
 เมื่อดําเนินการสรางผังบัญชีและจับคูรายการบัญชี (Mapping) เรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถนําเขาขอมูล
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการบันทึกรายงานการเงินผานหนาจอระบบงาน (Key – in) 
 1) ให Click ที่ปุมเมนู นําเขารายงานการเงิน และ Click ที่ปุมเมนูยอย บันทึกรายงานการเงิน และเลือกปบัญชีที่
ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 
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 2) กดปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึกรายงานการเงิน โดยระบบจะแสดงหนาจอใหระบุเงื่อนไข และวิธีการนําเขา
ขอมูล ดังภาพดานลาง 

 
 
 3) ระบุเงื่อนไขในการบันทึกขอมูล ดังน้ี 
รายการ คําอธิบาย 
ปบัญชี ระบุปบัญชีที่จะนําเขารายงานการเงิน 
ระยะเวลารอบบัญชี ระบุรอบระยะเวลาบัญชี เชน 1 ต.ค.- 30 ก.ย. 
ประเภทขอมูล - กรณีนําเขางบการเงินเบื้องตนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก สตง. ใหระบุประเภท เปน  

“งบการเงินที่ยังไมไดรับการรับรองจาก สตง.” 
- กรณีนําเขางบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แลวใหระบุประเภท เปน  
“งบการเงินที่ผานการตรวจสอบและรับรองแลว” 

ความเห็นของ 
ผูตรวจสอบ 

- กรณีนําเขางบการเงินเบื้องตนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก สตง. ใหเลือก “ไมระบุ” 
- กรณีนําเขางบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แลว ใหระบุความเห็นของผู
ตรวจสอบ เชน ไมมีเงื่อนไข หรือ มีเงื่อนไข หรือ ไมแสดงความเห็น ดังภาพดานลาง 

 4) เลือกวิธีการบันทึกขอมูลรายงานการเงินดวยวิธี “Keyin” 
 ความหมายของวิธีการนําเขาขอมูล 
  ผูใชงานสามารถเลือกวิธีการบันทึกขอมูลรายงานการเงินไดเพียงวิธีเดียว โดย Click ที่ปุมวิธีการที่
ตองการ ดังน้ี Keyin GL  Keyin FS  Import  Excel 
  - Keyin GL หมายถึง บันทึกขอมูลรายการบัญชี ผานหนาจอระบบงานโดยตรง 
  - Keyin FS หมายถึง บันทึกขอมูลรายงานการเงิน ผานหนาจอระบบงานโดยตรง 
  - Import หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยใชขอมูลที่เช่ือมโยงจากระบบ GFMIS เปนขอมูลต้ังตนที่
สามารถใชงานไดเมื่อไดนําเขาขอมูลจากการเช่ือมโยงที่เมนู นําเขาเช่ือมโยง หนวยงาน เรียบรอยแลว 
  - Excel หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยนําเขาขอมูลผาน Excel Form ซึ่งสามารถใชงานไดเมื่อได
นําเขาไฟลที่เมนู นําเขาขอมูลจาก Excel  เรียบรอยแลว 
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ในสวนของมหาวิทยาลัย ใชวิธีการนําเขาขอมูล โดย Keyin FS คือ บันทึกขอมูลรายงานการเงิน ผานหนาจอระบบงาน
โดยตรง 

 
 

5) เมื่อเลือกวิธีการบันทึกขอมูลแลว ระบบจะสรางหนาจอบันทึกขอมูลข้ึนมาให ดังภาพ 

  
 6) ให Click ที่ช่ือรายงานที่ตองการบันทึกขอมูล เพื่อใหระบบแสดงหนาจอบันทึกขอมูลข้ึนมาใหซึ่งมี 2 รายงาน 
ดังภาพ จากตัวอยาง กรณีเลือก “รายงานการเงิน (รอดําเนินการ)” ระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูล ดังภาพ 
6.1 รายงานการเงิน 
 

 

 

กอนการสงขอมูลให
กรมบัญชีกลางจะเปนรายงาน
การเงิน(รอดําเนนิการ) และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในสวน
ของทุน(รอดําเนินการ) 

เน่ืองจากชวงเวลาที่มีการจัดทําคูมือ มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลเรียบรอยตามกําหนดระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  

291



 
 ผูใชงานบันทึกขอมูลในแตละงบใหครบถวน เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวให Click ปุม บันทึก จากน้ันให Click 
ปุม ตรวจสอบขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอตรวจสอบสูตรข้ึนมาให ดังภาพ 

 
 กรณีที่ผูใชงานตองการแกไขขอมูลที่บรรทัดรายการบัญชีอื่น ๆ ใหกดปุม ”แกไข” เพื่อกลับไปหนาจอกอนหนา 
และเมื่อปรับปรุงแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “ตรวจสอบ” อีกครั้ง เพื่อใหระบบตรวจสอบความถูกตอง ตามสูตร 
สินทรัพย + หน้ีสิน + ทุน = 0 เมื่อถูกตองแลว จึงจะสามารถกดปุม “ยืนยัน” 
 เมื่อกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 - กรณีตองการกลับไปแกไขขอมูลอีกครั้ง ใหกดปุม “แกไข” ดานซายของหนาจอ 
 - กรณีตองการยืนยันการตรวจสอบ ใหคลิก ปุม √  ยืนยันตรวจสอบ ดานขวาของหนาจอ 
 เมื่อยืนยันตรวจสอบแลวสถานะของขอมูลจะเปลี่ยนจาก “รอดําเนินการ” เปน “ยืนยัน”ดังภาพ 
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6.2 งบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน 
 ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลงบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน โดยระบุจํานวนเงินในแตละชองตาม
รูปแบบรายงานที่กําหนด และสามารถเพิ่มรายการขอมูลไดโดย Click ที่ปุม      และแกไขช่ือรายการไดโดย Click ที่ปุม 
ดินสอ หรือลบบรรทัดรายการโดย Click ที่ปุม ถังขยะ 
 ในสวนของมหาวิทยาลัย จะไมสงขอมูลงบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน ซึ่งสามารถทําไดโดย Click 
ที่ปุม      ไมสงขอมูล โดยสถานะของขอมูลจะเปลี่ยนจาก “รอดําเนินการ” เปน “ไมสงขอมูล” 
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3. การตรวจสอบและสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง 
 เมื่อนําเขาขอมูลรายงานการเงินเรียบรอยแลว ทั้งในสวนของรายงานการเงิน (ประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน และงบรายไดแผนดิน) และงบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน ผูใชงานตอง
แนบไฟลเอกสารประกอบ และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง ไดตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) การแนบไฟลเอกสารประกอบ ใหคลิกที่  เอกสารแนบ  เมื่อแนบไฟลแลวกดปุม “บันทึก” เพื่อใหระบบทํา
การแนบไฟล ในภาพจะไมมีปุม “บันทึก” เน่ืองจากกรมบัญชีกลางกําหนดใหดําเนินการภายในชวงเวลาและจํากัดการกด
บันทึก 

 
  

2) การสงขอมูล เมื่อบันทึกรายงานการเงินครบทุกรายงานแลว ให Click  ที่ปุมสงขอมูล   สงขอมูล  เพื่อสง
ขอมูลใหกรมบัญชีกลาง เมื่อกดปุมสงขอมูลใหกรมบัญชีกลางแลว ระบบจะแสดงสถานะขอมูลใหทราบที่หนาจอเมนู 
“บันทึกรายงานการเงิน” ดังภาพ ซึ่งผูใชงานจะแกไขขอมูลเพิ่มเติมไมได แตสามารถคลิกปุม เพื่อเขาไปดูรายละเอียด
ขอมูลได 
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 3) เมื่อกรมบัญชีกลางรับเรือ่ง หรือตีกลับขอมูล (กรณีขอมูลมีขอคลาดเคลื่อน) มาใหหนวยงานแกไขระบบจะแจง
ที่หนาจอรายละเอียด 
 

4. การบันทึกงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก สตง. 
 1) กดเมนู นําเขารายงานการเงิน มหาวิทยาลัยสงขอมูลรายงานการเงินใหกรมบัญชีกลางในครั้งแรก ดวย
ประเภทขอมูล “งบการเงินที่ยังไมไดรับการรับรอง” มหาวิทยาลัยจะตองสงขอมูลรายงานการเงินที่ผานการรับรองจาก 
สตง. ใหกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ใหดําเนินการดังน้ี 
 2) ให Click ปุม  สตง. ระบบจะแสดงหนาจอที่กําหนดประเภทขอมูลเปน “งบการเงินที่ผานการตรวจสอบและ

รับรองแลว” ข้ึนมาให จากน้ันใหผูใชระบุความเห็นของผูตรวจสอบ แนบเอกสาร และ Click ปุม    

 3) เมื่อผูใชยืนยันการเปลี่ยนประเภทขอมูลเรียบรอยแลว “รายงานการเงิน” เดิมก็จะเปลี่ยนสถานะจาก 
“ยืนยัน” เปน “รอดําเนินการ” เพื่อใหผูใชงานบันทึก/แกไขขอมูลไดใหม และปุม  สตง. จะหายไป 
 4) ผูใชงานสามารถบันทึก/แกไข ขอมูลไดโดยคลิกปุม “รายงานการเงิน (รอดําเนินการ)” จะปรากฏหนาจอให
สามารถแกไขขอมูลได และหากยอนกลับไปทีห่นา “บันทึกรายงานการเงิน” สัญลักษณ จะเปลี่ยนจากรูปแฟมขอมูล เปน
รูปดินสอ ใหผูใชงานแกไขขอมูลใหถูกตองตามงบการเงินที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หากมีขอ
แกไขหลายรายการและตองการนําเขาดวย Excel ใหม ใหกดปุมถังขยะ เพื่อลางขอมูลเกาออก  

5) และดําเนินการสรางผังบัญชี FS ตรงเมนู                       √ ตัวที่เพิ่ม (ที่ตองกดปุมถังขยะ เพราะเกี่ยวกับ
ตรงน้ี ถาไมกดจะไมข้ึนปุมดินสอ ตอนเพิ่มรหัสบัญชี FS ใหม) 

6) กดเมนู Mapping  ผังบัญชีหนวยงาน  เลือกประเภทบัญชีวาตองการจับคูระหวางผังบัญชีระดับใด  

- กรณีของมหาวิทยาลัยใหเลือกจับคูผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) โดยคลิก
เลือก ประเภท *                    ดําเนินการ Mapping ตามข้ันตอน 1. การสรางผังบัญชี 

7) กดเมนู นําเขารายงานการเงิน ดําเนินการตาม ขอ 2. การนําเขารายงานการเงิน 

 

7. เอกสารอางอิง/กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ 

 1. ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70 มาตรา 72  

 

ผังรายงานการเงิน 

FS จับคกับ T 
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มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด 
รวมถึงการกอหน้ี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  

ในกรณีที่มีความจําเปน หนวยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงิน 
ประจําป ซึ่งมิใชป งบประมาณก็ได และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไข ใหหนวยงานของรัฐน้ันปฏิบัติดวยก็ได 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป งบประมาณหรือตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให หนวยงาน
ของรัฐนําสงรายงานตามวรรคหน่ึงให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ และนําสง กระทรวงการคลังดวย  

มาตรา 72 ใหหนวยงานของรัฐนําสงรายงานการเงินประจําป พรอมรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัด เวนแตกรณีหนวยงานของรัฐที่เปน
หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ให
นําสงใหคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพรผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
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2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.5/ว 94 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 เร่ือง ขอความรวมมือสงรายงาน
การเงินประจําปผานระบบ CFS 
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 3. คูมือการใชงาน ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (สําหรับสวนราชการ) มกราคม 2561 กองบัญชีภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 
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งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 

เลขที่เอกสาร    :  

วันที่เร่ิมใช    :  30 เมษายน 2564 

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร  :  กองคลังและพัสดุ งานพัสดุ 

ตําแหนง ลงนาม วันที่ 
ผูจัดทํา : นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น  30 เมษายน 2564 

ผูทบทวน :    

ผูอนุมัต ิ: นายจิรายุ  พลับสวาท  30 เมษายน 2564 

 

ประวัติการแกไข 

แกไขคร้ังที่ รายละเอียดการแกไข วัน เดือน พ.ศ. 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขครั้งท่ี :  
หนา : 2/8 

 

1. วัตถุประสงค 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)ดําเนินโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเปนหนวยบูรณาการโครงการ (System 

Integrator) การจางงาน การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหา และความตองการ

ของชุมชน และการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) มีระยะเวลาการจางงาน 11 เดือน            

(เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2564) จํานวน 800 อัตรา แบงเปน 2 กลุม ดังนี้  

1) ผูท่ีปฏิบัติงานพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จํานวน 720 อัตรา แบงการจางเปนประเภท

นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี และบัณฑิตจบใหมไมเกิน 3 ป  

2) ผูท่ีปฏิบัติงานจัดทําขอมูลราชการในพ้ืนท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (DGA) จํานวน 80 อัตรา การจาง

บัณฑิตจบใหมไมเกิน 3 ป  

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สนอ.วางแผนและจัดทําแนวปฏิบัติในการ

จางงานตามโครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของสป.อว. โดยไมมีนโยบายใหเพ่ิมอัตราเจาหนา  ดังนั้น           

จึงงานพัสดุ กองคลังฯ ตองบริหารจัดการกําลังคน วัสดุอุปกรณ และออกแบบงานใหเหมาะสมภายใตขอจํากัดดังกลาว  

และการบังคับบัญชาท่ีแตกตางไปจากเดิมเนื่องจากบริหารในรูปโครงการเฉพาะกิจ ในกลุมคณะทํางานดานพัสดุ ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ี161/2564 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 ท่ีกําหนดใหนักวิชาการพัสดุ จากคณะครุศาสตร           

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกองบริการการศึกษาและ

บริการวิชาการ มรธ.สป. หัวหนางานพัสดุ กองคลังเปนหัวหนาเจาหนาท่ี และอธิการบดี เปนผูอนุมัติตามระเบียบฯ โดย

แนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ ใหการจางงานดังกลาวดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เพ่ือใหการบริหารโครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ พรอมท้ังจัดทําวงจรงาน 

(Work Instruction) จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือเปนมาตรฐานข้ันตอนงาน ซ่ึงจะมีประโยชน

ตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกหนวยงาน ผูบริหาร รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ภายหลังดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

2. ขอบเขต 
 

 จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีขอบเขตการจางฯ  3 ประเภท ดังนี้  

1) นักศึกษา เดือน/งวด ละ 5,000.-บาท  

2) ประชาชน เดือน/งวด ละ 9,000.-บาท  

3) บัณฑิต เดือน/งวด ละ 15,000.-บาท  
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          ในวงเงินกําหนดตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ/เห็นชอบใหจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง               

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) ข. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 86            

ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 0406.4/ว 67 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 
 

3. คําจํากัดความ 

 คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานดานพัสดุในการจางเหมาบริการตามโครงการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ท่ี161/2564 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 
 

 เจาหนาท่ี หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูมี

อํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4  

 เจาหนาท่ีพัสดุโครงการ หมายถึง ผูมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 มาตรา 4 ไดแก นักวิชาการพัสดุ 4 คณะ และนักวิชาการพัสดุ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

 หัวหนาเจาหนาท่ี หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหาร

พัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานรัฐนั้นกําหนด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา

หนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ขอ 4 

 หัวหนาเจาหนาท่ีโครงการ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 4 ไดแก หัวหนางานพัสดุ กองคลังและพัสดุ และกองบริการ

การศึกษาและบริการวิชาการ 

 ผูจัดทํารางขอบเขตของงานจาง หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 139 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐ  หมายถึง  ผูมีอํานาจสั่งจางตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอธิการบดี เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐ ซ่ึงการมอบอํานาจเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 6 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ท่ี 2632/2561 ลงวันท่ี  4 กันยายน 2561 

 คณะกรรมการจางตรวจรับพัสดุในงานจาง  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหตรวจรับการจางใหถูกตอง

ครบถวนตามสัญญา และ/หรือเสนอความเห็นกรณีแกไขสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ (5) 

 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขครั้งท่ี : 
หนา : 3/8 
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ผูรับจาง หมายถึง บุคคลธรรมดา ไดแก นักศึกษา ประชาชน หรือบัณฑิต ท่ีรับจางทํางานจางเหมาบริการ         

ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในลักษณะปฏิบัติงานพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  

 ผูวาจาง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

4. ความรับผิดชอบ 
 

 4.1 เจาหนาท่ี  

- มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดจางและการบริหารพัสดุในงานจางเหมาบริการ 

 4.2 หัวหนาเจาหนาท่ี 

  - กํากับ ดูแล ตรวจสอบงานท่ีเจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

  - ผานเรื่องเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางมีความเห็นใหแกไข

สัญญา 

 4.3 ผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการ 

  - จัดทําขอบเขตของงานจางเหมาบริการ 

4.4 คณะกรรมการจางตรวจรับพัสดุในงานจาง 

  - ตรวจรับงานจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญา และเสนอความเห็นกรณีแกไขสัญญา 

 4.5 หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

  - ใหความเห็นชอบบันทึกหลักการ ขอบเขตของงานจาง (TOR)  

- ใหความเห็นขอบรายงานผลของคณะกรรมการ 

  - ใหความเห็นชอบรายงานขอจาง  

  - ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และขอตกลง  

  - ใหความเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือก 

  - ใหความเห็นชอบรายงานผลของคระกรรมการตรวจรับฯ 

 4.6 คณะทํางานดานพัสดุ 

  - ออกแบบระบบงาน ไดแก ผังงาน ระบบการปฏิบัติงาน และการออกรายงาน 

  - ดําเนินการจัดจางเหมาบริการ 

  - ตรวจรายงานขอจาง เอกสาร หลักฐาน รายงานปญหาอุปสรรคใหประธานทราบ 

  - ตรวจรับพัสดุในงานจาง 

  - วางแผน ใหคําปรึกษากํากับติดตาม 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 

แกไขครั้งท่ี : 

หนา : 4/8 
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สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 

แกไขครั้งท่ี : 

หนา : 5/8 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 
 

 
 
 

เจาหนาที ่
 
 
 

เจาหนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการกลาง
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
งานพัสดุ กองคลังฯ 

 
 
 
 
-หนังสือจากสป.อว. 
-คําส่ังมหาวิทยาลัย 
 
 
-บันทึกส่ังการ/ 

 
 
 

 
 

เจาหนาที ่

 
 
 

-หน.เจาหนาที ่
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.สนอ. 
-รองอธิการบดี 
-อธกิารบดี 
 

 มอบหมาย 
 
 
- แนวทางการจางงาน 
-คูมือ U2T 
-พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ2560 

 
 

เจาหนาที ่
 
 
 
 
 

เจาหนาที ่

 
 
คณะกรรมการ TOR 

 
 
 

 
-ผูจัดทํา TOR 
-จนท.งานพัฒนาระบบ
บริหาร 
 
 

 
 
-ระเบียบกระทรวงการ 
คลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางฯ พ.ศ.2560 
 
 
-รายชื่อผูรับจาง 
-บันทึกอนุมัติ 
-TOR 
-แบบ บก.06 
 

 
เจาหนาที ่

 
 
 
 

เจาหนาที ่
 

 
 
 

เจาหนาที ่

 
-ผูรับจาง 
 
 
 

-กองพัฒนาระบบฯ 

 
-ใบเสนอราคา 
-ขอเสนอของผูรับจาง 
 
 
-ขอมูลผูรับจาง 

 
 

-หัวหนาเจาหนาที ่
-ผอ.กองคลังฯ 
-อธกิารบดี 

 
 

-บันทึกหลักการ 
-TOR 
-ใบเสนอราคา 
-บันทึกรายงานขอจาง 

 

 

 

 

รับทราบงบประมาณ  

บันทึกเสนอแตงต้ังผูกําหนดขอบเขต             

ของงาน (TOR) และกาํหนดราคากลาง 

เสนออธิการบดี

พิจารณา 

คําส่ังกําหนด TOR 

รับเอกสาร TOR, ราคา
กลาง, รายชื่อผูรับจาง 

 

รับใบเสนอราคาจากผูรับจาง 

บันทึกขอมูลผูรับจางเงินกู COVID 19 
ในระบบ MIS  

จัดทํารายงานขอจาง 

เร่ิมตน 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
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ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ เอกสาร 

 
 
 

เจาหนาที ่

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-ผอ.กองคลังฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เจาหนาที ่

 
 
 

-หน.เจาหนาที ่
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.สนอ. 
-รองอธิการบดี 
-อธกิารบดี 
 

 
 
 

-รายงานขอจางและ
เอกสารประกอบ 

 

 
 

เจาหนาที ่
 
 
 
 
 

เจาหนาที ่

 
-กองพัฒนาระบบ
บริหาร 

-กองกฎหมาย 
 
 

 
-ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
-หน.เจาหนาที ่

 
-ขอมูลผูรับจาง 
-สําเนาบัตรประชาชน 
-วุฒิการศึกษา 
-หลักฐานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ขอตกลง 

 
 
 
 

 
เจาหนาที ่

-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.สนอ. 
-รองอธิการบดี 
-อธกิารบดี 
 

 

 
 
 
 

เจาหนาที ่ -ผูรับจาง -คูฉบับขอตกลง 

 
 
 

  

 
 
 

สงสําเนาขอตกลงใหผูรับจาง 

ตอ 

รับเอกสารและหลักฐาน ตรวจสอบรายชื่อ 
และเสนอใหจัดทําขอตกลงจาง   

 

ผอ.กองคลังฯ 

ไมถูกตอง 

เสนออธิการบดี

พิจารณา 

ถูกตอง 

ไมเห็นชอบ 

เสนออธิการบดี

พิจารณา 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส้ินสุด 

ผอ.กองคลังฯ 

 

เห็นชอบ 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขครั้งท่ี : 
หนา : 7/8 

6. วิธีการปฏิบัติงาน 

 6.1 รับทราบและตรวจสอบรายการงบประมาณ บันทึกหลักการเหตุผลความจําเปนท่ีตองดําเนินการ และ

รายละเอียดอ่ืนๆ เชน ระยะเวลาในการจางงาน กฎหมายและระเบียบ รวมถึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการ หรือ เจาหนาท่ี 

หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความ

เห็นชอบและลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ เจาหนาท่ี หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการ

บุคคลธรรมดา 

 6.2 ติดตามงานจากคณะกรรมการ หรือ เจาหนาท่ี หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา และตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน เชน วงเงิน สาระสําคัญของงาน แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ

ผานหัวหนาเจาหนาท่ี  

 6.3 จัดทํารายงานขอจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ 22 เสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพรอมบันทึกระบบ e-GP  ดังนี้ 

   (1) เหตุผลและความจําเปนในการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

   (2) ขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

   (3) ราคากลาง 

   (4) วงเงินงบประมาณท่ีจะจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

   (5) กําหนดเวลาในการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

   (6) วิธีท่ีจะจางและเหตุผล 

   (7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

(8) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  

 6.4 แจงรายละเอียดขอบเขตงานและวงเงินคาจางใหผูรับจางทราบท่ีผานการคัดเลือกทราบ   

 6.5 รับและตรวจสอบความถูกตองของใบเสนอราคา ขอเสนอ และหลักฐานจากผูรับจาง 

 6.6 จัดทํารายงานขอจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (e-GP) เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐเห็นชอบผานหัวหนาเจาหนาท่ี  

 6.7 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ/อนุมัติแลว (กองกฎหมาย) แจงผูรับจางใหลงนามในขอตกลง               

ตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 6.8 สงคูฉบับขอตกลงใหผูรับจาง 
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สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
ช่ือวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร : 
แกไขครั้งท่ี : 
หนา : 8/8 

  

7. เอกสารอางอิง 

 7.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

7.3 ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวนท่ีสุด ท่ี อว 0236/ ว 1228 ลงวันท่ี 

15 มกราคม 2564 

7.4 แนวทางการจางงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ) ของ สป.อว. 

 7.5 ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

 8.1 บันทึกหลักการ และเสนอรายชื่อผูกําหนดขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา (TOR) 

 8.2 คําสั่งมหาวิทยาลัย 

 8.3 บันทึกขอความเห็นชอบขอบเขตของาน (TOR) จางเหมาบริการ 

 8.4 รายงานขอจางเหมาบริการ 

 8.5 ขอตกลงจากกองกฎหมาย 

 8.6 ใบสั่งจางในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)  

9. การจัดเก็บ 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 
xxxx/2564 -ขอตกลง 

 
งานพัสดุ  
(อาคาร 5 ชั้น 2) 

เจาหนาที ่ 10 ป แฟมทะเบียนของ
หนวยงาน 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  วิธีการปฏบิตัิงาน 

ประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01 

วันที่เริ่มใช้ : 
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ 

ตำแหน่ง ลงนาม วันท่ี 
 

ผู้จัดทำ : 
นางสาววรรตัน์ ก๋อยสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ 

ผู้ทบทวน : 
นายจิรายุ  พลับสวาท 
ผู้อำนวยการกองคลัง
และพัสดุ  

ผู้อนุมัติ : 
นายจิรายุ  พลับสวาท 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธกิารบดี

ประวตัิการแก้ไข 

แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียดการแก้ไข
 

วัน เดือน พ.ศ.
 

5 พฤษภาคม 2564 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 2 / 18 

1. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกับระเบียบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) ข 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีประสบการณ์  สามารถใช้ระบบเทคโนโยลีเพ่ือการปฏิบัติงาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพ  

2. ขอบเขต
เอกสารฉบับน้ีเป็นขั้นตอนการปฎิบัติงาน การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณี

ไม่เกิน 5,000.-บาท (รายไตรมาส) โดยเริ่มต้ังแต่รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล เตรียมข้อมูล เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณา จัดพิมพ์เอกสารรายงาน จัดทำบันทึกขออนุมัติประกาศผู้ชนะ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติใน
ระบบ ปิดประกาศท่ีบอร์ด 
3. คำจำกัดความ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือมีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานท่ี

เก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดหรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับตำแหน่งจากหัวหน้าส่วนราชการให้
มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบน้ี  

ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ ในที่น้ีหมายถึงอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 3 / 18 

4. ความรับผิดชอบ

ตามท่ีพะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา๖๖ วรรคหน่ึงบัญญัติ
ว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรับน้ัน” และมาตรา ๙๘ บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 1.กรณีราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อ  จัดจ้างต่ำกว่า 5,000.-บาท 2.กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน
กำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 
100,000.- บาท 3. กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรคสอง (การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) มี่ความ
จำเป็นเร่งด่วน 4. กรณีการซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงไม่ถึง  10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บน้ำมันเช้ือเพลิงและ 5.การจัดซื้อจัด
จ้างที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน 10,000.-บาท โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วัน ทำการถัดไป ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลว.7 มีนาคม 2561 
น้ัน  
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สำนักงานอธิการบด ี
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เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 4 / 24 

5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
 5.1  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ 

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  เจ้าหน้าที่ 

เร่ิมต้น

ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์สถานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว.

หัวหน้าเจ้าหน้าที
พิจารณา

หัวหน้าเจ้าหน้าที
อนุมตัิ/ประกาศผลผู้ชนะ ในระบบ e‐GP

รวบรวมข้อมูลประกาศผลผ ู้ชนะการจัดซือจดัจ้าง
กรณีไม่ดําเนินการในระบบ e‐GP

จัดทําไฟล์ PDF , Excel และบันทกึ e‐Gp
เมนูประกาศรายไตรมาส

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าทีตรวจสอบ

พิมพ์รายงานจากไฟล์ PDF,Excel

จัดทําบนัทึกเสนอผู้มีอํานาจพร้อมประกาศ

ผู้มีอํานาจ(ผอ.สํานัก/คณบดี)
-เห็นชอบ  
-อนุมัติ

-ลงนามประกาศ

ปิดประกาศทีบอร์ดหน่วยงาน
ส่งเอกสารให้พสัดุกลาง ทาง e‐doc
ประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ส้ินสุด

ไม่อนุมัติ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

Workflow ประกาศผลผู้ชนะฯ ข้ึนเว็บไซต์
(ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)

เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี

1.เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
2.เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

1.หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

2.เจ้าหน้าที่ 

1.หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

2.เจ้าหน้าที่ 

รายงานขออนุมัติซื้อจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  

รายงานสรุปใบขออนุมัติราย
ไตรมาส 

รายละเอียดแนบท้ายการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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6. วิธีการปฏิบตัิงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ขั้นตอนการจัดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) มีดังต่อไปนี้ 

1.ใหค้ลิกรายงานการจดัซือ/จา้ง/เช่า

.เลือก ขอ้ .รายงานสรุปใบสงัซือ/จา้ง/เช่า แยกตามหน่วยงาน (ระบบจดัซือจดัจา้ง e‐gp). 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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1. ใส่เลขปีงบประมาณ

2. เลือกไตรมาส (ไตรมาสท่ี 1-4)

ไตรมาสท่ี 1 เดือน ตค.-ธค   หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนมกราคม เท่านั้น

ไตรมาศท่ี 2 เดือน มค.-มีค  หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนเมษายน เท่านั้น

ไตรมาสท่ี 3 เดือน เมย.-มิย. หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนกรกฎาคม เท่านั้น

ไตรมาสท่ี 4 เดือน กค.-กย. หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนตุลาคม เท่านั้น

3. เลือกหน่วยงานของตนเอง

4. คลิก        Process

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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2.  

กด Print และปร้ินเอกสาร 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 9 / 18 

1.ต้องดำเนินการ Browe ไฟล์ ไปในระบบ e-GP 

2.ต้องบันทึก Excelแล้วเซฟไว้หน้าจอ เพ่ือ Browe  ไฟลใ์นระบบ e-GP 

3.ต้องบันทึกเป็น PDF แล้วเซฟไว้หน้าจอเพ่ือ Broweไฟล์ในระบบ e-GP 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 10 / 18 

1.กรณีที่จัดหา ด่วนที่ สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ให้เลือก ข้อ 3 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 11 / 24 

1. เลือกจัดทำโครงการ
2. เลือกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 12 / 18 

1.กรอกข้อมูลที่ * สีแดง เลือกปีงบประมาณ  เลือกเดือนที่ซื้อหรือจ้างต้ังแต่เดือน เช่น 

ไตรมาสที่ 4 เลือกเดือนกรกฎาคม 2562 ถงึเดือนกันยายน 2562 

2.ใส่ช่ือโครงการ ใส่จำนวนเงิน 

3.อ้างอิงเลือกข้อ 1 การจัดซือ้จัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0405/4ว322   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 13 / 18 

1.upload ไฟล์เอกสารประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง/หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและสาระสำคญัของสญัญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่เป็น “ไฟล์PDF” 

2.upload เฉพาะไฟล์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้นะการจัดดซ้ือจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและ
สาระสำคญัของสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ปน็ “ไฟล์excel” 

1 

2 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 14 / 18 

1.กรอกข้อความท่ีเป็น * สีแดง ให้ครบถ้วน 

2. คลิกปุ่ม เสนอหัวหน้าอนุมัติ

3. ประกาศ ณ วันที่

4.หัวหน้าหน่วยงานจะต้องอนุมัติ ณ วันที่ประกาศเท่าน้ัน 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 15 / 18 

ออกมาจากระบบ

ประกาศ ……….<ชื่อหน่วยงาน>………. 
         เรื่อง  ประกาศผลผูช้นะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

                และสาระสำคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี ..... (เดือน .................... พ.ศ. ........ ถึง เดือน .................... พ.ศ. ........) 

----------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน 

.............<ช่ือหน่วยงาน>…………. จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันที ่..... เดือน .................... พ.ศ. ........ 

   ...................................................... 
   (......................................................) 
   ...................................................... 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 16 / 18 

ตัวอย่าง 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 
ที่        วันที่  31 ตุลาคม 2562 
เรื่อง  ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ระหว่างเดือนกรกฎาคม         พ.ศ. 2562 
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562      

เรียน อธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 66    วรรค หน่ึง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน 

กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศตามระเบียบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามประกาศดังแนบ  

(นางสาววรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ) 
        นักวิชาการพัสดุ 

1.ที่ขีดเสนใต้ต้องแก้ไชเป็นหน่วยงานตนเอง  

2.ใส่รายละเอียดเดือนหรือไตรมาสที่ดำเนินการ  

3.ช่ือตนเองเจ้าหน้าที่พัสดุ 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 17 / 18 

ตัวอย่าง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
         เรื่อง  ประกาศผลผูช้นะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

                และสาระสำคญัของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 

----------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา  98  บัญ ญั ติ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐป ระกาศผลผู้ ชน ะการ จัดซื้ อ จั ดจ้ างห รือผู้ ไ ด้ รับ การ         
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน 

กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

(นายจิรายุ พลับสวาท) 
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
1.ที่ขีดเส้นใต้ เลือกไตรมาสทีจ่ัดทำ 

2.พิมพ์หน่วยงานตนเอง 

3.ผู้อนุมัติหัวหน้าหน่วยงานตนเอง 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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สำนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01 
แก้ไขครั้งท่ี : 0  
หน้า : 18 / 18 

7. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
3. ประกาศ กฎกระทรวง
4. หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง
5. รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. แบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้อง
1. แบบฟอร์มที่ออกมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP)
2. แบบฟอร์มที่ออกมาจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS

9. การจัดเก็บเอกสาร
เลขท่ี

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การ

จัดเก็บ 
เลขที่

รายงาน
ขอซื้อขอ
จ้างโดย

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก (รายไตรมาส) 

ห้องเก็บเอกสาร
ของงานพัสดุ 

เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุ กองคลัง
และพัสดุ 

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
งบประมาณ 

จัดเก็บใส่
แฟ้ม 

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล   

ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่

ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส) 
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ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 

 
งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

เลขที่เอกสาร   :  
วันที่เริ่มใช้   :  
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ 
 

ตำแหน่่ง ลง
นาม 

ว่ันที่ 
 

ผู่้จ่ัดท า : 
นางสมพิศ  แต่รุ่งเรือง 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

  

 

ผู่้ทบทวน่: 
   

 

ผู่้อนุ่ม่ัติ่: 
นายจิรายุ พลบัสวาท 

รักษาการผู้อ านวยการกองคลังและพสัด ุ

  

 
ประวัติการแก้ไข 

 
แก้ไขครั้งที ่

 
รายละเอ่ียดการแกไ้ข 

 
ว่ัน เดือน พ.ศ. 

2 ทบทวนและแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งค าผิด 7 พฤษภาคม 2564 
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ส านักงานอธกิารบดี่่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏบิตัิงาน 
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1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และบุคคลผู้สนใจ            
ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและน าไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ ถูกต้อง่
เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ก าหนดไว้ 

2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการสรา้งระบบควบคุมภายใน ป้องกันความเสี่ยงที่ อาจท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
2.่่ขอบเขต 
 1. คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ เฉพาะการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 2. กระบวนงานข้ันตอนปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ผู้มีสิทธิยื่นหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินกับส่วนราชการ
จนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน 
 
3.่่ค าจ ากัดความ 
 “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกัน
โรค เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริมสวยความงาม 
 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี ้
  1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด หรือสาร
ทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค 
  2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ          
อุปกรณ์ดังกล่าว 
  3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์               
โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นท านอง
เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
  4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลงัคลอดบุตร 
  5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาทีเ่ข้ารบัการรักษาพยาบาล 
  6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 

7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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 “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย              
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน               
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตาม             
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 “ผู้มสีิทธิ” หมายความว่า 

1.ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับ
การศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า 

2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย                  
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

3. ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย ว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า  
  1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต ่            
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 
  2. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มสีิทธิ 
  3. บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มสีิทธิ   
4.่่ความรับผิดชอบ 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลบัราชภัฏธนบุรี อนุมัติการเบกิจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารกัษาพยาบาล
 2. เจ้าหน้าทีง่านตรวจอนุมัติ กองคลังและพสัดุ มีหน้าที่ตรวจสอบใบส าคัญหลักฐานการขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกบัค่ารักษาพยาบาล 
 3. เจ้าหน้าทีง่านเบิกจ่ายเงินกองคลังและพสัดุ มีหน้าทีบ่ันทกึข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIF 
และโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แกผู่้มสีิทธิ 
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5.่่ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน งานตรวจอนุมัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

เจ้าหน้าที่งาน
ตรวจอนุมัติ  
กองคลังและพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่งาน
เบิกจ่ายเงิน 
กองคลังและ
พัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอใช้สิทธิเบิก 
ค่ารักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่งานเบิก
จ่ายเงิน กองคลัง
และพัสดุ 
 
 
 
 
ผู้มีสิทธิ 
 

-ใบเบิกแบบ 7131 
-ใบเสร็จรับเงิน 
-หนังสือรับรองการใช้ยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
-ใบรับรองรายการยาและ
อวัยวะเทียมที่ไม่มีจ าหน่าย
ในสถานพยาบาล 
-ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทะเบียนคุมการเบิกเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับค่า
รักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารการโอนเงินผ่าน
ธนาคารเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 

รับหลักฐานการขอเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาล 

ตรวจสอบสิทธิ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
ของเอกสาร 

บันทึกทะเบียนคุมการเบิก 
พร้อมออกเลขรับ 

เบิกเงินในระบบ 
GFMIS 

เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติ 

โอนเงนิเข้าบัญชี 
ผู้มีสิทธิ 

YES 

YES 

NO 

NO 
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6.  วิธีการปฏบิัตงิาน 
6.1  รับใบเสรจ็รบัเงินพร้อมหลักฐานประกอบการขอเบิกเงนิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
6.2  ตรวจสอบสิทธิ  
 - ไม่มีสิทธิ คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ 
 - มีสิทธิ ด าเนินการเบิกจ่ายข้ันตอนต่อไป 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร 
 - เอกสารไม่ถูกตอ้งครบถ้วน คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ 
 - เอกสารถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการเบิกจ่ายข้ันตอนต่อไป 
6.4 บันทึกรายการในทะเบียนคุมการใช้สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคล พรอ้มออกเลขที่รบั

ในใบส าคัญรับเงิน 
6.5 ส่งหลักฐานการขอเบิกใหง้านเบิกจ่ายเงินเพื่อขอเบิกเงินในระบบ GFMIF ของกระทรวงการคลัง 

เมื่อได้รบัเงินในระบบแล้วจึงด าเนินการโอนเงินเช้าบญัชีธนาคารให้แก่ผูม้ีสทิธิรับเงิน 

 

7.่่เอกสารอ้างองิ 
7.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 7.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล              
พ.ศ. 2553 
 7.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
 7.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน 
 
8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่ 
 8.1  แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล 
 8.2  แบบ 7132 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 
 8.3  แบบ 7133 หนังสือตอบรับแจง้การใช้สิทธิ 
 8.4  แบบ 7135 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไมม่ีจ าหน่ายในสถานพยาบาล 
 
9.่่การจัดเกบ็่่ 
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

  กองคลงัและพัสด ุ นางสมพิศ แต่รุง่เรือง - - 
 

329



    
 

ส านักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี วิธีการปฏบิตัิงาน 
 

งานเบิกจ่ายเงนิสวัสดกิารพนกังานมหาวิทยาลัย 
เลขที่เอกสาร  : 
วันที่เริ่มใช้  : 30 เมษายน 63 
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร  : กองคลังและพัสด ุ
 

ต าแหน่ง ลงนาม วันที่ 
ผู้จัดท า  : นางสุลัดดา  ทรงสมทรัพย์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
  

ผู้ทบทวน  :  
 

  

ผู้อนุมัติ  : นายจิรายุ  พลับสวาท 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รักษาการผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ 

  

  
 
ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วัน  เดอืน  พ.ศ. 
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ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

การรับรายไดข้องมหาวิทยาลยัจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

เลขที่เอกสาร   : 
แก้ไขครั้งท่ี      : 
หน้าท่ี           :  2/4 

 
1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ทราบรายได้ แหล่งที่มาเพื่อช าระหนี้สินตลอดจนข้อผูกพันต่าง ๆ 
 
2. ขอบเขตของงาน 
     การรับรู้รายได้ของมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านการรับเงิน ซึ่ง 
     คลอบคลุมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
3. ค าจ ากัดความ 
     ประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของรายรับรายจ่าย 
     ของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุด 30 กันยายน ของปีถัดไป 
 
4. ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงาน 
     เจ้าหน้าที่การเงินตั้งเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินตามเรื่องที่อนุมัติให้เบิกจากผู้มีอ านาจ 
     มีการสอบทานความถูกต้องการตั้งเบิก กับรายงานโดยหัวหน้าผู้ควบคุม 

 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1. เบิกเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบGFMIS โดยแยกเป็นจ่ายผ่านส่วนราชการ และจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย 
5.2. กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินตามที่ส่วนราชการตั้งเบิก 

     5.3. เรียกรายงานตามประเภทการเบิก 
     5.4. ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเรื่องที่ตั้งเบิกและเงินที่อนุมัติจากกรมบัญชีกลาง   
     5.5. ระบุเลขอ้างอิงของเรื่องที่ตั้งเบิกกับรายงานการอนุมัติเงิน 
     5.6. บันทึกรับรู้รายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรอการจ่ายต่อไป  
     5.7. รวบรวมเอกสารส่งงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีต่อไป 
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ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร   : 
แก้ไขครั้งท่ี      : 
หน้าท่ี           :  3/4 

 
ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ/กิจกรรม เอกสาร 

-เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบการวาง
เบิกGFMIS 
-เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงบัญชีการเบิก/
จ่ายงานการเงิน 
-หัวหน้างาน
การเงินสอบทาน
การเบิก 
 
 
ผู้เกี่ยวข้อง 
-เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบการวาง
เบิกGFMIS 
-เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงบัญชีการเบิก/
จ่ายงานการเงิน 
-หัวหน้างาน
การเงินสอบทาน
การเบิก 
-หัวหน้างานบัญชี 
และเจ้าหน้าที่
บันทึกบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เอกสารการขอ
เบิก/จ่ายเงิน 
-รายงานการเบิก
เงินจากระบบ
GFMIS 
-รายงานการโอน
เงินผ่านบัญชี
ธนาคารที่ผู้ขอ
เบิกระบุ  เช่น   
จ่ายผ่านส่วน
ราชการ  หรือ 
จ่ายตรงเข้าบัญชี
ผู้ขาย 

ไม่ถูกตอ้ง 

เรื่องขออนมุติัเบิก/

จ่าย                   

งบประมาณ

เบิกจ่ายผ่านส่วน เบิกจ่ายตรงเขา้บญัชี

กรมบัญชีกลาง

อนมุติัเงินโอนเขา้

กรมบัญชีกลางอนุมติัเงิน

โอน เขา้บญัชีผูข้าย (จ่าย

เรยีกรายงานการโอนเงินเขา้บญัชี 

ตรวจสอบความถูก

ตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

บนัทึกรบัรายได้

มหาวิทยาลยั 

เอกสารสง่งาน

บญัชี 
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ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขที่เอกสาร   : 
แก้ไขครั้งท่ี      : 
หน้าท่ี           :  4/4 

 
6.   เอกสารอ้างอิง 

6.1 เอกสารการขอเบิกเงินจาก/จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้เบิก/จ่ายได้ 
6.2 รายงานการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินจากระบบGFMIS 
6.3 รายงานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายผ่านส่วนราชการ  หรือจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย 

 
 
7.  การจัดเก็บเอกสาร 
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 
มรธ......./2564 ขอเบิกเงิน  

งปม.แผ่นดิน 
กองคลงัและพัสด ุ เจ้าหน้าที่การเงิน 

กองคลงัและพัสด ุ
ตามปีงบประมาณ 

ที่เบกิจ่าย 
ใส่แฟ้มเรียงตาม

วันขอเบิก 
 

 
 

333



ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

 

 วิธีการปฏิบัติงาน  
 

 

การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 
เลขที่เอกสาร :  
วันท่ีเริ่มใช้ :  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
หน่วยงานท่ีถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสด ุ

ต าแหน่ง ลงนาม 
 

วันที่ 
 

 

ผู้จัดท า :  
 

นางสาวอรอุมา  ชัชวาลชาติ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

  

 

ผู้ทบทวน :  
 

นายจิรายุ  พลับสวาท 
รักษาการผู้อ านวยการ
กองคลังและพัสด ุ 

 

  

 

ผู้อนุมัต ิ:  
 

นายจิรายุ  พลับสวาท 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

  

 
ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที่ รายละเอียดการแก้ไข 
 

วัน เดือน พ.ศ. 
 

ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมการสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 11 พฤษภาคม 2564 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 2 / 30 

 
1. วัตถุประสงค์  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี  เพ่ือเป็นหลักฐานการแสดงวิธีการ
ท างาน ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่เก่ียวข้องในกองคลังและพัสดุ พัฒนาการท างานและใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร แสดงถึงรายละเอียดและขั้นต้อนการปฏิบัติงาน กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของกรมสรรพากร  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และเข้าใจในขั้นตอนใน
การยื่นแบบภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และสามารถน าไปปรับให้สอดคล้องกับการท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้  
 
2. ขอบเขต 
 การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)  ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง
ของรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด. 53) เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคู่กับแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด. 53)  เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพ่ือให้
หัวหน้างานการเงินลงนามและเจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเช็ค/เงินสด เพ่ือไปยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ
ช าระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กรมสรรพากร  ภายในก าหนดระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ 
 

3. ค าจ ากัดความ  
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่

ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพ่ือน ามาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  หมายถึง  หมายเลขที่กรมสรรพากรก าหนดให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายมีและใช้ใน
การปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร 

เลขประจ าตัวประชาชน  หมายถึง  หมายเลขประจ าตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  หมายถึง  จ านวนเงินที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้

ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับเงินทุกครั้ง และผู้รับเงินสามารถน าไปขอเครดิตเพ่ือหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทาง
ผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน 

บุคคลธรรมดา  หมายถึง  ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เยาว์  ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หรือกอง
มรดกทีย่ังมไิด้แบ่ง 

คณะบุคคล  หมายถึง  คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร 

นิติบุคคล  หมายถึง  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่  บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 3 / 30 

 
4. ความรับผิดชอบ  

หน้าที่ความรับผิดชอบของการยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี มีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดท า ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่การเงินที่ให้ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)  หลังจากได้จ่ายเงินและออก
หนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้การบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1.1  บุคคลธรรมดา   
1.2  ร้านค้า คณะบุคคล   
1.3  บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

ทางเจ้าหน้าที่การเงินจะส าเนาให้กับเจ้าหน้าที่น าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพ่ือท าการตรวจสอบและน าส่งภาษีตอนสิ้นเดือน 
2. เจ้าหน้าที่งานบัญชีที่ให้ข้อมูลบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่บัญชี

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
ส าหรับตรวจสอบเพื่อน าส่งรายเดือน (ตั้งแต่ต้นเดือน - สิ้นเดือน)   
2.1  บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) 
2.2  บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 
2.3  บัญชีแยกประเภทเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) 
ส าหรับตรวจสอบเพื่อน าส่งรายปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) นับปีปฏิทิน 
2.4  บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล จัดท าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และน าส่งมีแบบที่ต้องจัดท า

น าส่งแบบรายเดือนและรายปี ดังนี้  มีทั้งหมด  4  ประเภท 
3.1  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ส าหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน 
3.2  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) ส าหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน 
3.3  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) ส าหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน 
3.4  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) ส าหรับยื่นแบบรายปี 
4. หัวหน้างานการเงิน ฝ่ายลงนามเอกสารแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53 แบบยื่น 

รายเดือน) และ (ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายปี)  และเจ้าหน้าที่ออกเซ็คหรือเงินสดเพ่ือน าไปช าระให้กับกรมสรรพากร ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี : 1  
หน้า : 4 / 30 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนประจ าปี 
 5.1  การน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย (แบบรายเดือน น าส่งทุกเดือน) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 

 

 
 

1.เจ้าหน้าที่
งานการเงิน 
2.เจ้าหน้าที่
งานบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าที ่
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
2.หัวหน้างาน
การเงิน 
3.เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร 

1.หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
2.รายงานแยกประเภทต่างๆ 
3 ประเภท 
- แยกประเภทเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.1) 
- แยกประเภทเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 
- แยกประเภทเงินได้นิติ
บุคคล (ภ.ง.ด.53) 
3.ใบแนบน าส่งภาษี  
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 
 
1.หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
2.ใบแนบน าส่งภาษี  
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 
3.รายงานแยกประเภทเงินได้ 
 (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 
 
 
1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย  
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 

จุดเริ่มต้น รับเอกสารใบหักภาษ ี
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
 

แยกประเภท 
ภ.ง.ด.1 

แยกประเภท 
ภ.ง.ด.3 

แยกประเภท 
ภ.ง.ด.53 

ใบแนบน าสง่ภาษีแตล่ะประเภท  
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 

ตรวจสอบเอกสารใบแนบ
น าส่งภาษแีต่ละประเภท  
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) คู่กับ 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย (50ทวิ) ว่าถูกต้อง

ครบถ้วน 

 

ตรวจสอบแยกประเภท
ว่าลงบญัชีถูกต้องหรือไม่ 

 

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือแก้ไข 

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือแก้ไข 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จา่ย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 

เสนอหัวหน้าการเงิน
และจัดท าเช็คเพื่อ
น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

น าส่งแบบ (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 
ให้กับกรมสรรพากร 
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ส านักงานอธิการบดี 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 5 / 30 

5.2  การน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย แบบรายปี ปีปฏิทิน(ข้อมูลตัง้แต่วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 

 

 
 

1.เจ้าหน้าที่
งานการเงิน 
2.เจ้าหน้าที่
งานบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าที่ 
น าส่งภาษี หัก 
ณ ที่จ่าย 
2.หัวหน้างาน
การเงิน 
3.เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร 
 
 

1.หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
2.รายงานแยกประเภทเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 
รวมทั้งปีปฏิทิน 
3.ใบแนบน าส่งภาษี  
(ภ.ง.ด.3ก) 
 
 
 
 
1.หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
2.ใบแนบน าส่งภาษี  
(ภ.ง.ด.3ก) 
3.รายงานแยกประเภทเงินได้ 
 (ภ.ง.ด.3) รวมทั้งปีปฏิทิน 
 
 
1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย  
(ภ.ง.ด.3ก) 

 

จุดเริ่มต้น 

รับเอกสารใบหักภาษ ีณ 
ที่จ่าย (50ทวิ) รวมทัง้ป ี
 

แยกประเภท ภ.ง.ด.3 (รวมทั้งปี) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63 

ใบแนบน าสง่ภาษีแตล่ะประเภท  
(ภ.ง.ด.3ก) 

ตรวจสอบเอกสารใบแนบ  
(ภ.ง.ด.3ก) คู่กับ หนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ย 
(50ทวิ) ว่าถูกต้องครบถ้วน 

 
ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือแก้ไข 

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือ
แก้ไข 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบแยกประเภท
ว่าลงบญัชีถูกต้องหรือไม่ 

 

จัดท าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จา่ย (ภ.ง.ด.3ก) 

เสนอหัวหน้า
การเงินเพื่อเช็นต์
แบบ (ภ.ง.ด.3ก) 

น าส่งแบบ (ภ.ง.ด.3ก) ให้กับ
กรมสรรพากร 
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ส านักงานอธิการบดี 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 6 / 30 

 
6. วิธีการปฏิบัติงานการน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

ขั้นตอนการจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี มีดังต่อไปนี้ 
ด้านงานการเงิน 

เตรียมขอข้อมูลในการจัดท า โดยทางห้องการเงินจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) เมื่อมี
การจ่ายเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งให้กับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และทางห้องการเงินรวบรวมให้ผู้มีหน้าที่จัดท าภาษี 
ณ ที่จ่าย โดยทางห้องการเงินจะออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)  โดยมีข้อความตรงกันมี 2 ฉบับ ดังนี้ 

1.  ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บเป็นหลักฐานหลังจากมารับเงินที่มหาวิทยาลัย 
2.  ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บเป็นหลักฐานเพ่ือรวบรวมส่งให้ผู้มีหน้าที่น าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย  

ทุก ๆ สิ้นเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจ าตัวของผู้หักภาษี 

ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจ าตัวของผู้ถูกหักภาษ ี
ระบุประเภท  ภ.ง.ด. 

ระบุข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน 
ระบุลักษณะการจ่ายเงิน 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 7 / 30 

 
ด้านงานบัญชี 
 เตรียมขอข้อมูลบัญชีแยกประเภทเก่ียวกับบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยในแต่ละเดือนและรายปีที่
ต้องการจัดท าและน าส่งภาษี โดยมีรายงานบัญชีแยกประเภท  ดังนี้ 

1.  รายงานบัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) (รวมทั้งเดือน) 

2.  รายงานบัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) (รวมทั้งเดือน) 
3.  รายงานบัญชีแยกประเภทเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) (รวมทั้งเดือน) 

 4.  รายงานบัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)  (รวมทั้งปีปฏิทิน) 
เพ่ือตรวจสอบในการลงบัญชีกับแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53และภ.ง.ด.3ก) ส าหรับราย
เดือนและรายปี ให้ถูกต้องและตรงกันและเพ่ือไม้ให้ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกินหรือขาด 
 

ขั้นตอนการเรียกข้อมูลในระบบบัญชี มีดังนี ้
1. เปิดระบบ MIS  (Management Information System)  ของมหาวิทยาลัย   
เลือก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดระบบ MIS 
เลือก “ระบบบัญช”ี 

ระบบบัญชี 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า : 8 / 30 

 
 2.  เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบบัญชี MIS แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน 
  2.1 ชื่อผู้ใช้ระบบ/User name : ระบุรหัสผู้ใช้ระบบ คือ ชื่อผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  2.2 รหัสผ่าน/Password : ระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ 
  2.3 กดปุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เมื่อเปิดเข้ามาในระบบบัญชีแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “บัญชีแยกประเภท” และเลือกขวามือ  
“ข้อ 1 รายงานบัญชีแยกประเภท”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 

เลือก “รายงานบัญชี
แยกประเภท” 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 9 / 30 

 
4. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)” ก าหนดและเลือกข้อมูล   

ที่ต้องการ ดังนี้ 
4.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”  
4.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ” 
4.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”  

  4.4 กดปุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

เลือก “20107020000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)” 

ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญช”ี 

ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก  
“งวดบัญชีที่ต้องการ” 

รายงานบัญชีแยกประเภท 
“20107020000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)” 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 10 / 30 

 
5. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)” ก าหนดและเลือกข้อมูล   

ที่ต้องการ ดังนี้ 
5.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”  
5.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ” 
5.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”  
5.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

รายงานบัญชีแยกประเภท 
“20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)” 

ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญช”ี 

เลือก “20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)” ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก  

“งวดบัญชีที่ต้องการ” 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 11 / 30 

 
6. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)” ก าหนดและเลือกข้อมูล         

ที่ต้องการ ดังนี้ 
6.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”  
6.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ” 
6.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”  
6.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

เลือก “20107010000 ภาษีเงินได้
นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)” 

ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญช”ี 

ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก  
“งวดบัญชีที่ต้องการ” 

รายงานบัญชีแยกประเภท 
“20107010000 ภาษีเงินได้
นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)” 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 12 / 30 

 
ด้านการตรวจสอบและน าส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53และภ.ง.ด.3ก) 

แบบรายเดือน 
1.  ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) คู่กับ ใบแนบน าส่งภาษี (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) 

โดยตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 
1.2  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.3  ชื่อ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.4  ที่ตั้ง (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.5  วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
1.6  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1.7  จ านวนเงินเต็มก่อนหลังภาษี ณ ที่จ่าย 
1.8  จ านวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย 

 2.  ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)  คู่กับ  ในแนบน าส่งภาษี (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) ว่า
ลงบัญชีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรงกับ รายงานบัญชีแยกประเภทหรือไม่ ดังนี้ 
  1.  บุคคลธรรมดา  ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.1  การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยค านวณเงินได้พึงประเมิน
เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี  ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า  เช่น  เงินได้สุทธิส าหรับค านวณภาษีตามบันไดภาษีอัตราก้าวหน้า
คือ 311,000 บาท 
ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เงินได้สุทธติ่อป ี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีที่ต้องจ่าย 
0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้น - 
150,001-300,000 บาท 5% 150,000 x 5% = 7,500 
300,001-500,000 บาท 10% 11,000 x 10% = 1,100 
 

                   2.  บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/คณะบุคคล  ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.3  การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยพิจารณา   
เงินได้ทีจ่่ายให้บุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จ่ายไม่ถึง 10,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้   
                   3.  นิติบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.53  การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย        
โดยพิจารณาเงินได้ที่จ่ายให้บุคคลที่สามซึ่งเป็นนิติบุคคล จ่ายไม่ถึง 500 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่าย              
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ 
           3.  จัดท าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) เสนอหัวหน้างานการเงินลงนามและ
เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเช็ค/เงินสด เพ่ือไปยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและช าระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย          
ที่กรมสรรพากร  ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 13 / 30 

 
แบบรายปี  ปีปฏิทิน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)   
1.  ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) คู่กับ ใบแนบน าส่งภาษี (ภ.ง.ด.3ก) โดย

ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 
1.2  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.3  ชื่อ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.4  ที่ตั้ง (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  
1.5  วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
1.6  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1.7  จ านวนเงินเต็มก่อนหลังภาษี ณ ที่จ่าย 
1.8  จ านวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย 

2.  ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.3)  คู่กับ  ในแนบน าส่งภาษี (ภ.ง.ด.3ก) ว่าลงบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรงกับ รายงานบัญชีแยกประเภทหรือไม่ ดังนี้ 
                   บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/คณะบุคคล  ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.3ก  การค านวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยพิจารณา   
เงินได้ที่จ่ายให้บุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จ่ายไม่ถึง 10,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้   
          3.  จัดท าแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) เสนอหัวหน้างานการเงินลงนาม เพ่ือไปยื่นแบบ
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) ที่กรมสรรพากร  ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 14 / 30 

 

ขั้นตอนการเรียกข้อมูลในระบบการเงิน มีดังนี ้
1. เปิดระบบ MIS  (Management Information System)  ของมหาวิทยาลัย   
เลือก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบบัญชี MIS แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน 
  2.1 ชื่อผู้ใช้ระบบ/User name : ระบุรหัสผู้ใช้ระบบ คือ ชื่อผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  2.2 รหัสผ่าน/Password : ระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ 
  2.3 กดปุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการเงิน 

เปิดระบบ MIS 
เลือก “ระบบการเงิน” 

OK 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 15 / 30 

 
3.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ “ข้อ 1 ภ.ง.ด.1”  

3.1 รหัสบัญชี เลือก “20107020000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)”  
3.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
3.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
3.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107020000 ภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

แบบย่ืนรายการภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า : 16 / 30 

 
4.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ  

“ข้อ 2 ในแนบ ภ.ง.ด.1”  
4.1 รหัสบัญชี เลือก “20107020000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)”  
4.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
4.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
4.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107020000 ภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

ในแนบ (ภ.ง.ด.1) 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 17 / 30 

 
5.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ “ข้อ 3 ภ.ง.ด.3”  

5.1 รหัสบัญชี เลือก “20107030000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)”  
5.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
5.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
5.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

แบบย่ืนรายการภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 18 / 30 

 
6.เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ  

“ข้อ 4 ใบแนบ ภ.ง.ด.3”  
6.1 รหัสบัญชี เลือก “20107030000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)”  
6.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
6.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
6.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

ในแนบ (ภ.ง.ด.3) 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 19 / 30 

 
7.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ “ข้อ 7 ภ.ง.ด.53”  

7.1 รหัสบัญชี เลือก “20107010000 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)”  
7.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
7.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
7.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107010000 ภาษีเงินได้
นิตบิุคคล (ภ.ง.ด.53) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

แบบย่ืนรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 20 / 30 

 
8.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ  

“ข้อ 8 ใบแนบ ภ.ง.ด.53”  
8.1 รหัสบัญชี เลือก “20107010000 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)”  
8.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
8.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
8.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

20107010000 ภาษีเงินได้
นิตบิุคคล (ภ.ง.ด.53) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี

ในแนบ (ภ.ง.ด.53) 

353



ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 21 / 30 

 
9.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ “ข้อ 5 ภ.ง.ด.3ก”  

9.1 รหัสบัญชี เลือก “20107030000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)”  
9.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
9.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
9.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 

แบบย่ืนรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) 

20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 22 / 30 

 
10.  เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษ”ี และเลือกขวามือ  

“ข้อ 6 ใบต่อ ภ.ง.ด.3ก”  
10.1 รหัสบัญชี เลือก “20107030000 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)”  
10.2 ช่วงวันที่จ่าย เลือก ต้นเดือน “วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” ถึงวันที่ สิ้นเดือน  

“วัน เดือน ปี ที่ต้องการ” 
10.3 ประเภทจาก  เลือก “TB : จ่ายเงิน บกศ.”  ถึง  “TH : จ่ายเงินโครงการโรงเรียนสาธิต” 
10.4 กดปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในแนบ (ภ.ง.ด.3ก) 

PROCESS 

20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) 

วัน เดือน ปี ที่ต้องการ 

TB : จ่ายเงิน บกศ. 

TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต 

รายงานภาษ ี
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 23 / 30 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเว็บกรมสรรพากร  

1.  กฎกระทรวงฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2521 และมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง 

2.  ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544  เรื่อง  สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ อธิบดีกรมสรรพากรสั่ งให้ผู้
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหมวด 3 ลักษณะ 2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย 

3.  ตารางแสดงการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แก้ไขโดยค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544 

4. การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากส านักงานสรรพากร                            
พ้ืนที่สาขาธนบุรี 2 และต้องด าเนินการน าส่งที่สรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 30 หรือยื่นออนไลน์ผ่าน www.rd.go.th 

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  
ในการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีแบบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
2.  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 (แบบยื่นรายเดือน) 
3.  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (แบบยื่นรายเดือน) 
4.  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (แบบยื่นรายเดือน) 
5.  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3ก (แบบยื่นรายปี)  
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ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
วิธีการปฏิบัติงาน 

การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 24 / 30 

9. การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนประจ าปี 
เลขที่

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
การ

จัดเก็บ 
- หลักฐานการน าส่งเงินภาษี ณ ที่จ่าย 

1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด.1 และใบเสร็จรับเงิน 

ห้องเก็บเอกสาร
ของกองคลัง
และพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน
การตรวจและ
ยื่นภาษ ี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
น าส่งลัง
เอกสาร 

- 2.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด.3  และใบเสร็จรับเงิน 

ห้องเก็บเอกสาร
ของกองคลัง
และพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน
การตรวจและ
ยื่นภาษ ี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
น าส่งลัง
เอกสาร 

- 3.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด.53  และใบเสร็จรับเงิน 

ห้องเก็บเอกสาร
ของกองคลัง
และพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน
การตรวจและ
ยื่นภาษ ี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
น าส่งลัง
เอกสาร 

- 4.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภ.ง.ด.3ก  และใบรับแบบภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย 

ห้องเก็บเอกสาร
ของกองคลัง
และพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน
การตรวจและ
ยื่นภาษ ี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
น าส่งลัง
เอกสาร 

- 5.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(50ทวิ) 

ห้องเก็บเอกสาร
ของกองคลัง
และพัสดุ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน
การตรวจและ
ยื่นภาษ ี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
น าส่งลัง
เอกสาร 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี : 1  
หน้า : 25 / 30 

 

การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 
ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

1. เข้าเว็บไซต์ :  กรมสรรพากร  ww.rd.go.th 
2. เลือก  :  ประเภท นิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ในหน้าเดียวกัน เลื่อนลงด้านล่าง : การสมัครสมาชิกเพ่ือยื่นแบบออนไลน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคล 

การสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์ 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 26 / 30 

 

4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์ 
 4.1 ลงทะเบียน 
 4.2 ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน 
 4.3 ยอมรับข้อตกลง 
 4.4 พิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่น าส่งประกอบค าขอลงทะเบียนเพ่ือสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์ 
 1.แบบ ภ.อ.01 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการที่มีอ านาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี) 
 2.ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการที่มีอ านาจผูกผันและประทับตรา (ถ้ามี)            
ทุกหน้า 
 3.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 
 4.กรณีเป็นนิติบุคคล แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันทุกคนพร้อม 
ลงลายมือชื่อรับรอง 
 5.กรณีน าส่งเอกสารที่ส านักงานสรรพากรพื่นที่ 
  5.1 กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) เช่น หนังสือแต่งตั้งอธิการบดี 
  5.2 กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมแนบภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 27 / 30 

 

การส่งเอกสารต่อกรมสรรพากร 
 ผู้ลงทะเบียนน าส่งเอกสารภายใน 15 วัน มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ  
การน าส่งเอกสารมี 2 ช่องทาง 
 1.แสกนเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ โดยใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ 
 2.น าส่งเอกสารด้วยตนเองที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สามารถน าส่งที่กรมสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 30 
 โดยการน าส่งทั้ง 2 ช่องทาง มีสิทธิใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ของกรมสรรพากร 
 

หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
 เมื่อกรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว จะแจ้งหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
และขอให้ท่านติดต่อหน่วยรับช าระภาษีเพ่ือขอใช้บริการช าระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยรับช าระภาษีที่ร่วม
โครงการกับกรมสรรพากร 
 

 ค าขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 28 / 30 

 

ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครั้งท่ี :  1 
หน้า : 29 / 30 

 

หนังสือมอบอ านาจในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบออนไลน ์มี 2 แบบ ดังนี้ (ข้ึนอยู่กบัข้อตกลงกับกรมสรรพากร) 
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :  ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3 
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ภ.ง.ด.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ.ง.ด.3 

ภ.ง.ด.53 

ภ.ง.ด.1 

ยื่นแบบออนไลน ์
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดท าและน าส่งภาษี หัก ณ 
ที่จ่ายประจ าเดือนและประจ าปี 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขครัง้ท่ี :  1 
หน้า : 30 / 30 

 

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :  ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ภ.ง.ด.53 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภ.ง.ด.1 

ภ.ง.ด.3 

ภ.ง.ด.53 
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ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 
งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร   :  
วันที่เริ่มใช้   :  
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ 
 

ตำแหน่่ง ลงนาม ว่ันที่ 
 

ผู่้จ่ัดท า : 
  นางสาวอัจฉรา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

  

 

ผู่้ทบทวน่: 
  นายจิรายุ พลับสวาท 
  รักษาการผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ 

  

 

ผู่้อนุ่ม่ัติ่: 
  นายจิรายุ พลับสวาท 
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

  

 
ประวัติการแก้ไข 

แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข 
 

วัน เดือน พ.ศ. 
 

2 แก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานและค าผิด 11่พ.ค.่64 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขคร้ังที่   :  
หน้า           :         2/5 

 
1.วัตถุประสงค์ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ) เป็นการโอนเงินงบประมาณตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมให้สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานรัฐ วิสาหกิจ 
(ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน) ผ่านกระบวนการในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกแทน
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และน าไปด าเนินงานตามภารกิจได้ 

 
2.ขอบเขต 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันมีขอบเขตงาน ตั้งแต่การจัดท าเอกสารการยืนยันเป็นผู้เบิกแทน 
ตรวจสอบการได้รับงบประมาณเบิกแทน จากรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทน พร้อมจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกันและการติดตามการเบิกจ่าย 
 
3.ค าจ ากัดความ 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของงบประมาณ 
 ส่วนราชการผู้เบิกแทน หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้เบิกแทน 
 GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
 รหัสงบประมาณเบิกแทน หมายถึง รหัสท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้เพื่อใช้ในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
 
4.ความรับผิดชอบ 
 กองคลังและพัสดุ 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดินเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขคร้ังที่   :  
หน้า           :         3/5 

5.่่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน  

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

กองคลังและ
พัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลังและ
พัสดุ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

1.แบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทน
กัน 

2.หนังสือการ
เบิกจ่าย
งบประมาณแทน
กัน 

 
 

รับเแบบใบแจ้ง 
การเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณเบกิ

แทนกนัจาก่สป.อว. 

ตรวจสอบการไดร้ับ
งบประมาณเบกิแทน
จากรายงานข้อมูลหลกั

รายการเบิกแทน 

จัดท าหนังสือและเสนอ
อธิการบดีลงนามในแบบ
ใบแจ้งการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกนั 

แจ้งหน่วยงานที่รบัผดิชอบ
ด าเนนิการเบกิเงนิ  

จัดสง่แบบใบแจง้การ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกนั่

คนื่สป.อว.่เพื่อให้
ด าเนนิการต่อไป 

จัดสง่หนังสือและแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทน
กันให้กรมบญัชีกลาง่เพือ่ขอ

รหัสเบกิจ่ายแทน 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิธีการปฏิบัติงาน 
งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดินเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขคร้ังที่   :  
หน้า           :         4/5 

 
6.  วิธีการปฏิบัติงาน 
 6.1  รับหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน พร้อมแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเบิกแทนกันจาก สป.อว.  
 6.2  เสนออธิการบดีลงนามในแบบแจ้งการเบิกจ่าบงบประมาณแทนกัน ช่อง “หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกแทน” 
เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว น าส่งเอกสารแจ้งให้ กรมบัญชีกลาง เพื่อขอรหัสงบประมาณแทนกัน และส่งเอกสารแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันคืน ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 6.3  ตรวจสอบการได้รับรหัสงบประมาณเบิกแทนจากระบบ GFMIS จากรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทนกัน 
(ZSUB_AG_RPT_0001) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดระบบ่SAP  
ใน่GFMIS เข้าค าสั่ง่

ZSUB_AG_RPT_0001 

ข้ันตอนที่่ 1 
ใส่ปีบญัชี่(ปงีปม.ปัจจบุนั) 
ใส่เลขที่รายการเบกิแทนกนั่ 
(เลขที่เอกสารเบิกแทนกนั) ข้ันตอนที่่ 2 

คลปิรูปนาฬิกา่ 
เพื่อประมวลผลข้อมูล 

367



 

 
ส านักงานอธิการบดี่่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิธีการปฏิบัติงาน 

งานจัดท ารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินเบิกแทนกัน 

เลขที่เอกสาร :  
แก้ไขคร้ังที่   :  
หน้า           :         5/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           6.4  แจ้งรหัสงบประมาณเบิกแทนกัน (ระบบ GFMIS) ท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลางให้กองนโยบายและแผน    
เพื่อตั้งรหัสงบประมาณในระบบ MIS และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบเพื่อท าการเบิกจ่ายต่อไป 
 
7.่่เอกสารอ้างอิง 

 -  หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเบิกแทนกัน 
 -  แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 
 -  หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
 
8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวขอ้ง่่ 
 - แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 

9.่่การจัดเก็บ่่ 

เลขท่ี
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

- แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน 

กองคลังและพัสดุ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS 

ต้องเก็บรักษาไว้เปน็
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

แต่ไม่เกิน 7 ป ี

จัดเก็บลงแฟ้ม
เอกสาร 

 

แสดงรหัสงบประมาณท่ี
กรมบัญชกีลางก าหนดให้ 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 
การให้บริการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงินงบประมาณแผ่นดิน  

เลขที่เอกสาร   :  
วันที่เร่ิมใช้   : 11 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสด ุ

ตำแหน่่ง ลงนาม ว่ันที่ 
 

ผู่้จ่ัดท า : 
นางสาวอุภาภรณ์ เกษะประกร 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

  

 

ผู่้ทบทวน่: 
   

 

ผู่้อนุ่ม่ัติ่: 
นายจิรายุ พลับสวาท 

รักษาการผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ 

  

 
ประวัติการแก้ไข 

 
แก้ไขครั้งที ่

 
รายละเอ่ียดการแก้ไข 

 
ว่ัน เดือน ปี 

1  ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการใหบ้ริการ 11 พฤษภาคม 2564 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การให้บริการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  

เลขท่ีเอกสาร :  

แก้ไขครั้งท่ี   : 1 
หน้า           :         2/4 

 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม                

ที่ถูกต้องตรงหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2.่่ขอบเขต 

 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการโดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด 

3.่่ค าจ ากัดความ 

 “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา ทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

4.่่ความรับผิดชอบ 

 กองคลังและพัสดุ 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การให้บริการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

เลขท่ีเอกสาร :  

แก้ไขครั้งท่ี   :  1 
หน้า           :         3/4 

 

5.่่ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน การให้บริการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

กองคลังและ
พัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลังและพัสดุ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารการ
เบิกจ่าย 

 

  

 

 

 

คณะ/ศูนย์/ส านัก ส่งเอกสาร
การเบิกจ่าย 

ตรวจสอบ

เอกสาร
การเบิก 

ไม่ถูกต้อง     
ส่งเอกสารคืน
เพื่อแก้ไข 

เสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ 

ถูกตอ้ง 

วางฎีกาเบกิเงนิในระบบ 
GFMIS 

ห้องจ่ายจัดท าเช็ค/โอน
เงิน 
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ส านักงานอธิการบดี่่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
การให้บริการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

เลขท่ีเอกสาร :  

แก้ไขครั้งท่ี   :  1 

หน้า           :         4/4 

 

6.  วิธีการปฏิบัติงาน 

6.1  รับเอกสารจากหน่วยงานผู้ขอเบิก  
6.2  ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
 6.2.1  เอกสารมีความถูกต้อง รวบรวมเอกสารน าส่งเพ่ือวางฎีกาเบิกจ่ายในระบบ Gfmis 
 6.2.2  เอกสารไม่ถูกต้อง  น าส่งคืนให้หน่วยงานคณะ/ศูนย์/ส านัก แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย 

7.่่เอกสารอ้างอิง 

 7.1  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 
ประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552, ฉบับที3่ พ.ศ. 2555) 

8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่ 

 8.1  ใบขออนุมัติเบิกเงินจากระบบ MIS 
 8.2  ใบส าคัญรับเงิน 
 8.3  ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมงาน  
 8.4  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จัดงาน 
9.่่การจัดเก็บ่่ 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานทีจ่ัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 

  กองคลังและพัสด ุ นางสาวอภุาภรณ์ เกษะประกร  - 
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สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิธีการปฏิบัติงาน 

 

การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 

เลขที่เอกสาร   : 
วันที่เริ่มใช้   :     
หน่วยงานที่ถือครอบเอกสาร : 

ตำแหน่ง ลงนาม วันที่ 
ผู้จัดทำ : นางนภัทร  รัตติกรพรสกุล  30 เมษายน 2564 
ผู้ทบทวน :    
ผู้อนุมัติ :  นายจิรายุ  พลับสวาท   

 

ประวัติการแก้ไข 
แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียดการแก้ไข วัน  เดือน  พ.ศ. 
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1. วัตถุประสงค์ 
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขใน

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 
ข้อ 5.8 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างยื่นหนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขา
ก่อสร้างกำหนด ที่ออกโดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
(คณะกรรมการราคากลาง) จึงได้กำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถนำหนังสือรับรองผลงานมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางกำหนดข้างต้น จึงได้จัดทำวงจร
งาน (Work Instruction) การให้บริการการออกหนังสือรับรองผลงานขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
2. ขอบเขต 

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อขอหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานและส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว 

 
3. คำจำกัดความ 
 หนังสือรับรองผลงาน   หมายถึง  เอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ออกเอกสาร
หลักฐานเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่จะนำหนังสือรับรอง
ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เสนอราคาต่อหน่วยงานอื่นๆ โดยข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถตรวจสอบได ้
 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ผู้รับจ้าง  หมายถึง นิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสารสัญญาจ้าง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งยอมรับและตก
ลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในเอกสารสัญญา 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองผลงานตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
 
4. ความรับผิดชอบ  

เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือรับรองผลงาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลาง
กำหนด  

 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 

เลขท่ีเอกสาร :  OoP DRU – XXX -01 

แก้ไขครั้งท่ี    : 
หน้า            :  1/4 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัลงนาม 

                    ในหนงัสือรบัรองผลงาน 
 
 
 

ส่งหนงัสือรบัรองผลงานใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 
ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) 

 
 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 
 
 

สำนักงาน
อธิการบดี 

 
 
 

งานพัสดุ 
 
 
 
 

งานพัสดุ 
 

 
 

อธิการบดี/ 
รองอธิการบดี 

 
 
 

ผู้รับจ้าง 

 
 
เอกสารขอหนังสือ
รับรองผลงาน 
 
 
ได้รับเอกสารขอ
หนังสือรับรองผลงาน
จากผู้รับจ้าง 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับ
เอกสารขอหนังสือ
รับรองจากสำนักงาน
อธิการบดี 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 
 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุออก
หนังสือรับรองผลงาน 
 
 

 
หนังสือรับรองผลงาน 

 
 

 
หนังสือรับรองผลงาน 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 
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ไดร้บัเอกสารขอหนงัสือรบัรองผลงาน 

งานพสัดรุบัหนงัสือรบัรอง 

 

เจา้หนา้ที่พสัดตุรวจสอบ 

ความถกูตอ้งครบถว้นในการส่งมอบงาน  
ก่อนออกหนงัสือรบัรองผลงาน 

ผูร้บัจา้งจดัส่งหนงัสือเพื่อขอให้
มหาวิทยาลยัฯ ออกหนงัสือรบัรองผลงาน 

ไม
่ถกู
ตอ้
ง 

ถกูตอ้ง 

จดัท าหนงัสือรบัรองผลงาน 
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6. วิธีการปฏิบัติงาน 

 6.1 เมื่อผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลงาน 

 6.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเอกสาร และส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุ 

 6.3 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลงาน เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือของผู้รับจ้างกับสัญญาจ้าง และใบตรวจการจ้างว่ามีความถูกต้องหรือไม่  

 6.4 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดแล้วปรากฏว่าถูกต้องก็จะดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองผลงาน 
และหากรายละเอียดในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบ  

 6.5  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือรับรองผลงานเรียบร้อย จะจัดเอกสารแนบประกอบการออกหนังสือรับรอง
ผลงาน ได้แก่ สำเนารายงานาการตรวจรับพัสดุ และสำเนาสัญญาจ้าง  

 6.6  เจ้าหน้าที่พัสดุจะเสนอหัวหน้างานพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เพ่ือเสนออธิการบดี/รองอธิการบดี
ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน โดยตรวจสอบตามลำดับชั้น 

 6.7  เมื่ออธิการบดี/รองอธิการบดี ลงนามในหนังสือรับรองแล้ว พนักงานพัสดุจะทำการส่งหนังสือรับรองทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับผู้รับจ้าง 

 

7. เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  

ที่ กค (กรท) 0433.3/ว.173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่องการกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองงานก่อสร้าง  
 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

 8.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง  

 8.2 สำเนาสัญญาจ้าง 

 8.3 สำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง 

 8.4 บันทึกขอความเห็นชอบลงนามในหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 

 8.5 หนังสือรับรองงานก่อสร้าง 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 
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9. การจัดเก็บเอกสาร 

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ 
ธบ.XX/25XX สัญญาจ้าง งานพัสดุ 

(อาคาร 5 ชั้น 2) 
เจ้าหน้าที่ 10 ปี ทะเบียนคุมสัญญา

ของหน่วยงาน/
ทะเบียนคุมในระบบ 
MIS 

อบXXXXXXX ใบตรวจการจ้าง งานพัสดุ 
(อาคาร 5 ชั้น 2) 

เจ้าหน้าที่ 10 ปี ทะเบียนคุมสัญญา
ของหน่วยงาน 

อว 0642/XX หนังสือรับรอง
ผลงานจ้างก่อสร้าง 

งานพัสดุ 
(อาคาร 5 ชั้น 2) 

เจ้าหน้าที่ 10 ปี แฟ้มจัดเก็บหนังสือ
รับรองของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วิธีการปฏิบัติงาน 
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน 
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