คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ฉบับปรับปรุง

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุง ซึ่งมี
การปรับปรุง - เพิ่มเติม เนื้อหาจากเล่มเดิมให้ชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น ของหน่วยงานที่สังกัดภายใต้ สำนักงานอธิการบดี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น คู่มือเล่มนี้ได้แสดง
เส้นทางการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ
ขอมูลพื้นฐานสํานักงานอธิการบดี
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
- เปาหมาย วัตถุประสงค
- อํานาจหนาที่และภารกิจ
- โครงสรางการบริหารงาน
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารทั่วไป
- การเกษียนหนังสือราชการ
- การขอใชรถยนตราชการ
- การจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 5,000 บาท
(งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
- กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ที่ดิน
สิ่งกอสราง)
งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ และอนุรักษพลังงาน
- งานซอมบํารุง (แจงซอม)
- งานขอความอนุเคราะหออกแบบตกแตงอาคารเพื่อใหสอดคลองกับการใชงาน
งานประชาสัมพันธ
- การอัพเดทขอมูลขาวสารภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
- การออกแบบและเผยแพรจดหมายขาว (Newsletter)
- การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ
- งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- งานประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- การปฏิบัติงานออกเลขที่คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กองนโยบายและแผน
- การจัดทํารายงานประจําป
- การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (รายเดือน) ผาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS)
ของสํานักงบประมาณ
- การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย
- การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หนา
1
3
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4
5
6
7
8
9
13
19
26
31
40
41
46
53
54
58
62
66
70
74
75
79
80
85
101
116

สารบัญ (ตอ)
- ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา
- การรับรองชาวตางประเทศ
- การตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- การใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร
- การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
- การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน/แผนการบริการ
วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
- การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน
กองพัฒนานักศึกษา
- การขอทุนการศึกษาใหเปลา
- การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
- การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การขออนุมัติเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา
- การขอผอนผันการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
- การใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ
- ขั้นตอนการเสนอโครงการ
กองพัฒนาระบบบริหาร
- งานขอรับบํานาญและบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กรณีเกษียณอายุ)
- การจัดทําหนังสือรับรองโครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการสําหรับบุคลากรภาครัฐ
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
- งานสวัสดิการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- การขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
- การลาศึกษาตอภาคนอกเวลา

หนา
129
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225
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239
262
267

สารบัญ (ตอ)
กองคลังและพัสดุ
- แนวปฏิบัติการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated
Financial Statement Program :ระบบ CFS)
- งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
- ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูทไี่ ดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
- งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- งานเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
- การจัดทําและนําสงภาษี หัก ณ ที่จายประจําเดือนและประจําป
- งานจัดทํารหัสเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินเบิกแทนกัน
- การใหบริการเบิกจาย คาใชจายในการอบรม ในเงินงบประมาณแผนดิน
- การออกหนังสือรับรองผลงานกอสราง

หนา
273
274
300
308
325
330
334
364
369
373

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี แตเดิมเมื่อ พ.ศ.2509 เรียกวา สํานักงานอาจารยใหญ เปนหนวยงานหนึ่งใน
โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา ที่กอตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ.2491 ตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีเปน
วิทยาลัยครูธนบุรี สํานักงานอาจารยใหญ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานผูอํานวยการ และกําหนดใหมีตําแหนง
“ผูอํานวยการ” เป น ตํ า แหน งสู งสุ ดของวิทยาลัย ครู ตอมาไดมีพระราชบัญ ญัติวิทยาลัย ครู พ.ศ.2518
ประกาศใช ต ามพระราชบั ญ ญั ติดังกล า ว กํ าหนดใหมีสํานั กงานอธิ การบดีแ ละคณะในวิทยาลัย ครู ดังนั้ น
สํานักงานผูอํานวยการ จึงเปลี่ยนเปน สํานักงานอธิการ และกําหนดใหมีตําแหนง “อธิการ” เปนตําแหนง
สูงสุดของวิทยาลัยครู
สํานักงานอธิการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องทั่วไปของวิทยาลัยครู 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. แผนกอาคารสถานที่
12. แผนกบริการการศึกษา
ในป พ.ศ.2534 ไดมีการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูใหม เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได
จัดตั้งศูนย สํานัก เพื่อปฏิบัติภารกิจใหกวางขวางและครอบคลุม โดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาเปนหลัก
สํานักงานอธิการจึงไดเปลี่ยนชื่อแผนกเปน “ฝาย” ประกอบดวย
1. ฝายเลขานุการ
6. ฝายอาคารสถานที่
2. ฝายธุรการ
7. ฝายอนามัยและสุขาภิบาล
3. ฝายการเงิน
8. ฝายการเจาหนาที่
4. ฝายพัสดุ
9. ฝายประชาสัมพันธ
5. ฝายยานพาหนะ
10. ฝายสวัสดิการ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” และไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 แทน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา หน า 17 เล ม 116 ตอนพิ เ ศษ 79 ง ลงวั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2542 กระทรวง
ศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2542 ดังนี้
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. งานการเจาหนาที่
5. งานยานพาหนะ
3. งานการเงิน
6. งานอาคารสถานที่
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาบันราชภัฏ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนสถานะจาก
สถาบัน ราชภั ฏธนบุ รีเ ปน มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ธนบุรี โดยมีผ ลบังคับใช เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547
สํานักงานอธิการบดียังคง เปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกฎกระทรวง ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตอมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ ที่ 70 ก ไดประกาศใช ซึ่ง
พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ เ ป น กฎหมายที่ มีผ ลบังคั บ ใช สําหรั บ ขา ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุดมศึกษา เมื่ อ
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักงานอธิ การบดี ได รว มกั น พิจ ารณาและทบทวนภารกิจ ของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 จึงมีมติใหรวมงานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่เขาดวยกัน เปนงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ใหแยกงานนิ ติการออกจากงานการเจาหนาที่ไปกําหนดเปนกลุมงานนิติการ ขึ้น ตรงตอ
ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี และใหเพิ่มงานประชาสัมพันธ อีก 1 งาน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดี จึง
แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 กลุม 1 สวน 5 งาน
ในป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุนวิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทรที่ 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
สํานักงานอธิการบดีมุงสูเกณฑการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศ
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพการบริการ รวมประสานประโยชนใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจไดมีประสิทธิผล
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน
3) พัฒนาองคกรสูการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
วัตถุประสงคและเปาหมาย
เปาหมาย
1. บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด สามารถเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนของคณาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของ
นั ก ศึ ก ษา และสนั บ สนุ น ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ฝ า ยต า งๆดํ า เนิ น ไปอย า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
สะดวกสบาย และมีความสุขในการทํางานรวมกัน
2. บริหารและจัดระบบงานพัสดุใหสนองตอบความตองการของคณาจารย และหนวยงานตางๆ อยาง
ครบถวน ตามความจําเปนในการปฏิบัติงานวิชาการและงานสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ
3. บริหารและจัดระบบการเงินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการ และเอื้อ
ประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
4. บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการสื่อสารและ
การประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัว รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
5. บริห ารงานการเจาหนาที่ใหมีขอมูลที่เปนระบบ ทันสมัย สามารถใหบริการในดานสิ ทธิและ
ผลประโยชน ข องบุ คลากรทุ กฝ า ยของมหาวิท ยาลั ย ไดร วดเร็ว มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อใหบุค ลากรได พัฒ นา
ศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
1. มุงนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน และการใหบริการของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. มุงปองกันแกไขปญหาความซ้ําซอนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในดานตางๆ
3. มุงพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พรอมๆ กับการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มุ งสงเสริมสนับ สนุน ใหห นวยงานต างๆ ปฏิบั ติงานไดเต็มศักยภาพ โดยเอื้อประโยชนตอทุ ก
หนวยงาน
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5. มุงประสานความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหนวยงาน
ภายนอก
6. มุงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต
7. มุงใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ และผูมาใชบริการหรือผูติดตอไดรับบริการที่ดี
อํานาจหนาที่และภารกิจ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานดานการสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําและประสานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจาณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานหรือ
โครงการของมหาวิ ทยาลั ย การจั ด ทํ า และวิเคราะห แผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย
4. ติดตามเรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผน
และโครงการที่กําหนด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
6. ดําเนิ นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริห ารทั่วไป งานชวยอํ านวยการในส วนงาน
เลขานุการ งานสวัสดิการ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งฐานขอมูลสารสนเทศของสํานัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักให
ทันสมัยอยูเสมอ และสอดคลองกับระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางของรัฐ เชน ระบบ GFMIS และระบบ
การจายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช
9. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม งานยานพาหนะ และงาน
ประชาสัมพันธของสํานักและมหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการปองกัน
อุบัติเหตุ งานดานนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
11. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและ
งานคดีที่มีอยูในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย
12. ดําเนินการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายได ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการฝกอาชีพแกประชาชน และผูสนใจ รวมทั้งการประสานเพื่อให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสรางการบริหารงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปนฉบับปรับปรุง ซึ่งมีการปรับปรุง - เพิ่มเติม เนื้อหาจากเลมเดิมใหชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะประกอบไปดวยหนวยงานดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองพัฒนาระบบบริหาร
5. กองคลังและพัสดุ
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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กองกลาง
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งานบริหารทั่วไป

9

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน

ชื่อวิธีการปฏิบตั ิงาน:การเกษียนหนังสือราชการ
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ :เมษายน 2563
หน่วยงานที่ถอื ครองเอกสาร :สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

ตําแหน่ง
ผู้จัดทํา :

ลงนาม

วันที่

นางริษา สุ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อํานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การเกษียนหนังสือราชการ

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า 2/4

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพือ่ ใหผูปฏิบตั ิงานใชเปนคูมือในการปฏิบัตงิ านให้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง
1.3 เพื่อเป็นการรวบรวมขัน้ ตอนและวิธีการ ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
1.4 เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาทําให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงานรับ-ส่งหนังสือภายนอกและภายใน ตลอดจนการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์หนังสือเพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา
3. คําจํากัดความ
3.1 “หนังสือ” หมายถึง หนังสือราชการ
3.2 “หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
3.3 “หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3.4 “เกษียน” หมายถึง ข้อความที่เขียนสรุปความที่ได้จากการวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้
ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลเพียงพอในการวินิจฉัยตัดสินสั่งการ
4. ความรับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้างาน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับหนังสือลงทะเบียนรับหนังสือทั้งภายนอกและภายใน
เรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการตรวจสอบ/วิเคราะห์หนังสือดังกล่าวและสรุปใจความและขีดเส้นใต้ในส่วนที่เป็นใจความสําคัญ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารและเมื่อผู้บริหารสั่งการแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การเกษียนหนังสือราชการ

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า 3/4

5. ขั้น ตอนการปฏิบัติง าน การเกษีย นหนัง สือราชการ
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
ทั่วไป

กิจกรรม
รับหนังสือราชการ/
เอกสารและลงทะเบียนรับ

หัวหน้างานบริหาร
งานทั่วไป

ตรวจสอบและวิเคราะห์
หนังสือราชการ/เอกสาร

ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร
1. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป หนังสือราชการ
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการ/เอกสาร
2. หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไปตรวจสอบ/วิเคราะห์
หนังสือราชการ/เอกสาร

ไม่ผ่าน
นําเสนออธิการบดี/
รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย

3. นําเสนออธิการบดี/รอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ

ผ่าน

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

สิ้นสุด

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบัน
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การเกษียนหนังสือราชการ

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน

6.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/เอกสาร
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความจําเป็นเรงดวนของหนังสือราชการ/เอกสารและวิเคราะหหนังสือ
ราชการวาเกี่ยวของกับเรื่องใดและผูใด นอกจากนั้นก็สรุปใจความสําคัญและขีดเสนใตในสวนที่เปนใจความสําคัญ
และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการ ตัดสินใจ/สั่งการของผูบริหาร
6.3 จัดใส่แฟ้มนําเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการี่

6.4 เมื่ อ อธิ ก ารบดี / รองอธิ ก ารบดี ไ ด้ รั บ มอบหมาย
พิจารณาสั่งการหนังสือดังกล่าวแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการสําเนาส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)หรือส่งไปรษณีย์
7. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานทีเ่ ก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน

การขอใชรถยนตราชการ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

ยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง
นางสาวปยะวรรณ ศรีภคนานนท

ผูจัดทํา
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่

นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/1

1.วัตถุประสงค
เพื่อใหการเนินงานของหนวยงานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีระเบียบชัดเจนทั้งพนักงาน
ขับรถยนต เจาหนาที่ ผูมาขอรับบริการ สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.ขอบเขต
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอใชรถยนตราชการอยางมีประสิทธิภาพ
3.คําจํากัดความ
3.1 รถยนตราชการสวนกลาง หมายถึง รถยนตที่จัดไวใชในงานของทางราชการ ใชในกิจการ
อันเปนสวนรวมของทางราชการ
3.2 การขอใช ร ถยนต ร าชการ หมายถึง การขอใชร ถยนตที่ห นว ยงานไดจัด ไว เพื่อใช
ปฏิบัติงานราชการ
3.3 การดูแลรถยนตราชการ หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลรถยนตราชการใหพรอมกับการใช
งาน การซอมบํารุง ตรวจสอบสภาพรถยนต
4.ความรับผิดชอบ
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มีหนาที่อนุญาตการขอใชรถยนตราชการ
ผูอํานวยการกองกลาง มีหนาที่ พิจารณาเสนอการขอใชรถยนตราชการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานยานพาหนะ) มีหนาที่จัดการขอใชยานพาหนะและ
พนักงานขับรถยนต ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
พนักงานขับรถยนต มีหนาที่ปฏิบัติตามใบขออนุญาตใชรถยนตราชการและดูแลรักษารถยนต
ราชการสวนกลางที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใชรถยนตราชการ

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/2

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เจ้ าหน้ าที่งาน
ยานพาหนะ

จุดเริ่ มต้ น

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

การขอใช้ รถยนต์
ราชการ

ผูขอใชรถยนต/
จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

ผู้ขอใช้ รถยนต์สง่
เอกสาร

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

ตรวจสอบเอกสาร

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

รับใบขออนุญาต
อนุญาตใช้ รถยนต์

แก้ ไข
ไม่ผา่ น

เสนอผอ.กองกลาง
พิจารณา

1

สํานักงานอธิการบดี

วิธีการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
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แกไขครั้งที่

:

-

หนา

:

1/3

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใชรถยนต

จนท.
ยานพาหนะ

ตารางการใช
รถยนต

1

เจ้ าหน้ าที่งาน
ยานพาหนะ

เสนอรองฯบริหาร
อนุมัติ
อนุมัติ
บันทึกในตารางการใช
รถยนต
จัดรถยนตพรอมพนักงานขับ
รถยนต

พนักงานขับ
รถยนต

แจงในตารางจัดรถ
(ติดตงที่ปอม รปภ.)
เตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง
ปฏิบัติงานตามที่รับ
มอบหมาย
บันทึกการใชรถยนตและ
จัดเก็บรถในพื้นที่จอดรถยนต์

สิ้นสุด

พนักงานขับ
รถยนต
พนักงานขับ
รถยนต
พนักงานขับ
รถยนต

บันทึกการใช
รถยนต

17

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1ผูขอใชรถยนตจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง สงใหงานยานพาหนะ กอน
วันที่จะเดินทางอยางนอย 3 วัน ยกเวนในกรณีเรงดวน
6.2 เจาหนาที่งานยานพาหนะรับใบขอใชรถยนตสวนกลางแลว ตรวจดูรายละเอียดการขอใช
รถยนต สถานที่เดินทาง เวลา จํานวนผูโดยสาร
6.3 เจาหนาที่งานยานพาหนะนําใบคําขอใชรถยนตเสนอตอ ผูอํานวยการกองกลาง และเสนอตอรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ในกรณีที่ไมสามารถจัดรถใหได เจาหนาที่จะแจงใหผูขอใชรถยนตทราบ
6.4เจาหนาที่งานยานพาหนะตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนตตามความเหมาะสมในการใช
งานและจัดพนักงานขับรถยนต
6.5ผูอํานวยการกองกลางและรองอธิการบดีฝายบริหารอนุญาตแลว แจงพนักงานขับรถยนตเตรียม
ความพรอมของรถยนตกอนออกเดินทาง
6.6พนักงานขับรถยนตตรวจสอบเสนทางที่จะเดินทางตามใบอนุญาตขอใชรถยนตราชการ ตรวจสอบ
ความพรอม ปริมาณน้ํามันกอนออกเดินทาง (กรณีที่ผูขอใชรถยนตราชการไป ตางจังหวัด จะตองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงไป-กลับ เต็มถัง เนื่องจากผูขอใชรถยนตตองทําโครงการไปราชการ ตจว.และมีงบประมาณในโครงการ
นั้นๆ)
6.7ผูอํานวยการกองกลางลงนามในใบสั่งเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง
6.8พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกปฏิบัติงานตามใบอนุญาตขอใชรถยนตราชการ
6.9พนักงานขับรถยนตบันทึกการใชรถยนต
6.10 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย พนักงานขับรถ ตรวจสอบความเรียบรอยเพื่อการใชงานในครั้ง
ตอไป นํากุญแจเก็บเขาตูที่ติดตั้ง

7. เอกสารอางอิง

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบัติงาน แกไขครั้งที่ : ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน หนา
: 1/5

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทที่ 4)พ.ศ.2538
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทที่ 6 )พ.ศ.2545
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
-ใบขออนุญาตใชรถยนตราชการ
-บันทึกการใชรถยนตราชการ
-เลมทะเบียนน้ํามัน
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

ใบขออนุญาตใช
รถยนตราชการ
บันทึกการใชรถยนต

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

เลมทะเบียนน้ํามัน

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ตารางรถ
File word
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วิธีการปฏิบัติงาน

การจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง

ผูจัดทํา
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

นายสราวุธ วาสนาสุขสันต

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/4

1. วัตถุประสงค
1.1 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานของ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับพัสดุและผูสนใจไดเขาใจ กระบวนการ
แนวทาง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ในการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนที่ 4 การจําหนายพัสดุ ใหดําเนินการเปนไปดวย
ความถูกตองมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานในการแสดงกระบวนการจําหนายพัสดุใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา ใหการทํางาน
เปนเจาหนาที่พัสดุอยางมืออาชีพ และเผยแพรใหกับบุคคลผูสนใจ
1.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน

2. ขอบเขต

ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด ขอ 215 (1)(ก) และสามารถปรับปรุงแกไขไดตามสภาวการณที่มี
การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ ไดตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับแนวทางที่มีการกําหนดขึ้นมาใหม ณ ขณะนั้น

3. คําจํากัดความ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและกํารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจาออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการ
ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตาม รัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที”่ ผูมีหนาที่เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จากผูมีอาํ นาจใหปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
“หัวหนาเจาหนาที”่ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึง่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนัน้ กําหนด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปน
หัวหนาเจาหนาที่
“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา (๓) หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดาํ รง ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
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ระเบียบและหลักปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวของ

ระเบียบและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การจําหนายพัสดุตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการ กําหนด เพื่อให
ถูกตองบรรลุตามวัตถุประสงค โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สวนที่ 4 การจาหนาย
พัสดุ ขอ 215 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน ของรัฐตอไปจะสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก ใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่ง ใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
* (1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมได ผลดีใหนําวิธีที่
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
* (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
(ข) การขายใหหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แหงประมวล
รัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต ใหแก เจาหนาที่เมื่อบุคคล
ดังกลาวพนจากหนาที่หรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลวใหขายใหแกบุคคล ดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูที่ไดรับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีเปนพัสดุที่มีการจําหนายเปน การทั่วไปให
พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถิ่นของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย
และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เปนพัสดุที่ไมมีการจําหนาย ทั่วไป ใหพิจารณาราคาตาม
ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง ของพัสดุดวย ทั้งนี้ ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดย คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย
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4.ความรับผิดชอบ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และความรับผิดชอบที่ตองดําเนินการใน
กระบวนการ
ดังกลาวประกอบดวย
บุคคล
- ผูไดรับมอบอํานาจตามที่หัวหนาสวนราชการไดมอบอํานาจตามคําสั่งการมอบอํานาจดานพัสดุ
- เจาหนาที่
- ผูเสนอราคา
คณะกรรมการดําเนินการ
- คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
- คณะกรรมการขายพัสดุ
- คณะกรรมการสงมอบพัสดุ
สวนราชการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
- กระทรวงการคลัง
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5. ขั้นตอนการการปฏิบัติงานการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
ขออนุมัติดําเนินการจําหนายพัสดุ
พรอมแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
หาขอเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง

คณะกรรมการขาย

หนวยงานเจาของ
พัสดุและ
คณะกรรมการสงมอบ
คณะกรรมการสงมอบ

หนวยงานเจาของ
พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
อนุมัติ

ดําเนินการตรวจสอบ
สภาพพัสดุและประเมิน
ราคาขั้นต่ํา

หัวหนา
หนวยงานของ
รัฐอนุมัติให
ดําเนินการขาย

คณะกรรมการขายติดตอผูซื้อ
หรือไดรบั การติดตอจากผูซอื้ แลว
ดําเนินการขออนุมัติรบั ราคาขาย

สรุปผลการรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงพรอมแตงตัง้
คณะกรรมการขายและคณะกรรมการสงมอบ

หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ
พิจารณาอนุมัติ

รับชําระเงินครบถวนแลวมอบ

คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง

เจาหนาที่

คณะกรรมการขายและ
คณะกรรมการสงมอบ

เอกสาร
บันทึกขออนุมัติพรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

ทะเบียนพัสดุที่จะจําหนาย

บันทึกรายงานผลการสอบหา
ขอเท็จจริงแตงตั้งคณะกรรมการ
ขายและคณะกรรมการสงมอบ

ผูซื้อ

หนังสือรายงานผลการสอบหา
ขอเท็จจริงและประมาณราคาขั้น
ต่ํา

ผูซื้อ/เจาหนาทีก่ ารเงิน

ใบเสร็จรับเงินจากผูซื้อ

ผูซื้อ

บันทึกรายงานผลกราดําเนินการ
ขาย และสงมอบพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุกลาง

บันทึกการลงจายออกจากบัญชี
คุมพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุกลาง

บันทึกรายงานการลงจายออก
จากบัญชีคมุ พัสดุตอ หัวหนา
หนวยงานของรัฐ และหนังสือ
รายงาน การลงจายออกจาก
ทะเบียนคุมตอสตง.

เอกสารใหคณะกรรมการสงมอบ
และนําเงินสงเปนรายได/แผนดิน

รายงานผลการดําเนินการขายและ
สงมอบพัสดุใหผูซื้อตอหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

ลงจายออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุ

หนวยงานเจาของ
พัสดุ

รายงานตอหัวหนาหนวยงานของัรฐ
และแจง สตง.ตอไป
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อใหแนวทางปฏิบัติการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีเปนไปในแนวทาง เดียวกัน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยหลังจากเสร็จ
สิ้นการตรวจสอบพัสดุประจําปเรียบรอยแลว หากผลปรากฏวามีพัสดุใด ชํารุด/เสื่อมสภาพจากการใชงาน หรือหมดความ
จําเปนหากใชในราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก หรือสูญ ไปเพราะเหตุใด ใหเจาหนาที่จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง เพื่อสอบทานความถูกตองของ ทรัพยสิน เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยหาม
เปนคณะเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ
จําหนายตอไปได
จากนั้นเมื่อคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ดําเนินการตรวจสอบพรอมรายงานการตรวจสอบหา ขอเท็จจริง
เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเรียบรอยแลว โดยมีผลปรากฏวาสอดคลองตรงกันกับรายงานของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป ใหเจาหนาที่ดําเนินการสรุปรายงานผลสอบหาขอเท็จจริงเพื่อขออนุมัติ จําหนายพัสดุพรอมเสนอ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา และคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขอ
215 (1)(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงกันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1.ประเมินราคาขั้นต่ํากอนการจําหนายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อไดรับคําสั่ง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ําดําเนินการประเมิน ราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห ดังนี้
1.1.กรณีที่เปนพัสดุ ที่มีการจําหนายเปนการทั่วไปใหพิจารณาราคาที่ซื้อ ขายกันตามปกติในทองตลาดหรือ
ราคาทองถิ่นของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม
1.2.กรณีเปนพัสดุที่ไมมีการจําหนายทั่วไป ใหพิจารณาราคาตาม ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุ
การใชงาน รวมทั้งสภาพและ สถานที่ตั้งของพัสดุดวย ทั้งนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ
ราคา ประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานรัฐเปนหลัก
2. จัดทําบันทึกขออนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํากอนการขายประเมินราคา เสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่จัดทําบันทึกสรุป
รายงานของ คณะกรรมการกําหนดราคากลางขั้นต่ําเสนอตอหัวหนาหนวยงาน ของรัฐ เพื่อพิจารณาดําเนินการจําหนาย
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ติดตอผูซื้อ
เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติและใหเจาหนาที่ดําเนินการติดตอ ผูซื้อและดําเนินการขายพัสดุนั้น โดยจัดทํา
เอกสารการซื้อ/ขายมอบ ไวตอกัน
4. รายงานการจําหนายและการขออนุมัติลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม
เมื่อดําเนินการขายพัสดุเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่ ปฏิบัติดังนี้
- นําเงินรายไดจากการขายทรัพยสินเขากองคลังเพื่อเปนเงินรายได /เงินแผนดินตามแหลงเงินที่จัดหาพัสดุมา
-ขออนุมัติลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที –สงรายงานใหสํานักตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 30
วัน นับแต วันลงจายพัสดุนั้น
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- เก็บเอกสารรวมเรื่องไวใหเรียบรอยเพื่อรอการรับตรวจสอบจาก หนวยตรวจสอบภายใน สํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัด หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
7.เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 215 (1)(ก)
3. กฎกระทรวงกําหนดวาดวยการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8.แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. ฟอรมรายงานขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และแตงตั้งคณะกรรมการประมาณราคาขั้น
ต่ํา
2. แบบฟอรมรายงานการสอบหาขอเท็จจริง และรายงานการประมาณราคาขั้นต่ําครุภัณฑเสื่อมสภาพ
3. แบบฟอรมรายงานผลการจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.การจัดเก็บเอกสาร
เลขที่เอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่จัดเก็บ
ผูรับผิดชอบ
นายสราวุธ วาสนาสุขสันต
เอกสารการจําหนาย
กองกลาง
พัสดุโดยวิธี
อาคาร 2 ชั้น 5
เฉพาะเจาะจง

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
เมื่อสิ้นสุดกา สําเนาเอกสาร
รายงานพัสดุ
ประจําปในแต
ละ
ปงบประมาณ
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงานที่ถอื ครอบเอกสาร : งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ผู้จัดทํา :

ตําแหน่ง
นางสาวประพิมพรรณ ศิริเลีย้ ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงนาม

วันที่

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อํานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานอธิการบดี
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัย
แก้ไขครัง้ ที่ :
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ราชภัฏธนบุรี
หน้า : 2 / 5
(งานบริหารทัว่ ไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงาน (งานบริ ห ารทั่ ว ไป กองกลาง สํ า นั ก งาน
อธิการบดี) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
2. ขอบเขต
ครอบคลุ ม กระบวนการดํ า เนิ น งานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง วงเงิ น ไม่ เ กิ น
5,000 บาท งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. คําจํากัดความ
3.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ
3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.3 ผู้ อํา นวยการกองคลัง และพัส ดุ หมายถึง ผู้ อํ า นวยการกองคลั งและพั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี
3.4 ผู้ อ นุ มั ติ หมายถึ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง บุคคลที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.6 ระบบ MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (การจัดซื้อจัดจ้าง)
3.7 ใบเสนอราคา หมายถึ ง เอกสารที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างออกให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
รายละเอี ย ดสิ น ค้ า ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจซื้ อ /จ้ า ง ซึ่ ง ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะต้ อ งมี ก ารชี้ แ จง
รายการสินค้าหรือรายการบริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน
4. ความรับผิดชอบ
4.1 เจ้าหน้าที่
4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.3 ผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุ
4.4 ผู้อนุมัติ
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานอธิการบดี
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัย
แก้ไขครัง้ ที่ :
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ราชภัฏธนบุรี
หน้า : 3 / 5
(งานบริหารทัว่ ไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัท/ห้างร้าน
- เจ้าหน้าที่
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- ผอ.กองคลัง
และพัสดุ
- ผู้อนุมัติ

จุดเริ่มต้น

รับเรื่องจากหน่วยงาน/บุคคล
ที่ต้องการจะซื้อ/จ้าง
สืบราคา/ใบเสนอราคา

ตรวจสอบรายละเอียด

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขรายละเอียด
ให้ครบถ้วน

เข้าระบบ MIS จัดทําแบบ
บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นชอบและลงนาม
เสนอผอ.กองคลังฯ
เห็นชอบและลงนาม
รับต้นเรื่องคืนจากกองคลังฯ
เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อร้านค้าเพื่อมาเซ็นใบสั่งจ้าง, พร้อม
ถ่ายสําเนาและติดอากรแสตมป์

รับส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานจ้าง
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด
ความถกต้อง

แจ้งร้านค้า
แก้ไขให้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

เข้าระบบ MIS จัดทําใบตรวจรับพัสดุและ
ประสานกรรมการตรวจรับลงนามฯ
ผู้ต้องการใช้พัสดุ รับพัสดุ เซ็นใบเบิกพัสดุ
เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารรายงานผลการ
จัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินพร้อมลง
นามเจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้าพัสดุ

ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารเบิกจ่าย,
SCAN เอกสารเป็นไฟล์ PDF.
และจัดส่งกองคลังและพัสดุ

สิ้นสุด

เอกสาร
- ต้นเรื่อง
- ใบเสนอราคา
- แบบรายงานขอซื้อ/
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง
- แบบใบตรวจรับ
- แบบรายงานผล
การจัดซื้อ/จ้าง
และขออนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงิน
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานอธิการบดี
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัย
แก้ไขครัง้ ที่ :
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ราชภัฏธนบุรี
หน้า : 4 / 5
(งานบริหารทัว่ ไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 เริ่มต้นรับเรื่องบันทึกข้อความ/หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการจะซื้อ/จ้าง
6.2 สืบหาใบเสนอราคาจากผู้ขาย/รับจ้าง
6.3 ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งต้นเรื่องและใบเสนอราคา
6.4 เข้าระบบ MIS จัดทําแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ แนบเอกสารใบเสนอราคาพร้อมลงลายมือชื่อผู้ตกลงราคา และแนบเอกสาร
ต้นเรื่องหรือใบบันทึกข้อความจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการจะซื้อหรือจ้าง
6.5 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบและลงนามในแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง
6.6 ส่งแบบบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุเห็นชอบและลงนาม
6.7 รับต้ น เรื่ อ งแบบบั นทึก ข้ อความรายงานขอซื้ อ/จ้า งคื น จากกองคลั งและพั ส ดุ เพื่ อ เสนอ
อธิการบดีพิจารณาและลงนามอนุมัติ
6.8 เข้าระบบ MIS จัดทําใบสั่งซื้อ/จ้าง เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม
6.9 ติดต่อร้านค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อมาเซ็นรับใบสั่งซื้อ/จ้าง (ตัวต้นฉบับ) และถ่ายสําเนา
1 ฉบั บ ให้ กั บ ร้ า นค้ า เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน พร้ อ มเรี ย กเก็ บ อากรแสตมป์ ต ามจํ า นวนเงิ น ที่ ป รากฏ
ในใบสั่งซื้อ/จ้างและติดลงในใบสั่งซื้อ/จ้าง (ตัวต้นฉบับ)
6.10 รับส่ งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานจ้าง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามรายละเอียด
ของพัสดุ
6.11 เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารใบตรวจรับพัสดุและประสานกรรมการตรวจรับเพื่อลงนาม
ในเอกสารใบตรวจรับพัสดุ
6.12 ผู้ต้องการใช้พัสดุ รับพัสดุ พร้อมเซ็นใบเบิกพัสดุ เพื่อนําไปใช้ต่อไป
6.13 เข้าระบบ MIS จัดทําเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินพร้อม
ลงนามเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ , หั ว หน้ า งานพั ส ดุ , ตรวจเอกสารให้ เ รี ย บร้ อ ยและจั ด เรี ย งเอกสารเบิ ก จ่ า ย,
Scanเอกสารทั้งชุดเซฟใส่ไฟล์เป็น PDF. ขั้นตอนสุดท้ายจัดส่งกองคลังและพัสดุต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานอธิการบดี
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัย
แก้ไขครัง้ ที่ :
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ราชภัฏธนบุรี
หน้า : 5 / 5
(งานบริหารทัว่ ไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบรายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8.2 แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง
8.3 แบบใบตรวจรับ
8.4 แบบรายงานผลการจัดซือ้ และขออนุมตั ิให้เบิกจ่ายเงิน
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานทีเ่ ก็บ

แบบรายงาน
ขอซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

สํานักงาน
อธิการบดี

แบบใบสั่งซื้อ/จ้าง

สํานักงาน
อธิการบดี

แบบใบตรวจรับ

สํานักงาน
อธิการบดี

แบบรายงานผล
การจัดซื้อ/จ้าง
และขออนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงิน

สํานักงาน
อธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF.
ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF.
ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF.
ไฟล์จัดเก็บ
เอกสาร PDF.
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วิธีการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง

ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน 500,000 บาท(ที่ดินสิ่งกอสราง)

เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง
นางสาวภรภัทร ทองอินทร

ผูจัดทํา
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่

นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 2/9

1.วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงรายละเอี ยดขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน/กระบวนการต างๆ ของหนว ยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และยังสามารถ
ถายทอดใหกับผูเขาปฏิบัติงานใหม ใหสามารถเขาใจไดมากขึ้น
2.ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/การจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจาง พ.ศ.
2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ครอบคลุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง และแสดงถึงผูรับผิดชอบในแต
ละขั้นตอนของการดําเนินงาน
3.คําจํากัดความ
วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การที่หนวยงานรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจราจาตอรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดําการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติ
กรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สินคา หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคา
นั้นดวย
งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมา งานจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหายแพง
และพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแตไมหมายรวมถึงการจางลูกจางหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
เงินงบประมาณ หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย ซึ่งหนวยงานของรัฐ
ไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรับไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คะ
หัวหนาเจาหนาที่ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ
บริหารพัสดุ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
เจาหนาที่ หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวของการจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานภาครัฐ
ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําคัญเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอ ไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถ
จัดซื้อจางไดจริงตามลําดับ
-ราคาไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3/9

คณะกรรมการตรวจรับ หมายความวา ผูที่ไดรับแตงตั้งตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงไว
หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแต
วันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย
2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงาน
ของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนด
ในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวนตามจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง
ทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4)
และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ
นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวน
หรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี
ผูควบคุมงาน หมายความวา ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น
ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด
ในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวา
ผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวา
ถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง
หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสราง
โดยเร็ว
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 4/9

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบทุก
สัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุทใี ชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต
วันถึงกําหนดนั้นๆ
ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ หมายความวา ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ความรับผิดชอบ
1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีอํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ไม
เกิน 500,000 บาท
2. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลังและพัสดุ มีอํานาจลงนามในสวนเงินงบประมาณ
3. หัวหนาเจาหนาที่ เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อใหผูที่
ไดรับมอบอํานาจใหความเห็นชอบ
4. เจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวของการจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจให
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
5. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง โดยกําหนดรายละเอียดงานจางและจัดทําตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ตามคําสั่งที่ไดรับแตงตั้ง
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เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 5/9
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งกอสราง)
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผูเกี่ยวของ
เอกสาร
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เจาหนาที่พัสดุ
ที่ไดรับการ
แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

จุดเริม่ ตน

ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองนโยบายแผน

-บันทึกขอความเห็นชอบเสนอ อธิการบดีเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจาง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน
500,000 บาท (ที่ดินสิ่งกอสราง) พรอม
-เสนอรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ไมเห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ
รับเอกสารจากคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560)
ขอ 4 ราคากลางที่ไดมาจากคํานวณตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการราคากลางกําหนด (1)
ไมเห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่
ผูอนุมัติ

บันทึกขอความ
เห็นชอบ
คําสั่งแตงตั้ง

อธิการบดี
บันทึกขอความ
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง แบบ บก.06 แบบ
บัญชีประมาณงาน
(BOQ) แบบรูป
รายการ (กรณีงาน
กอสราง)
อธิการบดี

เจาหนาที่พัสดุ
ผูรับจาง

เชิญ/เจรจา ผูประกอบการขายหรือจาง
อยางนอย 3 ราย (สืบราคาต่ําสุด)

พิจารณา

กองนโยบายแผน

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา
56(2) ข วงเงินไม
เกิน 500,000
บาท

หัวหนาเจาหนาที่

ใบเสนอราคา

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งกอสราง)
ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่พัสดุ
ที่ไดรับการ
แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

-จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2) ข
-พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
-แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน(งานจางกอสราง)
-หัวหนาเจาหนาที่ใหความเห็นชอบลงนามในรายงาน
ขอซื้อหรือขอจาง
-เสนอผูอํานวยการกลุม บริหารงานคลังและพัสดุ
-เสนออธิการบดี อนุมตั ิในรายงานขอซื้อหรือขอจาง

พิจารณา
เห็นชอบ
-จัดทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (พรอมลงระบบ EGP)
-อธิการบดี ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจาง

-ผูรับจางเซ็นรับใบสั่งซื้อสั่งจาง
(กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท)
ผูรับจางตองนําใบสั่งซื้อสั่งจางไปตีตราสารที่
กรมสรรพากร

ผูควบคุมงานคุมงานตามรายละเอียดงาน
พรอมเสนอรายงานตอกรรมการตรวจรับ

ไมเห็นชอบ

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่
ผูอนุมัติ

เอกสาร

ใบรายงานขอซื้อ
ขอจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข)
ใบเสนอราคา

ผูอนุมัต/ิ อธิการบดี

ผูอนุมัติ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
ผูรับจาง

ผูควบคุมงาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งกอสราง)
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผูเกี่ยวของ
เอกสาร

เจาหนาที่พัสดุ
ที่ไดรับการ
แตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

ผูรับจางสงมอบงาน

เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการตรวจรับ

ถูกตอง

เจาหนาที่พัสดุ
คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ไมถูกตอง

คืนแกไขใหถูกตอง

เจาหนาที่พัสดุ
งานพัสดุ
กลุมบริหารงานคลัง
และพัสดุตรวจสอบ
ถูกตอง

ขออนุมัติเบิกจายเงิน
กลุมบริหารงานคลังและพัสดุ

จุดสิ้นสุด

ไมถูกตอง

งานการเงิน

ใบตรวจรับพัสดุ
เอกสารการ
สงมอบงานของผู
รับจาง

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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6.วิธีปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อของจาง เสนอตออธิการบดี/ผูรับมอบอํานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ หรือจาง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายการที่จะซื้อหรือจาง
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจะจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
วิธีที่ซื้อหรือจาง และเหตุที่จะตองซื้อหรือจาง
หลักเกณฑการพิจารณา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ไดรับงบประมาณจากกองนโยบายและแผนเพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามแผนที่งานที่ผานมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว
2. จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ จัดซื้อ/ จัดจางโดยวิธีเฉพาเจาะจง พรอมแนบขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆ เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี
3. เสนอรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง พรอมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
4. คณะกรรมการกําหนดราคาลางจัดสงรายละเอียดงานจาง
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อจัดจาง (แบบ บก.06)
-แบบบัญชีประมาณงาน(BOQ)
-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-แบบรูปรายการ
-แบบคํานวณ FACTOR F (กรณีงานกอสราง)
5. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติรายละเอียดงานจางตามที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางเสนอ
6. เชิญ/เจรจา ผูประกอบการขายหรือจาง อยางนอย 3 ราย (สืบราคาต่ําสุด)
7. จัดทําใบรายงานขอซื้อ/ขอจาง ผานระบบ MIS (จัดทําในระบบ EGP)
๘. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,และผูควบคุมงาน (กรณีงานจางกอสราง)
๙. เสนอหัวหนาเจาหนาที่ลงนามในรายงานขอซื้อขอจาง
๑๐. เสนอผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลังและพัสดุลงนาม
๑๑. เสนออธิการบดี อนุมัติในรายงานซื้อ/จาง
๑๒. จัดทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ตองมีการรับประกันงาน อยางนอย 2 ป (พรอมลงระบบ EGP)
๑๓. ผูรับจางตองนําใบสั่งซื้อสั่งจางไปตีตราสารที่กรมสรรพากร (กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท)
๑๔. ผูควบคุมงาน คุมงานตามรายละเอียดงานพรอมเสนอรายงานตอกรรมการตรวจรับ

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขเอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 9/9
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๑๕. ผูรับจางสงมอบงาน ตามกําหนดระยะเวลาที่ ปรากฏในสั่งซื้อสั่งจาง
๑๕. จัดทําเอกสารใบตรวจรับเพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับลงนาม
๑๖. คณะกรรมการตรวจรับงานถูกตองครบถวน
๑๗. สงตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ ที่กลุมบริหารงานคลังและพัสดุหากไมมีขอแกไขดําเนินการขั้นตอไป
๑๘. สงเบิกจายตามระเบียบตอไป
๑๘. สําเนาเอกสารจัดเก็บเพื่อเปนขอมูลไวสืบคนตอไป
7.เอกสารอางอิง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไมเกิน
500,000 บาท(ที่ดินสิ่งกอสราง)
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลง
เปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
8.แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
๑. ฟอรมรายงานขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดงานจางและกําหนดราคากลาง
๒. แบบฟอรมรายงานขอซื้อขอจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อจัดจางในการจางกอสราง
(บก.๐๖)

9.การจัดเก็บเอกสาร
เลขที่เอกสาร
ชื่อเอกสาร
เอกสารการจัดซื้อ
จางวงเงินไมเกิน
500,000 บาท
(ที่ดินสิ่งกอสราง)

สถานที่จัดเก็บ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภรภัทร ทองอินทร
กองกลาง
อาคาร 2 ชั้น 5

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ปงบประมาณ

การจัดเก็บ
สําเนาเอกสาร
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งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และอนุรักษพลังงาน

41
หนาแรก

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานซอมบํารุง (แจงซอม)
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

Oop DRU – XXX – 01

กองกลาง งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ตําแหนง

ลงนาม

วันที่

นายสุรพงษ แจมนิยม
สถาปนิก

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :

นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล
ผูอํานวยการกองกลาง

ผูอนุมัติ :

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

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) นี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานซอม
บํารุง ใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการซอมบํารุง ลดความซ้ําซอนของกระบวนการ เพื่อการติดตามผล
การดําเนินงานไดอยางใกลชิด สามารถพัฒนาเพื่อบูรณาการกับระบบการเบิกอะไหลและอุปกรณไดในอนาคต
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีขอบเขตเริ่มจากผูแจงดําเนินการแจงซอม ผานการเขียนแบบฟอรมการแจงซอม
ไปถึ งการพิจ ารณาเลือกบุคลากรดานเทคนิคเพื่ อการซอม และการติดตามผลการซ อม รวมถึงการพิจารณา
ดําเนินการจัดจาง หากไมสามารถดําเนินการไดดวยสาเหตุทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญ
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สื่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่ง
ถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําไดโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
4. ความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกองกลาง พิจารณาอนุมัติดําเนินการจางซอมแซม
สถาปนิก/วิศวกร
พิจารณาการดําเนินงาน มอบหมายงาน ควบคุมและใหความชวยเหลือทาง
เทคนิค
ชางเทคนิค
ดําเนินการซอมตามที่ไดรับมอบหมาย
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วิธีการปฏิบัติงาน

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งานซอมบํารุง (แจงซอม)

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

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานซอมบํารุง (แจงซอม)
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
ใบแจง

เขียนใบแจงซอม

พิจารณา

อนุมตั ิ

สถาปนิก
/วิศวกร

ชางเทคนิค

สถาปนิก
/วิศวกร

ผูเกี่ยวของ

ไมอนุมัติ

แจงผูขอให
ทราบ

เอกสาร

ผูแจง

ใบแจงซอม

ผูแจง

ใบแจงซอม

สิ้นสุด

ปฏิบตั ิงาน

กํากับดูแล
ความเรียบรอย

พิจารณา

สถาปนิก
/วิศวกร

บันทึกขอมูล

แจงการแกไข

ชางเทคนิค

เรียบรอย

สถาปนิก
/วิศวกร

แจงหนวยงาน

สิ้นสุด

ผูแจง

ใบแจงซอม
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานซอมบํารุง (แจงซอม)

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

6. วิธีปฏิบัติงาน
1. แบบฟอรมแจงซอม จะมีสําเนาเก็บไวในตูแบบฟอรมเอกสารของกองกลาง โดยมีรายละเอียดที่
จําเปนตางๆ เชนสถานที่ หมวดงานที่ชํารุด ประเภทของอุปกรณ ชื่อผูแจง สังกัดและหมายเลข
โทรศัพทติดตอ
2. การเขียนใบแจงซอม ผูแจงดําเนินการเขียนใบแจง ตามหัวขอในเอกสารอยางครบถวนเพื่อให
เจาหนาที่ไดพิจารณางานไดอยางชัดเจน โดยสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สําคัญและจําเปนอื่นๆได
ตามสมควร
3. การพิจารณาอนุมัติซอม เจาหนาที่ สถาปนิก/วิศวกร จะตรวจรายละเอียดตามที่ไดเขียนไวในใบ
แจงซอมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเปนไปไดในการดําเนินการ และความซ้ําซอนหาก
งานที่ ไ ด แจ ง นั้ น อยู ในขอตเขตงานที่ กําลัง ดําเนิ น การจัดจา ง หรื อกําลั งมีแผนวาจะดําเนิน การ
จากนั้นจึงมอบหมายงานใหกับชางเทคนิคตามความเหมาะสมของทักษะและลักษณะงานที่ไดรับ
แจง หากเปนกรณีที่ไมควรอนุมัติใหซอมก็จะแจงตอผูแจงถึงเหตุผลในกรณีนั้นๆ
4. การปฏิบัติงาน เจาหนาที่เทคนิค เมื่อไดรับมอบหมายใหดําเนินการซอม เมื่อสํารวจหนางานแลว
พบวาจําเปนตองเบิกอุปกรณและอะไหลก็จะทําเอกสารใบแจงซอมมาแสดงตอเจาหนาที่เพื่อขอเบิก
อุปกรณและอะไหลที่เสียหายแลวดําเนินการซอมตอไปจนแลวเสร็จ
5. การกํากับดูแลความเรียบรอย หากการปฏิบัติงานนั้นมีขอติดขัดทางเทคนิค เจาหนาที่แทคนิคจะ
ทําการปรึกษาสถาปนิก/วิศวกร เพื่อหาทางแกไขปญหาใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอย
อุปกรณหรือสวนประกอบอาคารสถานที่มีคุณภาพดีเชนเดิม
6. บันทึกขอมูล/แจงหนวยงาน เมื่องานซอมแลวเสร็จชางเทคนิคจะขอใหผูแจงหรือผูที่อยูในสังกัด
นั้นๆลงลายมือชื่อเปนหลักฐานในการดําเนินการ เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลการซอมบํารุงตอไป ทั้งนี้
หากดํ า เนิ น การไม แ ล ว เสร็ จ จากความติ ด ขั ด ทางเทคนิ ค ที่ จํ า เป น จะต อ งจั ด จ า งบริ ษั ท ในการ
ดําเนินการ สถาปนิก/วิศวกรจะดําเนินการขออนุมัติจัดจางตอผูอํานวยการตอไป
7. เอกสารอางอิง
ไตรวัฒน วิรยศิริ(2562). การจัดการสถาปตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT). คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานซอมบํารุง (แจงซอม)

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

8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ

9. การจัดเก็บ
คลังเอกสารงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

46
หนาแรก
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงาน งานขอความอนุเคราะหออกแบบตกแตงอาคารเพื่อใหสอดคลองกับการใชงาน
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :

Oop DRU – XXX – 01

กองกลาง งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ตําแหนง
ผูจัดทํา : นายวสวัต มณีออน
ผูอนุมัติ :นางอาภรณ์ เจริ ญศรี ธีรกุล

ลงนาม

วันที่

สถาปนิก

11 พฤษภาคม 2564

ผูอํานวยการ
กองกลาง

11 พฤษภาคม 2564

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
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1. วัตถุประสงคการปฏิบัติงานของสถาปนิก
- เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหมสี ภาวะแวดลอมทางกายภาพสวยงามและสอดคลองกับผังแมบทที่ทางมหา
วิทยาลังวางเอาไว
- เพื่อตรวจสอบสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความถูกตองและปลอดภัย
- เพื่อประสานกับหนวยงานที่ดูแลงานอาคารของมหาวิทยาลัยฯ และรวมมือกันพัฒนา เพื่อใหอาคารตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการใชงานไดเต็มที่
- เพื่อวิเคราะหปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
2. ขอบเขตของงาน
การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาปนิก นี้มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท ในการ
ปฏิบัติงานกอสรางและงานออกแบบทุกกระบวนการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและไดผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพและไมทําใหการกอสรางดําเนินงานไปไดดวยดี มีตนทุนการผลิตเปนไปตามมาตรฐานเสร็จงานทันตาม
เวลานัดหมายมีการทํางานปลอดภัยและตรงตามความตองการ
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สื่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบ ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานกํารปฏิบัติงําน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่ง
ถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําไดโดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ( Procedure Manual : PM ) หมายถึงเอกสารที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบมี
ประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อแสดงใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานหรือกิจกรรมอื่นๆใหบรรลุตาม
นโยบายและยุทธศาสตรโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบุคคลที่เกี่ยวของลําดับเหตุการณวิธีปฏิบัติงาน
ขอกําหนดเอกสารเครื่องมือและอุปกรณที่ใชตลอดจนกําหนดเวลาและสถานที่ที่เกี่ยวของ
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การควบคุมเอกสําร( Document Control ) หมายถึงการควบคุมการจัดทําเปลี่ยนแปลงแกไข
แจกจายและเรียกคืนเอกสารคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานทั้งระเบียบปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติงานและแบบฟอรมที่ใชให
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
การควบคุมกํารปฏิบัติงาน( Operation Control ) หมายถึงการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
คูมือปฏิบัติงาน
การออกแบบกอสราง( Design and Construction ) หมายถึงการออกแบบงานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรมงานตกแตงภายในงานกราฟกงานเฟอรนิเจอรและงานผังโครงการรวมทั้งการผลิตปายชั่วคราวและการ
จัดทําขอมูลอาคารและครุภัณฑ
การวิจัยและพัฒนาคุณภําพ( Quality )หมายถึงการไดทําตรงตามความตองการของผูใชบริการอยาง
แทจริงหรือ การสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการอยางแทจริงในบริการ
4. ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแคํานวณปริมาณงานกําหนดราคากลางรวมไปถึงงาน วิศวกรรมโยธาที่สอดคลอง
กับหลักการออกแบบงานตางๆ การคนควา การวิเคราะห วิจัย ทดสอบ หาขอมูลและสถิติตางๆ เพื่อเปน
หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหการ
ปรึกษาแนะนําหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในกอสรางและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและ
วางโครงการ ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการวางโครงการ จัดทําและ
ดําเนินการ ซึ่งงานดังกลาวขางตนนี้ตองมีลักษณะขนาด หรืออยูในประเภทตามที่กําหนดไวสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพวิสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะจ ปนตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการออกแบบ หรือผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมสาขาสถาปตยกรรมหลัก
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานออกแบบกอสราง
ผูรับผิดชอบ
สถาปนิก

กิจกรรม
เริ่ มต้ นงาน
รายงาน ผอ.กอง ทราบ

ไมอนุมัติ

ผูเกี่ยวของ
เอกสาร
บันทึกขอความ
หนวยงานที่
ขอความ
ตองการให
ปรับปรุงอาคาร อนุเคราะห

อนุมัติ

สถาปนิก

รวบรวมขอมูลและออกแบบ

สถาปนิก

จัดทําแบบเป็ นรูปเล่ม

นําเสนอแบบปรับปรุงการกอสราง ตอผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่พัสดุ
กลาง

อนุมัติ

สงมอบงานใหกับงานพัสดุดําเนินการ
สิ ้นสุดงาน

ไมอนุมัติ

แบบนําเสนอ
และใบเสนอ
ราคา
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2. งานจัดทําคําขอเงินงบประมาณแผนดินในดานอาคารสถานที่ การกอสรางโยธา ทั้งที่เปนงานใหม และเพื่อ
ตอเติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา
ผูรับผิดชอบ
สถาปนิก

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ
เอกสาร
บันทึกขอความ
หนวยงานที่
ขอความ
ตองการให
ปรับปรุงอาคาร อนุเคราะห

เริ่ มต้ นงาน
รายงาน ผอ.กอง ทราบ

สถาปนิก

รวบรวมขอมูลและออกแบบ

สถาปนิก

จัดทําแบบเป็ นรูปเล่มทําราคา
กลาง

เจาหนาที่พัสดุ
กลาง

นําเสนอแบบปรับปรุงการกอสราง ตอผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ

สงมอบงานใหกับงานพัสดุดําเนินการ
สิ ้นสุดงาน

ไมอนุมัติ

แบบนําเสนอ
และใบเสนอ
ราคา
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6. วิธีปฏิบัติงาน
1. งานออกแบบกอสราง
1) สํารวจ-ถาหนวยงานอื่นเปนเจาของงานตองรวมกันสํารวจกับเจาของงาน
2) ออกแบบ-ถาหนวยงานอื่นเปนเจาของงานตองรวมกับเจาของงานสรุปแนวความคิด
3) ออกแบบโครงสราง-ประสานวิศวะกรโยธาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกอสราง
4) ออกรายการประกอบแบบ / แบงงวดงานงวดเงิน-รายละเอียดของวัสดุที่นํามาใชในโครงการขอมูลทาง
เทคนิค -แบงงวดงานตามขั้นตอนการกอสราง กําหนดงวดเงินใหสอดคลองกับงวดการทํางาน
5) ประมาณราคา(BOQ)-จัดท ารายละเอียดของการประมาณราคาตามหมวดงานตางๆ อยางเปนหมวดหมู เพื่อ
งายตอการตรวจสอบ
6) ชี้แจงแบบ-รายการประกอบแบบ-นําชี้สถานที่-ชี้แจงรายละเอียดงานเพิ่มเติม
เพื่อใหผูรับจางเขาใจวัตถุประสงคในการทํางาน และดูสถานที่จริงเพื่อใหผูรับจางทราบถึงอุปสรรคหนางานใน
การทํางาน
7) ดําเนินงานรางเอกสารประกอบการจัดซื้อ หรือจัดจางใหกับพัสดุ-รางเอกสารประกอบใหสอดคลองกับ
รูปแบบรายการและขอกําหนดในแบบแสดงรายการตางๆ
8) การควบคุมงานกอสราง / ตรวจการจาง / เปนที่ปรึกษา-ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบรูปรายการตางๆ ตาม
แบบการกอสราง
- ตรวจการจางตามขอกําหนด รายการประกอบแบบ ขอมูลเทคนิคของวัสดุตางๆ
- เปนที่ปรึกษาในการทํางานใหงานตางๆ เปนไปตามแบบรูปรายการ ขอกําหนด รายการประกอบแบบ
9) การเซ็นชื่อรับรองกํากับในการรับรองแบบ
2. งานจัดทําคําขอเงินงบประมาณแผนดินในดานอาคารสถานที่ การกอสรางโยธา ทั้งที่เปนงานใหม และเพื่อตอ
เติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา
1) สํารวจ
2) สรุปงานรวมกับเจาของงานและผูบริหาร
3) เขียนรายการของงาน
4) จัดทํารายละเอียดเปนแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาและงบประมาณ
5) เขียนของบประมาณแผนดินตามแบบฟอรม
6) ถาไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินมาตองดําเนินการตามงาน ที่ 1 ตอไป
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3. งานจัดทําคําขอเงินนอกงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ ดานอาคารสถานที่ การกอสราง,โยธา ทั้งที่เปนงาน
ใหม และเพื่อตอเติมปรับปรุงซอมแซมงานเกา
1) สํารวจ
2) สรุปรวมกับเจาของงาน และผูบริหาร
3) เขียนรายการของงาน กําหนดงบประมาณ
4) เจาของงานเขียนโครงการ นําเสนอขออนุมัติเงินนอกงบประมาณ
5 ) ถาไดรับอนุมัติโครงการ และเงินนอกงบประมาณมา ตองดําเนินการตามงานที่ 1 ตอไป
4. งานทําแผนพัฒนาในดานกอสรางอาคาร,สถานที่ ของมหาวิทยาลัยฯ
5. งานรวบรวมและเก็บรักษาแบบรูป และรายการของอาคารตางๆ
6. งานควบคุมแบบรูปของอาคารสถานที่ และงานโยธา ที่หนวยงานอื่นจัดทําเสนอขออนุมัติ
7. งานควบคุมราคาของอาคารสถานที่ และงานโยธา ที่หนวยงานอื่นจัดทําเสนอขออนุมัติ

7. เอกสารอางอิง
- มาตรฐานขาราชพลเรือน เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
สํานักงาน ก.พ.
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
8. การจัดเก็บ
คลังเอกสารงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานการอัพเดทขอมูลขาวสารภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช
:
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร
:
งานประชาสัมพันธ
ตําแหนง

ลงนาม

ผูทบทวน :

นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน

ผูอนุมัติ :

ผูอํานวยการ/ หัวหนา สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม

ผูจัดทํา :

วันที่
29 เมษายน 2563

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การอัพเดทขอมูลขาวสาร
ภายในเว็บไซตมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 2/4

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหนวยงาน หรือคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ตองการเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ทราบแนวทางการดําเนินการในการเผยแพรขาวสารผานเว็บไซต
2. เพื่ อใหการดํ าเนิน การเป นไปอย างเรี ยบรอย บรรลุเป าหมาย ตรงตามความตองการหนว ยงานและคณะต างๆ
3. เพื่อใหบุคลากรคนใหมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
1. ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. คําจํากัดความ
1. ข า วประชาสั ม พั น ธ หมายถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม หรื อ เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ภายใน
หน ว ยงาน และหน ว ยงานต อ งการเผยแพร ไ ปประชาชน ผ า นช อ งทางต า งๆ เช น เว็ บ ไซต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ มวลชน
2. การรีไรทขอมูลขาวสาร หมายถึง การเรียบเรียงขอมูลขาวสาร หรือการเขียนขอมูลขาวสารที่ไดมาใหเปนสํานวนขาว
3. สํานวนขาว หมายถึง การเขียน หรือเรียบเรียงเนื้อหาขอมูลใหมเปนรูปแบบของขาว โดยการสรุปเนื้อหามาเขียนพาด
หัวขาว การเรียบเรียงเนื้อหาขาว
4. ความรับผิดชอบ
1. นักประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบในการเขียนขาว หรือรีไรทเรียบเรียงขอมูลขาวสารที่ไดมาจากหนวยงาน หรือ
คณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานหรือคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบในการสงขอมูลขาวสารใหนักประชาสัมพันธ กรณีมี
การแกไข นักประชาสัมพันธจะแจงใหหนวยงานหรือคณะตางๆ ทราบเพื่อขอขอมูลขาวสารเพิ่มเติม
3. หัวหนางานประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร กอนทําการอนุมัติขาวเพื่อ
เผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ
นั ก ประชาสั มพั น ธ
หน ว ยง า น ห รื อ
คณะตางๆ

กิจกรรม
เนือ้ หาข้ อมูล
ข่าวสาร

รี ไรท์ขา่ วประชาสัมพันธ์
หรื อกิจกรรม

DRUNEWS

ไม่อนุมตั ิ
หน่วยงานต้ นเรื่ อง
ดําเนินการแก้ ไข

นักประชาสัมพันธ

เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

หน ว ยงาน หรื อ คณะ
ภายในมหาวิทยาลัย

สถานะอนุมัติขาว
ภายในระบบ

อนุมตั ิ หรื อไม่

อนุมตั ิ

หน ว ยงาน หรื อ คณะ แบบฟอร ม การ
ขอใชบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย

หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ

นําเสนอ
หัวหน้ า

นักประชาสัมพันธ

เอกสาร

หน ว ยงาน หรื อ คณะ แบบฟอร ม การ
ขอใชบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย

ภาพประกอ

หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ

หน ว ยง า น ห รื อ
คณะตางๆ

รับเนื ้อหาข้ อมูลข่าวสาร

เขียนข่าวกิจกรรม
หรื อ ประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ

ผูเกี่ยวของ

ส่งข่าวให้ สอื่ ต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์
รวบรวมข่าวลง

News Letter

รวบรวมข่าวลง
วารสารพิกลุ จัน
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบขอมูลผานทางระบบ DRUNEWS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมการขอใชบริการของงาน
ประชาสัมพันธ เพื่อนําขอมูลขาวสารที่ไดมาเรียบเรียงใหมใหเปนไปตามสํานวนการเขียนขาว
2. คัดเลือกภาพประกอบขาวจากหน วยงานหรือคณะตางๆ ที่สงมาเปนไฟลแนบมายังระบบ DRUNEWS หรื อ
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส ยกเวนกรณีที่หน วยงานหรือคณะตางๆ ขอใชบริการของงานประชาสัมพันธในการถ ายภาพ
3. เขียนขาว หรือเรียบเรียงขาวใหมเรียบรอยแลว นําเสนอใหหัวหนางานตรวจสอบอีก หากหัวหนางานอนุมัติใหนัก
ประชาสัมพันธอนุมัติขาวในระบบ DRUNEWS เพื่อเผยแพรตอไป แตหากไมอนุมัติ นักประชาสัมพันธจะดําเนินการเขียน
ขอมูลเพิ่มเติมในสถานะอนุมัติขาวภายในระบบ DRUNEWS เพื่อใหหนวยงานหรือคณะตางๆ ที่สงขาวมาดําเนินการแกไข
เมื่อหนวยงานหรือคณะตางๆ ดําเนินการแกไขแลว นักประชาสัมพันธจะดําเนินการเรียบเรียงใหมและสงตอใหหัวหนางาน
ตรวจสอบอีกครั้ง หากหัวหนางานอนุมัติใหนักประชาสัมพันธอนุมัติขาวในระบบ DRUNEWS
7. เอกสารอางอิง
1. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม หมายกําหนดการของหนวยงานหรือคณะตาง ๆ
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
แบบแบบฟอรมการขอใชบริการของงานประชาสัมพันธ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

คอมพิวเตอร

นักประชาสัมพันธ

1 ป

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงานการออกแบบและเผยแพร
จดหมายขาว (Newsletter)

วิธีการปฏิบัติงานการออกแบบและเผยแพรจดหมายขาว (Newsletter)
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช
:
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร
:
งานประชาสัมพันธ
ลงนาม

ตําแหนง
ผูทบทวน :

นางสาวอภิญญา จอมทัน
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน

ผูอนุมัติ :

ผูอํานวยการ/ หัวหนา สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม

ผูจัดทํา :

วันที่

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

2

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การออกแบบและเผยแพร
จดหมายขาว (Newsletter)

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 2/4

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบถึงประเภทของงาน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยสราง
ความเขาใจใหตรงกัน
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานลดความเสี่ยง หรือขอผิดพลาดตางๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดความผิดพลาดนอยลง
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการอบรมบุคลากรที่เขามาใหม และที่มีอยูเดิมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. ขอบเขต
จัดทําจดหมายขาว (Newsletter) รายสัปดาห ขนาด A4 สี และขาวดํา โดยจัดทําเปนไฟล JPEG และ PDF
เพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลิตและเผยแพรทุกวันพฤหัสบดี
3. คําจํากัดความ
3.1 “จดหมายขาว” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายสัปดาห
3.2 “จดหมายขาวไฟล JPEG” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธที่เสร็จสมบูรณในรูปแบบไฟลรูปภาพ
3.3 “จดหมายขาวไฟล PDF” หมายถึง จดหมายขาวประชาสัมพันธที่เสร็จสมบูรณในรูปแบบไฟลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส สําหรับการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต
4. ความรับผิดชอบ
4.1 นั กประชาสั ม พั น ธ มี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข าว ออกแบบ ผลิ ต และเผยแพร จ ดหมายข า ว
(Newsletter) ผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.2 หั ว หน า งาน มี ห น า รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และอนุ มั ติ ใ ห เ ผยแพร จ ดหมายข า ว (Newsletter)
ผานชองทางออนไลน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
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วิธีการปฏิบัติงาน
การออกแบบและเผยแพร
จดหมายขาว (Newsletter)

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
การจัดกิจกรรมและ
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย

นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ

แบบฟอรมการใหบริการ

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

ผูขอใชบริการ

แบบฟอรมการ
ใหบริการ

ผูขอใชบริการ

รวบรวมขอมูล

นักประชาสัมพันธ
การเขียนขาวและภาพประกอบ
นักประชาสัมพันธ
ออกแบบและจัดทําจดหมายขาว
นักประชาสัมพันธ

ผูขอใชบริการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

หัวหนางาน

นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ

หัวหนางาน
นําเสนอตอหัวหนางาน

ผลิตจดหมายขาว

เผยแพรจดหมายขาว

จดหมายขาว

จดหมายขาว
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 รวบรวมขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
6.2 รับแบบฟอรมการขอใชบริการ จากผูขอใชบริการ
6.3 ดําเนินการเขียนขาวและคัดเลือกภาพประกอบ
6.4 ดําเนินการออกแบบ กําหนดรูปแบบโปรแกรมที่จะใช และจัดทําจดหมายขาว (Newsletter)
6.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
6.6 นําเสนอแกหัวหนางาน ตรวจสอบความถูกตองกอนผลิต
6.7 ผลิตและเผยแพร จดหมายขาว (Newsletter)
เป น การชี้ แจงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานตามขั้น ตอนที่กํ าหนด อธิบ ายถึงรายละเอีย ด การดําเนิน งาน ใครทํ าอะไร
เสนอใคร ใครพิจารณาอยางไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอยางไร ผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น แสดงถึง
คุณภาพของงาน
7. เอกสารอางอิง
7.1 บันทึกขอความขออนุเคราะหลงขาวประชาสัมพันธ
7.2 จดหมายขาว (Newsletter) รายสัปดาห
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
แบบฟอรมการขอใชบริการงานประชาสัมพันธ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร
เลขที่ฉบับ

สถานที่เก็บ

จดหมายขาว งานประชาสัมพันธ
(Newsletter)
รายสัปดาห

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ

อภิญญา จอมทัน

รายสัปดาห

แฟมงาน
และไฟลงาน

62

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานการถายภาพนิ่ง
เพื่องานประชาสัมพันธ

วิธีการปฏิบัติงาน : การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
:

งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง
ผูจัดทํา :

ลงนาม

วันที่

นายนิรุธ กลั่นเกษร ตําแหนงนักประชาสัมพันธ

ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล
ผูอํานวยการกองกลาง

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ หนา
: 2/4

วิธีการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบแนวทางปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. ขอบเขต
1. สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น.
3. คําจํากัดความ
4. ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหนาที่การถายภาพกิจกรรม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวยการวางแผนตารางกิจกรรม
การเตรียมอุปกรณถายภาพ การดําเนินการถายภาพ ตกแตงรูปภาพ เผยแพรภาพกิจกรรม และจัดเก็บภาพถายตาม
หมวดหมู วัน/เดือน/ป
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ หนา
: 3/4

วิธีการปฏิบัติงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ

กิจกรรม
แบบฟอรม
ขอใชบริการ

นักประชาสัมพันธ

ตรวจสอบตารางกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ

ถายภาพ

นักประชาสัมพันธ

ตกแตงภาพถาย

หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ

เผยแพรภาพกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ

จัดเก็บไฟลภาพ รวบรวมใสแฟมเอกสาร
จัดเปนหมวดหมู ตามลําดับ วัน/เดือน/ป

นักประชาสัมพันธ

สิ้นสุด

ผูเกี่ยวของ
เริ่มตน

เอกสาร

หนวยงานที่ขอใชบริการ แบบฟอรมขอใช
บริการ
หนวยงานที่ขอใชบริการ แบบฟอรมขอใช
บริการ

หนวยงานที่ขอใชบริการ

หนวยงานที่ขอใชบริการ

หนวยงานที่ขอใชบริการ
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
การถายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ หนา
: 4/4

วิธีการปฏิบัติงาน

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
2. จัดทําตารางกิจกรรม แบงตาม วัน เดือน ป และวัน เวลา สถานที่
3. ประสานขอขอมูลกําหนดการกิจกรรม กอนถายภาพ
4. ถายภาพกิจกรรม ตามกําหนดที่ไดรับ ตามระดับและเหตุการณ
5. แตงภาพใหสวยงาม ดวยโปรแกรมแตงภาพ
6. มอบภาพถายใหแกผูขอใชบริการ
7. นําภาพไปประกอบขาวกิจกรรม เพื่อเผยแพรกิจกรรมตามชองทางสื่อตางๆ
8. จัดเก็บไฟลภาพรวบรวมใสแฟมเอกสาร จัดเปนหมวดหมูตาม วัน/เดือน/ป
7. เอกสารอางอิง
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมขอใชบริการงานประชาสัมพันธ
2. บันทึกขอความขอความอนุเคราะหการถายภาพ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่
:2
หนา
: 1/4

วิธีการปฏิบัติงานงานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

งานประชาสัมพันธ

ตําแหนง
นายกิตติพงศ งามจริง
ตําแหนง นักวิชาการชางศิลป
ชื่อ/ตําแหนง ผูทบทวน
ผูอํานวยการ / หัวหนา สํานัก / กอง / ศูนย / กลุม

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่
1

รายละเอียดการแกไข
วัน / เดือน / พ.ศ.
ปรับ เพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ใน Flowchart เพื่อใหเกิดความเขาใจ
6 พ.ค. 2564
และถูกตองมากยิ่งขึ้น
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร
แกไขครั้งที่
หนา

:
: 2
: 2/4

1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของงานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น
เพื่อใหการอํานวยความสะดวกแกผูที่มาใชบริการงานประชาสัมพันธในการประชาสัมพันธงานตาง และสงเสริม
ความนาสนใจและความสะดวกในการจับประเด็นแกผูที่สนใจในโฆษณานั้นๆ
2. ขอบเขต
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพหนังสือพิกุลจันเพื่องานประชาสัมพันธ เริ่มตนจากการรับแบบฟอรมแจงการขอใช
บริการการออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธใหตรงเปาหมายและเขาใจงาย จรดยันการเผยแพรจัดเก็บขอมูลขาวที่ผู
มาขอใชบริการตองการ
3. คําจํากัดความ
Reference
Layout
Rough Draft
Final Draft

สื่อที่อางอิงในการจัดทําสื่อ ทั้งขาว ขอมูล หรือการออกแบบ
การจัดวางของอารทเวิรค
ฉบับหยาบหรือคลาว ๆ
ฉบับสุดทายที่ผานการแกแลว

4. ความรับผิดชอบ
นักวิชาการชางศิลป : ตองเปนคนเขาใจถึงสื่อที่จะโฆษณาและจัดทํา ประกอบดวยการติดตอและประสานงานกับ
ผูที่มาขอใชบริการเพื่อขอขอมูลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อใหสื่อที่ออกมามีการสงขอความที่ชัดเจน
และโดดเดนใหผูคนสนใจ
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ : ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลขาวสารที่ไดรับจากผูขอใชบริการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ : ตรวจสอบและตรวจทานขั้นตอนสุดทายกอนทําการประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงเรื่อง
ความชัดเจนและความเหมาะสมถูกตองของสื่อที่จะประชาสัมพันธ
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสารซ :
แกไขครั้งที่
: 2
หนา
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ
-ผูขอใชบริการ
-หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ

-นักวิชาการ
ชางศิลป
แบบฟอร์มการขอใช้บริ การ

-นักวิชาการ
ชางศิลป
-นักวิชาการ
ชางศิลป
-นักวิชาการ
ชางศิลป
-นักวิชาการ
ชางศิลป
-นักวิชาการ
ชางศิลป

รวบรวมข้อมูลจากผูข้ อใช้บริ การ

งานออกแบบป้ายโฆษณา
ตรวจสอบข้อมูลและตรวจทาน

จัดทํา rough draft
ตามคอนเซปและ reference
ของงาน

ดู layout ตรวจสอบ และปรึ กษา
แก้ไขงานจัดทํา rough draft ที่สอง
ส่ งตรวจสอบ

แก้ไขงาน จัดทํา final draft
ส่ งตรวจสอบรอบสุ ดท้าย

-นักวิชาการ
ชางศิลป
-นักวิชาการ
ชางศิลป

-ผูขอใชบริการ
-เจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ

นําเข้าสู่ กระบวนการประชาสัมพันธ์

-ผูขอใชบริการ
-เจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ
-เจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ
-ผูขอใชบริการ
-เจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ
-หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ
-เจาหนาที่งาน
ประชาสัมพันธ

เอกสาร
แบบฟอรม
การขอใช
บริการ
-ขอมูล
เกี่ยวกับสื่อ
ที่ขอใช
บริการ
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหกับ หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร
แกไขครั้งที่
หนา

:
: 2
: 4/4

6.วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการขอใชบริการการออกแบบปายโฆษณาประชาสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการพรอมแนบเอกสารขอมูลของสื่อที่ตองการใหออกแบบ
การตรวจเบื้องตนและรับแบบฟอรมจากหนักงานประชาสัมพันธ
รอการอนุมติจากหัวหนางานประชาสัมพันธและไดรับการเซ็นลงนาม
ประสารงานติดตอกับผูที่ขอใชบริการเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
สงขอมูลใหกับพนักงานประชาสัมพันธชวยตรวจสอบความถูกตองของการเขียน
ทําการหาขอมูลและ Reference ในการนํามาชวยออกแบบสื่อ
เริ่มการออกแบบ Rough Draft
สงใหผูที่ขอใชบริการดูวาตองแกไขหรือปรับปรุงตรงไหนหรือเปลา ถาไมมีก็สงตอใหหัวหนางาน
ประชาสัมพันธตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง
9. แกไขและจัดทํา Final Draft แตงใหสวยงามและนาสนใจเขากับคอนเซ็ปต
10. สงเพื่อการตรวจสอบรอบสุดทายใหกับผูขอใชบริการและหัวหนางานประชาสัมพันธ
11. จัดทําการประชาสัมพันธสื่อ

7. เอกสารอางอิง
เอกสารขอความอนุเคราะหใหหนวยงานประชาสัมพันธชวยออกแบบสื่อให
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
แบบฟอรมการขอใชบริการประชาสัมพันธ
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ
D:\Safe\Work

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ
นักวิชาการชางศิลป
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เลขที่เอกสำร
แก่ไขครั้งที่
หน้ำ

วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่

:
:1
: 1/4

งานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
เลขที่เอกสำร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงำนที่ถอื ครองเอกสำร

:

งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี

ตาแหน่ง
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ลงนาม

วันที่

น.ส.แอนนำ เกตุไพฑูรย์
ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์
ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้ทบทวน
นำงอำภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อำนวยกำรกองกลำง

ประวัติกำรแก้ไข

แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน / เดือน /
พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่

เลขที่เอกสำรซ :
แก่ไขครั้งที่
: 1
หน้ำ
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงข่ำวสำรในกำรเปิดรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงข้อมูลสำขำวิชำและขั้นตอนกำรรับสมัครนักศึกษำที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้จำนวนผู้เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น

2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงำนนี้จะมีขอบเขตเริ่มจำกกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ตลอดทั้งปีงบประมำณ และเริ่มดำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำน
ต่ำ งๆเพื่อ ขอข้ อ มูลนำมำจั ดทำสื่ อประชำสัมพันธ์ เมื่อ จั ดทำสื่อ ประชำสัมพันธ์เรีย บร้อ ยก็ เริ่มจัดทำจดหมำยไปยังโรงเรียนหรือสถำนศึก ษำที่เป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย และขอควำมอนุเครำะห์เข้ำไปแนะแนวกำรศึกษำและรับสมัครนักศึกษำ ณ สถำนศึกษำ รวมไปถึงกำร
ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆเพื่อดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้ครอบคลุมทุกช่องทำง เมื่อทำงสถำนศึกษำที่จัดส่งจดหมำยติดต่อกลับให้
เข้ำแนะแนวกำรศึกษำ จึงดำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะต่ำงๆ เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรในกำรเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ จำกนั้นดำเนินกำรขอ
ใช้รถมหำวิทยำลัยเพื่อเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยและแนะแนวกำรศึกษำให้กับนักเรียน เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม
และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ทำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำและให้ควำมปรึกษำในกำรดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป

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

4. ความรับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ์ : วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ เดินทำงไปประชำสัมพันธ์นอกพื้นที่ รวบรวมปัญหำ
สรุปผลและแจ้งให้หัวหน้ำงำนทรำบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ : ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนกำรประชำสัมพันธ์ ให้คำแนะนำในกำรจัดทำสือ่ ประชำสัมพันธ์ ร่วมแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน

72

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่

เลขที่เอกสำร :
แก่ไขครั้งที่
: 1
หน้ำ
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษำใหม่

-นักประชำสัมพันธ์
-หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

โครงกำร

ประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ
เพื่อขอข้อมูลนำมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์

จัดทำจดหมำยไปยังสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย

ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆ
เพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์

-นักประชำสัมพันธ์

-นักประชำสัมพันธ์
-นักวิชำกำรช่ำงศิลป์
-หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

- นักประชำสัมพันธ์

นักประชำสัมพันธ์

- ข้อมูลหลักสูตร
สำขำวิชำที่เปิดสอน
- ขั้นตอนกำรรับสมัคร
- กำหนดกำรและ
ค่ำใช้จ่ำย
- ข้อมูลหลักสูตร
สำขำวิชำที่เปิดสอน
- ขั้นตอนกำรรับสมัคร
- กำหนดกำรและ
ค่ำใช้จ่ำย
- จดหมำยออก
ภำยนอก
- ใบเสนอรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ
พื้นที่โฆษณำ

ติดต่อไปยังสถำนศึกษำเพื่อขอเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ

- นักประชำสัมพันธ์

ขอใช้รถมหำวิทยำลัยเพื่อเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ

- นักประชำสัมพันธ์
- จนท.ยำนพำหนะ

- ใบขอใช้รถ
- โครงกำร

- นักประชำสัมพันธ์
- อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ คณะ

- สื่อประชำสัมพันธ์
- ใบสมัคร

- นักประชำสัมพันธ์

- รำยงำนกำรทำงำน

เดินทำงไปแนะแนว
กำรศึกษำ
เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ

ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ทำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำ
และให้ควำมปรึกษำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป

- นักประชำสัมพันธ์
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่

เลขที่เอกสำร :
แก่ไขครั้งที่
:
หน้ำ
: 4/4

6.วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์รบั สมัครนักศึกษาใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษำใหม่
ดำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะและหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อขอข้อมูลนำมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
จัดทำจดหมำยไปยังสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
ติดต่อสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
ติดต่อไปยังสถำนศึกษำเพื่อขอเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ
ขอใช้รถมหำวิทยำลัยเพื่อเดินทำงไปแนะแนวกำรศึกษำ
เดินทำงไปแนะแนว
เก็บภำพกำรจัดกิจกรรม และรำยงำนผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ
ติดตำมสถำนะของนักเรียนที่ทำกำรสมัครเพื่อสอบถำมถึงปัญหำและให้ควำมปรึกษำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป

7. เอกสารอ้างอิง
โครงกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1.แบบฟอร์มกำรขอโครงกำร
2.แบบฟอร์มกำรขอให้รถมหำวิทยำลัย

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ
งำนประชำสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.แอนนำ เกตุไพฑูรย์

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานออกเลขที่คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

เดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี กองกลาง

ตาแหน่ง
ผู้จัดทา :

ลงนาม

วันที่

นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ทบทวน : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ออกเลขที่คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านออกเลขค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ฉ บั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ง านสารบรรณ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการออกเลขค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
และผู้ ที่เกี่ย วข้อง (ส่ว นราชการเจ้าของคาสั่ งที่ต้องการขอเลขที่คาสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) ใช้เป็นแนวทางใน
การออกเลขที่คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และครบถ้วนตามขั้นตอน
2. ขอบเขต
การออกเลขคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเจ้าของคาสั่งอาจขอออกเลขที่คาสั่งด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์
หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ สาหรับส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. คาจากัดความ
คาสั่ง

หมายถึง

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เจ้าหน้าที่

หมายถึง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป กองกลาง สานักงานอธิการบดี

เจ้าของเรื่อง

หมายถึง

ส่วนราชการเจ้าของคาสั่ง

ปีปฏิทิน

หมายถึง

ปีพุทธศักราชโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปี

4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง : ปฏิบัติงานสารบรรณกลางรับ -ส่งหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสานั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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วิธีการปฏิบัติงาน
ออกเลขที่คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
1.เจ้าหน้าที่
ประจาคณะ/
หน่วยงาน

เริ่ มทำงำน

บันทึกรายละเอียด
ของคาสั่ง

บันทึกเลขที่คาสั่ง
และลงวันที่
เจ้าของเรื่องส่ง
สาเนาคืน

Scan จัดเก็บเอกสาร

จัดเก็บคำสัง่
ต้ นฉบับเข้ ำแฟ้ ม

เอกสาร
สมุดทะเบียน
คุมตามลาดับ
เลขที่คาสั่ง
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วิธีการปฏิบัติงาน
ออกเลขที่คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1) เจ้ า หน้ าที่ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของค าสั่ งลงในสมุ ด ทะเบีย นคุ ม ตามล าดับ เลขที่ค าสั่ ง โดยเริ่ มต้ นเลขที่ 1
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินตามลาดับ ดังนี้
1.1 เลขที่คาสั่ง
1.2 ชื่อเรื่อง
1.3 ผู้ลงนามในคาสั่ง และตาแหน่ง
2) เจ้าหน้าที่บันทึกเลขที่คาสั่ง พร้อมลงวันที่ ในเอกสารคาสั่งต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ และส่งสาเนาคู่ฉบับคืน
เจ้าของเรื่องของคาสั่งทราบ กรณีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของคาสั่งประสานขอเลขที่คาสั่งด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หรือ
แอพพลิเคชั่นไลน์ ให้เจ้าของเรื่องคืนสาเนาคู่ฉบับคืนเจ้าหน้าที่งานสารบรรณผู้รับผิดชอบการออกเลขคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สานักงานอธิการบดี
3) ทาการบันทึกคาสั่งจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการ Scan เป็น PDF ชื่อไฟล์จะต้องตรงกับสมุดทะเบียน
คุมตามลาดับเลขที่คาสั่ง เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4) เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารคาสั่งต้นฉบับเข้าแฟ้ม โดยเรียงลาดับตามเลขที่คาสั่งของปีปฏิทิน
7. เอกสารอ้างอิง
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
สมุดทะเบียนคุมตามลาดับเลขที่คาสั่ง
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานประจําป

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานประจําป
เลขที่เอกสาร : ครั้งที่ 1/2564
วันที่เริ่มใช : 3 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤษภาคม 2564
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร : กองนโยบายและแผน
ตําแหนง
ผูจัดทํา : นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูทบทวน : ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

ลงนาม
นางสาวธัญรัศม ทองใส
นางบุษบา กอศรีสกุล
นางบุษบา กอศรีสกุล

รายละเอียดการแกไข

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนขอมูลในการประชุม
2. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
3. เพื่อใชเปนหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
3. คําจํากัดความ รายงานประจําป หมายถึงการรวบรวมขอมูลเอกสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. ความรับผิดชอบ 1. การติดตอประสานงานถึงคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การออกหนังสือบันทึกขอความขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
3. สรุปสังเคราะหขอมูล และจัดพิมพขอมูล
4. ออกแบบรูปเลมรายงาน
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ธัญรัศม ทองใส 1. จัดทําบันทึกขอความเพื่อขอขอมูลจากคณะ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแบบฟอรมในการกรอกขอมูล
3. นําบันทึกขอความใหผูอํานวยการเซ็นตอนุมัติ
4. หลังจากเซ็นตเรียบรอยแลว นําบันทึกขอความไปแจก
ตามคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. รอขอมูลจากคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของประมาณ
10-15 วัน ทางเมลล
6. เมื่อไดขอมูลจากคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ให
นําขอมูลนั้นไปพิมพเปนเลมรายงานตอไป
7. ทบทวนความถูกตองใหเรียบรอย และปริ้นเขาเลมสงให
ผูอํานวยการตรวจสอบอีกครั้ง ถามีการแกไขก็นํากลับมา
แกไขใหถูกตอง
8. เมื่อไดเลมรายงานที่ถูกตองสมบูรณแลว นําไปตีพิมพ
เผยแพรตอไป

ผูเกี่ยวของ

- ผูอํานวยการ
- คณะ 4 คณะ
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ

เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:

1. จัดทําบันทึกขอความเพื่อขอขอมูล
จากคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแบบฟอรมในการ
กรอกขอมูล
3. นําบันทึกขอความให
ผูอํานวยการเซ็นตอนุมัติ
4. หลังจากเซ็นตเรียบรอยแลว นํา
บันทึกขอความไปแจกตามคณะ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. รอขอมูลจากคณะ และหนวยงานที่
เกี่ยวของประมาณ 10-15 วัน ทางเมลล
6. เมื่อไดขอมูลจากคณะและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของแลว ใหนําขอมูลนั้นไปพิมพ
เปนเลมรายงานตอไป
7. ทบทวนความถูกตองใหเรียบรอย
และปริ้นเขาเลมสงใหผูอํานวยการ
ตรวจสอบอีกครั้ง ถามีการแกไขก็นํา
กลับมาแกไขใหถูกตอง
8. เมื่อไดเลมรายงานที่ถูกตองสมบูรณ
แลว นําไปตีพิมพเผยแพรตอไป
ภาพที่ 1 Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดทํา
รายงานประจําป

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:

6. วิธีการปฏิบัติงาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปสังเคราะหจัดทําเปนรูปเลมรายงานเพื่อเผยแพรหรือใชเปน
เอกสารสําคัญเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงการใชเปนขอมูลเพื่อประเมิน
ความสําเร็จของนโยบายและแผน

7. เอกสารอางอิง
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

รายงานประจําป ตูใสเอกสาร
2564
กองนโยบาย
และแผน

ผูรับผิดชอบ
ธัญรัศม ทองใส

ระยะเวลา
จัดเก็บ
5 ป

การจัดเก็บ
- ใสแฟมเขาตู
- save ไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร
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วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (รายเดือน)
ผานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS)
ของสํานักงบประมาณ
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :

ผูอนุมัติ :

:
:
:

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564
กองนโยบายและแผน

ตําแหนง
นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ลงนาม

วันที่

อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติ

เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (ราย
เดือน) ผานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสํานัก
งบประมาณ

2. ขอบเขตของงาน

วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
สารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสํานักงบประมาณ ที่มีการ
รายงานเปนประจําทุกเดือน โดยมีรายละเอียด ผูเกี่ยวของ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวของ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
ผูเกี่ยวของ
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลาในการปฏิบัติ
- 15 วัน
ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความกาวหนาในการจายงบประมาณ (BB EvMIS) ของ
สํานักงบประมาณ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กองนโยบายและแผน
- กองคลังและพัสดุ
- กองพัฒนานักศึกษา
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ

3. คําจํากัดความ

งบประมาณรายจาย หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หมายถึง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย แลวแตกรณี
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ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป
พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
เงิ น นอกงบประมาณ หมายถึ ง บรรดาเงิน ทั้งปวงที่ห นว ยงานของรัฐ จัดเก็บ หรือไดรับ ไวเปน กรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตให
สามารถเก็บไวใชจายโดยไมตองนําสงคลัง
หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
BB EvMIS (Evaluation Management Information System) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผล
และประเมินผล
การบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายในระบบ BB EvMIS หมายถึง การบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายและผล
การดําเนินงานในแตละเดือนลงในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล BB EvMIS
งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายที่จายในลักษณะ
เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาจางลูกจางสัญญาจาง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นๆ
ในลักษณะรายจายดังกลาว
1) เงิน เดื อน หมายถึง เงินที่จายใหแกขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือน โดยมีอัตรากําหนดไว
แน น อนในบั ญ ชี ถื อจ า ยเงิ น เดื อ นประจํ าป ที่ ก รมบั ญ ชีก ลางได ต รวจสอบยื น ยั น ว า ถู ก ต อ งแล ว และรวมตลอดถึง เงิ น ที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง เงิน
เพิ่มคาจาง/เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ เปนตน
2) คาจางประจํา หมายถึง เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา
ตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําและ
เงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางประจํา เชน เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ เปนตน
3) คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินที่จายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแก ลูกจางชั่วคราวของสวน
ราชการ ซึ่งเปนการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยและเปนอาจารยชาวตางประเทศ ในลักษณะการจาง
เปนลูกจางรายเดือนมีระยะเวลาการจางตั้งแต 1 เดือน ถึง 12 เดือน
4) คาจางลูกจางสัญญาจาง หมายถึง เงินที่จายเปนคาตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางตามที่กําหนด
ไวในสัญญาจาง
งบดําเนินการ หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายที่จายในลักษณะ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นๆ ในลักษณะ
รายจายดังกลาว
1) ค า ตอบแทน หมายถึ ง เงิน ที่จายตอบแทนใหแกผูที่ป ฏิบัติงานใหทางราชการ เชน คาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเชาบาน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการและเงินตอบแทนพิเศษ เปนตน
2) ค าใชส อย หมายถึง รายจ ายเพื่ อใหไดมาซึ่ งบริการ (ยกเวน บริการสาธารณูป โภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายอื่นๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ คาจางเหมาบริการ และคาใชสอยอื่นๆ
3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของดังตอไปนี้
(1) สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม
(2) สิ่งของที่มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป
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(3) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไปและมีราคา
หนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑ
(4) สิ่งของที่สวนราชการจัดหามาเพื่อซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน
(5) ใหรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนตน
ประกอบดวย วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุการศึกษา และวัสดุหนังสือ วารสาร
และตํารา
4) คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก
(1) คาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน
(2) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา
กร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน
6. งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจาย ที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ และคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นๆ ในลักษณะรายจายดังกลาว
1) คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ป ขึ้นไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน (อางอิงจากหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ)
2) คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต อ เติ ม และปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม มู ล ค า ให แ ก ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งและมิ ใ ช เ ป น การซ อ มแซม
บํารุงรักษาตามปกติ รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงาน (ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล) รวมทั้งงานดําเนินการเอง
และรายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
7. งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัย เปนตน
หมายเหตุ คําจํากัดความในสวนของงบดําเนินการ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน จะระบุเฉพาะในขอบเขตการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. ความรับผิดชอบ

- นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ
- นางบุษบา กอศรีสกุล
- อาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
รองอธิการบดี
อธิการบดี
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
- รักษาการ
ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน
- รองอธิการบดี

รักษาราชการแทน
อธิการบดี

กิจกรรม

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

เอกสาร

รายงานการ
เบิกจาย GF

- แบบ สงป.
301
- แบบ สงป.
302
- แบบ สงป.
302/1
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6. วิธีการปฏิบตั ิงานอธิบายการทํางานตามขั้นตอนที่ปฏิบัติ

การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณในระบบ BB EvMIS :
ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ เปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล
การใชจายงบประมาณ มีระบบงานยอย 2 ระบบ คือ ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ และระบบ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยเงิ น สํา หรั บ ให ส ว นราชการฯ และจั งหวัด /กลุ มจั งหวั ด ใชจั ดทํ า แผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณของงบประมาณฯ ป ปจ จุบั น และรายงานผลการปฏิบั ติง านและการใช จา ย
งบประมาณ ของงบประมาณฯ ปกอนหนาตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายตามที่สวนราชการฯ
กําหนดไวโดยผานการเห็นชอบแผนฯ จากสํานักงบประมาณมีขั้นตอนการบันทึกขอมูลดังนี้
1. สวนราชการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ แผนสถานการณดําเนินงานของ
รายการงบลงทุน ตามคําขอฯ
2. สวนราชการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ แผนสถานการณดําเนินงานของ
รายการงบลงทุ นตาม พ.ร.บ. สํา นักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณแลว สํานัก
งบประมาณสงขอมูลแผนฯ ใหกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS)
3. สวนราชการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ผลสถานการณดําเนินงานและ
ความกาวหนาของรายการงบลงทุน ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4
ขั้นตอนการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ สรุปดังนี้
1. ตรวจสอบการนําเขาขอมูลผลการเบิกจาย
2. บันทึกขอมูลผลการเบิกจายที่ไมสามารถนําเขาขอมูลได
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) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
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ขั้นตอนการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ขั้นตอนการบันทึกขอมูล

เมนูระบบ BB EvMIS

1. ตรวจสอบการนําเขาขอมูลผลการเบิกจาย

ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> ตรวจสอบขอมูล GFMIS >>
รายงานตรวจสอบการนําเขาขอมูล GFMIS

2. บันทึกขอมูลผลการเบิกจายที่ไมสามารถ
นําเขาขอมูลได
2.1 แผนการใชจายงบประมาณระดับ
รายการ

ระบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ >>
1. โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ
2. โปรแกรมบันทึกเงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม

3. บันทึกสถานการณดําเนินงานของรายการ
งบลงทุน

ระบบบันทึกผลการใชจายงบประมาณ >>
โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงานของรายการ
กรณีเริ่มดําเนินการสถานะเปน C แลว ใหบันทึกความกาวหนาใน
การดําเนินงานเปนเปอรเซ็นต

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

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

5. บันทึกเหตุผลคําชี้แจง

6. พิมพรายงานตรวจสอบความถูกตอง

7. นําสงขอมูล (Sign Off) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส

ระบบบันทึกเหตุผลคําชี้แจง >>
โปรแกรมบันทึกเหตุผลคําชี้แจง/ปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน
ตัวอยางรายงาน เชน
1.ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> 1) ผลการปฏิบัติงาน >> .... 2) ผล
การใชจายงบประมาณ >>…
2. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป.(ตั้งแตป61) >> 1) รายงานตาม
แบบ สงป.301 2) รายงานตามแบบ สงป.302
3. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) (ตั้งแตป61) >>
1) รายงานตามแบบ สงป.301(แผนบูรณาการ) 2) รายงานตามแบบ สงป.
302(แผนบูรณาการ)

ระบบการนําสงขอมูล (Sign Off) >> นําสงขอมูล (Sign Off)
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7. เอกสารอางอิง/กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทีป่ ฏิบัติ

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561. (2561,11 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 135 ตอน
ที่ 92 ก หนา 3 – 15.
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6 กลาววา กรจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจาย การควบคุมงบประมาณ และ
การประเมินผลและการรายงาน ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ
มาตรา 7 กลาววา ใหหนวยรับงบประมาณใชจายงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
อยางเครงครัด โดยตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
การโอนงบประมาณรายจาย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีมีความจําเปนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
เทานั้น
มาตรา 8 กลาววา ใหรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กํากับหรือ
ควบคุมกิจ การของหนวยรับ งบประมาณ หรือรัฐ มนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ผูอํานวยการ และหัวหนาหนว ยรับ
งบประมาณควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได และใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา 9 เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยรับงบประมาณมอบหมายผูบริหาร
ของหนวยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหนวยรับงบประมาณนั้น โดยให
แจงสํานักงบประมาณทราบ
หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา 10 งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภา อยางนอยตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
(1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
(2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน และปที่ขอตั้งงบประมาณ
รายจาย
(3) คําอธิบายเกี่ยวกับปราณการรายรับ
(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
(5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(6) รายงานเกี่ ย วกับ สถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ
โดยรวมของหนวยรับงบประมาณ
(7) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
(8) ผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของปงบประมาณที่ลวงมาแลว
(9) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มาตรา 11 ในการเสนองบประมาณตอ รั ฐ สภานั้น ถ าประมาณการรายรั บ ประเภทรายไดต ามที่ มี
กฎหมายใหอํานาจจัดเก็บอยูแลวเปนจํานวนต่ํากวางบประมาณรายจายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลตอ
รัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวาก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุลนั้นดวย
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ในกรณีที่ตองมีการกู เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ใหเ ปนไปตามหลั กเกณฑ ที่บัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา 12 ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหมใหใช
งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณที่ ลวงแล วไปพลางกอนได ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ผูอํานวยการ
กําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา 13 การเสนองบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภา ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยใหแสดงเหตุผลและเงินที่พึงไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้ง
ดวย
วิธีการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
มาตรา 14 งบประมาณรายจ า ยที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ห รื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม อาจจําแนกไดดังตอไปนี้
(1) งบประมาณรายจายงบกลาง
(2) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ
(3) งบประมาณรายจายบูรณาการ
(4) งบประมาณรายจายบุคลากร
(5) งบประมาณรายจายสําหรับทุนหมุนเวียน
(6) งบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
(7) งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง
(8) งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินทุนสํารองจาย
การจํ าแนกรายจ ายใดเปน งบประมาณรายจายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด
มาตรา 15 งบประมาณรายจายงบกลาง ไดแก งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหแกหนวยรับ
งบประมาณใชจาย โดยแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ และใหมีรายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนดวย
มาตรา 16 งบประมาณรายจายบูรณาการ ไดแก งบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับแผนงานบูรณาการ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหนวยรับงบประมาณตั้งแตสองหนวยขึ้นไปรวมกันรับผิดชอบดําเนินการ
งบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
มาตรา 17 งบประมาณรายจ า ยบุ ค ลากร ได แ ก งบประมาณรายจ า ยที่ กํ า หนดให จ า ยเพื่ อ การ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา 18 งบประมาณรายจายขามปจ ะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใชงบประมาณรายจายใหเสร็จ ทัน
ภายในปงบประมาณไมได โดยตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย
การจั ดทํ า งบประมาณรายจ า ยข า มปใหเปน ไปตามหลักเกณฑ และวิธีก ารที่ผูอํา นวยการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด 3 หนาที่และอํานาจของผูอํานวยการ
มาตรา 19 ใหผูอํานวยการมีหนาที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอยางอื่น ตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังตอไปนี้
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(1) กํ าหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยความเห็ นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
(2) กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การจั ดทํ ากรอบประมาณการรายจ า ย เพื่ อให การจั ด ทํ า
งบประมาณสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 23
(3) เรี ย กให ห น ว ยรับ ประมาณเสนอประมาณการรายรับ และรายจายและสถานะเงิน นอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดที่ผูอํานวยการกําหนด
(4) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกาอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการดวย
(5) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเปนของการปฏิบัติงาน
(6) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(7) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ย
งบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
(8) ปฏิ บั ติห น า ที่ต ามที่กฎหมายอื่น บัญ ญัติใหเปน หนาที่และอํานาจของผูอํานวยการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 20 ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอ
รัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสามเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น
มาตรา 21 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจเรียกใหหนวยรับงบประมาณ
ชี้แจงขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเขา
ตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณได
มาตรา (22) ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายตามมาตรา 23 เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 4 การจัดทํางบประมาณ
มาตรา 23 การจัดทํางบประมาณตองคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ
ความจําเปนในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ ความเปนธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหนวยรับงบประมาณ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชจายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรา 24 ในการจัด ทํางบประมาณประจําป ใหสํ านั กงบประมาณเป นหนว ยงานหลัก โดยรว มกั บ
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําป ประมาณการรายได วงเงินงบประมาณรายจายและ
วิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายไดสูงกวาวงเงินงบประมาณ
(2) กําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ ตอกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
(3) กําหนดกรอบประมาณการรายจาย ประมาณการราบรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล
เปนการลวงหนาไมนอยกวาปกตอ เมื่อไดดําเนินการตาม (1) แลว ใหผูอํานวยการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
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สวนที่ 3 การขอตั้งงบประมาณรายจาย
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 27 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่
กํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย มีหนาที่รับผิดชอบในการยื่นคํา
ขอตั้ งงบประมาณรายจ า ยของหน ว ยรั บ งบประมาณนั้ น ต อผู อํ า นวยการ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่
ผูอํานวยการกําหนด
การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองแสดงวัตถุประสงค แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช จ า ยงบประมาณ และให จั ด ส ง รายงานเกี่ ย วกั บ เงิ น นอกงบประมาณตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
ผูอํานวยการกําหนดดวย
มาตรา 26 ในกรณี ที่ ห น ว ยรั บ งบประมาณจะต อ งมี ก ารก อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณมากกว า หนึ่ ง
ป ง บประมาณ สํ า หรั บ รายการงบประมาณที่ มี ว งเงิ น ตั้ ง แต ห นึ่ ง พั น ล า นบาทขึ้ น ไป ให ห น ว ยรั บ งบประมาณเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกอนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตอผูอํานวยการ
มาตรา 27 การขอตั้งงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดและผูวา
ราชการจังหวั ดที่ เป นหั วหนา กลุ มจั งหวัด มีหนาที่รับ ผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายและยื่น ต อ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอตอผูอํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด
มาตรา 28 การขอตั้ งงบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐ ธรรมนูญ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ใหหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ทําหนาที่ของหนวยรับงบประมาณ โดยจะตองยื่นคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายตอคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหนําความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใชบังคับกับการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามมาตรานี้ดวย
มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจายเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ยื่ นคํ า ขอตั้ งงบประมาณรายจา ยต อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอตอผูอํานวยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด
การจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให สํ านั กงบประมาณพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณใหส อดคลองกับ กฎหมายวาดว ยการกําหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 30 การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปนั้น ถาหนวยรับ งบประมาณมิไดยื่นภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที่ผูอํานวยการกําหนด หรือยื่นคําขอโดยไมมีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 25
และมาตรา 28 ใหผูอํานวยการตั้งงบประมาณรายจายประจําปใหไดตามที่เห็นสมควร
สวนที่ 2 งบประมาณรายจายบูรณาการ
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ ใหมีการจัดทําแผนงานบูรณาการ
ซึ่งประกอบดวย เปาหมายรวม วัตถุประสงค งบประมาณรายจายที่ตองใชในการดําเนินการระยะเวลาการดําเนินการที่
ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได รวมทั้งภารกิจของหนวยรับงบประมาณที่เปนเจาภาพหลักและหนวยรับงบประมาณที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซอน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 32 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแลว การจัดทํางบประมาณรายจายตามแผนงาน
บูรณาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
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หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจาย
มาตรา 33 เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น การบริหารงบประมาณรายจายตามกฎหมายวา
ดวยงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
มาตรา 34 เพื่อประโยชนในการบริหารงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเสนอตอผูอํานวยการตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด
มาตรา 35 งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย จะโอนหรือนําไปใชสําหรับหนวยรับงบประมาณอื่นมิได เวนแต
(1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการรวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกัน ไมวาจะมีผลเปนการ
จัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตารม ใหโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไป
เปนของสวนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเขาดวยกัน หรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
(3) การโอนงบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน
(4) การโอนงบประมาณรายจายบุคลากรภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจายตาม (3) และ (4) ใหกระทําไดเทาที่จําเปนและไมเกิดผลเสียหายตอการ
ดําเนิ นการตามแผนงานบูร ณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ ตามระเบียบที่ ผูอํานวยการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 36 งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในแผนงานหรือรายการใดตาม
กฎหมายว าด วยงบประมาณรายจา ย หรื อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือนําไปใชในแผนงานหรือ
รายการอื่นมิไดเวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุมัติมิได ในกรณีที่เปนผลใหเพิ่มรายจาย
ประเภทเงินราชการลับหรือเปนแผนงานหรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบประมาณรายจายงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรรให
หนวยรับ งบประมาณเบิกจายโดยตรงหรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณนั้น ๆ ไดตามความจําเปน
ในกรณี ที่มีความจํ า เป น ผู อํา นวยการโดยอนุมัติน ายกรั ฐ มนตรี จ ะโอนงบประมาณรายจ ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางดวยกันก็ได
หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ
มาตรา 37 ให รั ฐ มนตรี เ ป น ผูรับ ผิดชอบควบคุมการเบิ กจา ยเงิน งบประมาณรายจายของหน ว ยรั บ
งบประมาณใหเ ปน ไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย และเพื่อการนี้ใหรัฐ มนตรีโดย
ความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
ดังกลาวดวย
เพื่อประโยชนในการควบคุมงบประมาณรายจายใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหหนวยรับงบประมาณเสนอ
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควรและใหผูมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และ
หลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับงบประมาณได โดยใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย
มาตรา 38 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของ
หนวยรับงบประมาณ หรือรัฐ มนตรี ผูรักษาการตามกฎหมาย มี หนาที่ รับผิดชอบในการกํากับ หรือควบคุมการใชจาย
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งบประมาณของหนวยรับงบประมาณใหมีการใชจายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร และ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางเครงครัด
ในกรณี ข องหน ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐ ธรรมนูญ องคกรอิส ระ ตาม
รัฐธรรมนูญและองคกรอัยการ ใหผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับหรือควบคุมการ
ใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 39 ใหหัวหนาหนวยรับงบประมาณมีหนาที่ควบคุมการใชงบประมาณรายจายใหเปนไปตาม
แผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจายตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือ
ตามที่มีการโอน หรือไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 หนวยรับงบประมาณจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยงบประมาณรายจายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น
การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการตามมาตรา 34 โดยตองไดรับอนุมัติเงินจัดสรร จากผูอํานวยการกอน
การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน เวนแตกรณีที่เปนรายจายตามงบประมาณรายจายบุคลากร และรายจายอื่นที่ผูอํานวยการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหหนวยรับงบประมาณจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดโยไมตองขออนุมัติเงิน
จัดสรร
ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหหนวยรับงบประมาณจายเงิน หรือ
กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายกอนไดรับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 41 รายการงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายที่จะตองกอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ ใหผูอํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจายที่จะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจายในปตอ ๆ ไป รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการ
กอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายมีผลใชบังคัล และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แลว ใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 42 ในกรณีทมี่ ีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนในการบริหาราชการแผนดิน และมิใชกรณี
ตาม มาตรา 41 คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหหนวยรับงบประมาณกอหนี้ผูกพันเกินกวา หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายได
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนดในมาตรา 41 ดวยโดยอนุโลม
มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด ใหกระทําไดแต
เฉพาะภายในปงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไมสามารถเบิกเงินจากคลังไดภายในปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไดเฉพาะใน
กรณีที่หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิก
จายเงิน
จากคลังแลว
การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ใหขยายออกไปไดอีกไมเกินหกเดือนของปงบประมาณ
ถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอ
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน
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มาตรา 44 ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงินจากคลังใหกระทําไดแตเฉพาะภายใน
เวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป
ได อีก ไม เ กิ น หกเดื อน แต ห ากมี ความจํ า เป น ตอ งขอเบิกเงิน จากคลัง ภายหลังเวลาดั งกล าว ใหขอทํ าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน
มาตรา 45 ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา "เงินทุนสํารองจาย" เปนจํานวน
หาหมื่น ลานบาท เงิ นทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีที่มีความจําเปน และเรงดวนเพื่อประโยชนแกร าชการแผนดิน และ
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนไมเพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
และเมื่อไดจายเงินไปแลว ใหตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพื่อสมทบเงินทุนนั้น
ไวจายตอไปในโอกาสแรก
หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน
สวนที่ 1 การประเมินผล
มาตรา 46 ให ผู อํ า นวยการจัด วางระบบการติ ดตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิน งานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์
หรื อ ประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการใช จ า ยงบประมาณ โดยในระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานให
ประกอบดวยการติดตามและประเมินผลกอนการจัดสรรงบประมาณ ระหวางการใชจายงบประมาณ และภายหลังจาก
การใชจายงบประมาณ
มาตรา 47 ให ห น ว ยรั บ งบประมาณจั ดใหมีร ะบบการติดตามและประเมิน ผล การดํา เนิน งานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการ
กําหนดและใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เปดเผยตอสาธารณชนดวย
มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชจายงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ
ใดไม ได ต ามเป า หมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ดที่ กํา หนด ใหผูอํานวยการจั ดทําขอเสนอแนะการปรับ ปรุงแกไ ข เพื่อใหห นว ยรั บ
งบประมาณปรับ ปรุงแก ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
กฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
ผูอํานวยการรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
สวนที่ 2 การรายงาน
มาตรา 49 เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจายเงินงบประมาณประจําปที่
สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา 50 ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่สิ้นสุด
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เพื่อผูอํานวยการจัดทํารายงาน
ผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงานของหนวยรับงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
มาตรา 51 ใหผูอํานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจายงบกลางระหวางรายการที่กําหนดไวใน
งบประมาณรายจายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณรายจายบุคลากรระหวางหนวย
รับงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานตอรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณนั้น
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8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน (อางถึงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
ตัวอยาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบจัดทําแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 23000
รหัส : 23047

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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
รวมเงินงบประมาณทั�งสิ�น
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

รวมทั�งสิ�น

หน่วยนับ
แผน

ร้อยละ

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

แบบ สงป.301

รายงานแผน
รายงานผล
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )
ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

10

10

398.4283
366.1305

122.1011
116.2203

57.3134
55.3400

56.9510
56.0608

162.6177
145.8589

65.1501
60.1595

94.5394
87.4331

-

83.9578
77.4985

-

139.7500

15.2445

6.2834

5.7511

65.5178

9.4934

36.6332

-

31.3156

-

139.7500

15.2445

6.2834

5.7511

65.5178

9.4934

36.6332

-

31.3156

-

ตัวอยาง แบบ สงป.302
แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รหัส
23000
รหัส
23047
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แผนงาน : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพและ
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ
ประเภทรายจ่าย
รายการ
3. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ�งก่อสร้าง
4. งบอุดหนุน
อุดหนุนทั�วไป
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)
ผู้รายงาน.............................................................................
(นายปรีชา เครือโสม)
ตําแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี: วันที� 19 มีนาคม 2563 เวลา:19:44:05

รวมทั�งสิ�น
แผน
15.6080
6.6080
9.0000
15.4666
15.4666
14.9451
0.5215
31.0746

ผล
6.6198
6.6198
6.4223
0.1975
6.6198

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส
35
รหัส
08
รหัส
03-0000
รหัส
35-003
ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)
แผน
ผล
5.4299
4.9239
5.4299
4.9239
5.3672
4.8733
0.0627
0.0507
5.4299
4.9239

ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)
แผน
ผล
10.6080
6.6080
4.0000
5.4446
1.6959
5.4446
1.6959
5.2049
1.5491
0.2397
0.1468
16.0526
1.6959

รายงานแผน
รายงานผล

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
5.0000
5.0000
2.4056
2.1865
2.4056
2.1865
2.2908
2.0822
0.1148
0.1043
7.4056
2.1865
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :นายปรีชา เครือโสม
วัน/เดือน/ปี: วันที� 12 เมษายน 2563 เวลา:15:38:03
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ตัวอยาง แบบ สงป.302/1
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง ที�จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส

23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัส

23047

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส

35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส

08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหัส

03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส

35-003
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย

สถานภาพ แผน

รายการ

ผล
การใช้จ่าย แผน

15.6080

-

-

-

-

10.6080

-

-

10.6080

5.0000

5.0000

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้จ่าย แผน

6.6080

-

-

-

-

6.6080

-

-

6.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้จ่าย แผน

3.6080

-

-

-

-

3.6080

-

-

3.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั�งสิ�น
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว
ครุภัณฑ์ที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 1 ล้านบาท
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รายการ : เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ�ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [164 เครื�อง]
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]

รวมทั�งสิ�น

การใช้จ่าย

ผล

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

C

C

B.1.3

B.1.5

B.1.2

B.1.2

B.1.2

B.1.2

1% - 25%

1% - 25%

แผน
สถานะ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

1% - 25%

ไตรมาส 3

มี.ค.

ไตรมาส 3
พ.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

C

1% - 25%

แผน

3.6080

-

-

-

-

3.6080

-

-

3.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9. เอกสารบันทึกจัดเก็บเอกสาร
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
ณ สิ้นเดือน..... พ.ศ......

กองนโยบาย
และแผน

นางสาวเนตรรุง อยูเจริญ

ระยะเวลา การ
จัดเก็บ จัดเก็บ
10 ป
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กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช :
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

12 พฤษภาคม 2564
กองนโยบายและแผน

ตําแหนง
นายปรีชา เครือโสม
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

ลงนาม

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.

102

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 2

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไวดําเนินการตามพันธกิจและภารกิจ
ตามกฏหมาย
2. เพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. เพื่อใหบุคลากรของกองนโยบายและแผนในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
สามารถทํางานทดแทนกันได
4. เพื่อลดความเสี่ยง และ/หรือ ขอผิดพลาด ของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซึ่ง
กระบวนการสําคัญในเบื้องตนกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขต
คู มื อการปฏิ บั ติง านนี้ ครอบคลุ ม ขั้ น ตอน ตั้ ง แต เริ่ ม ตน การจัด ทํา คํ าของบประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ จนกระทั้งถึงขั้นตอนที่งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ดังกลาว ไดรับการอนุมัติโดยสํานัก
งบประมาณ (ฉบับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย) คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับใชภายในกองนโยบายและ
แผน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวสําหรับมหาวิทยาลัย อีกทั้งใชเปนใชเปนแนวทางการปฏิบัติของ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือบุคลากรของกองนโยบายและแผน รวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เพื่อคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ นําเสนอขออนุมัติแกสํานักงบประมาณ คูมือฉบับนี้สามารถ
ใชไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป
3. คําจํากัดความ
งบประมาณรายจาย หมายถึง จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงค
และภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป
และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย และให
หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยดวย
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กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:3

แผนงาน หมายถึง แผนงานที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง งบประมาณที่แสดงใหรายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน
พนักงานราชการ รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว
2) แผนงานพื้นฐาน หมายถึง กลุมงบประมาณที่แสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานที่
เปนไปตามภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
3) แผนงานยุทธศาสตร หมายถึง กลุมงบประมาณที่แสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานที่
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เปนตน
4) แผนงานบูรณาการ หมายถึง กลุมงบประมาณที่แสดงใหรายจายหรือแผนการดําเนินงานที่
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ หรื อ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด โดยต อ งมี ก ารทํ า งานร ว มกั น ตั้ ง แต
2 หนวยงานขึ้นไป
ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือที่
กําหนดขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่กําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือที่
กําหนดขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ
งบรายจาย หมายถึง รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแต
ละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก 1) งบบุคลากร 2) งบ
ดําเนินงาน 3) งบลงทุน 4) งบเงินอุดหนุน 5) งบรายจายอื่น
ระบบ e-Budgeting หมายถึ ง ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ บั น ทึ ก ข อ มู ล คํ า ของบประมาณของสํ า นั ก
งบประมาณ
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การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

4. ความรับผิดชอบ
- กองนโยบายและแผน
- สํานักงานอธิการบดี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีกํากับดูและดานนโยบายและแผน
- อธิการบดี

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:4
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การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:5

5. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยจัดทําขั้นตอน
เปน Flow Chart ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผูเกี่ยวของ เอกสาร
นักวิเคราะห
เริ่มตน
นโยบายและ
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ที่แสดงวัตถุประสงค
แผน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป และ
นโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ รวมถึงงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณ
การ

ผูบริหาร

เสนอผูบริหารใหความ
็

เสนอสํานักงบประมาณใหความ
็

แปลงข อ มู ล ไปสู ร ะบบการจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณ e-Budgeting ของสํ า นั ก
ป

สํานัก
งบประมาณ
ไมเห็นชอบ

เตรียมแกไขขอมูลตาม
คําแนะนําของสํานัก
ป
สงคําของบประมาณพรอมหนังสือราชการใหสํานักงบประมาณและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สิ้นสุด

คําขอ
งบประมาณ
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การจัดทําคําของบประมาณรายจาย เลขที่เอกสาร :
ประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัย แกไขครัง้ ที่ :
ราชภัฏธนบุรี ระดับมหาวิทยาลัย หนา
:6

5. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (ตอ)
ขั้น ตอนการจั ดทํ าคํ า ของบประมาณรายจายประจําป มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุรีจัดทําแผนงานหรือ
โครงการจัดทํ าคําของบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ (งบประมาณแผ นดิน ) ตามปฏิ ทินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ที่สํานักงบประมาณกําหนด การปฏิบัติงานดังกลาวเนนการบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด โดยเนนคุณภาพของงาน ดังนี้
แนวทางการดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
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การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:8
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การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:9

6. วิธีการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําของบประมาณที่สอดคลอง ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ
ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

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 การปรับ ปรุงขอมู ล การจัดทํารายงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.
2564 นําเสนอสํานักงบประมาณ
1) กองนโ ยบายแล ะแผ นรายงานผ ล การใช จ า ย
งบประมาณแล ะผ ล การปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2) กองนโยบายและแผนร ว มกั บ สํ า นั ก งบประมาณ
ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง
3) กองนโยบายและแผนจัดทําขอเสนอเบื้องตน *
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับคาใชจายบุคลากร คาสาธารณูปโภค
คาใชจายตามขอผูกผัน (ลักษณะรายจายประจําและ
รายจายงทุน เชน คากอสรางผูกผันตามสัญญา)
4) ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
5) กรณี ร ายการใดๆ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งการก อ หนี้
ผูกพัน มากวา 1 ป งบประมาณ และมีมูล คา 1,000
ลา นบาท ขึ้ น ไป ให นํา เสนอคณะรัฐ มนตรี พิจ ารณา
อนุมัติกอน เสนอรายละเอียดคําของบประมาณ พ.ศ.
2564
* รายการครุภัณฑตองเปนไปตามเกณฑราคามาตรฐาน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ บัญชีนวัตกรรมไทย กรณีรายการ
ใดไมอยูในบัญชีตองมีขอมูลประกอบอื่น เขน ใบเสนอราคาสิ้น

110
ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
คา ไมนอยกวา 3 บริษัท
*รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตองเปนไป
ตามเกณฑราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
* รายการสิ่ ง ก อ สร า งต อ งเป น ไปตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
สิ่งกอสราง และ/หรื อ มี รูป แบบรายการ แบบประเมิ น ราคา
BOQ เปนตน
* รายการคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จางเหมาบริการ
เปนไปตาม 1) หลักเกณฑ อัตราคาใชจ าย และแนวทางการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป การฝกอบรม สัมมนา
การโฆษณา ประชาสัมพันธ การจางที่ปรึกษา คาใชจายในการ
เดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ 2) หลั ก เกณฑ และอั ต รา
คาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่ เ บิ ก จ า ยในลั ก ษณะค า ตอบแทน ใช ส อย วั ส ดุ และค า
สาธารณูปโภค
* กองนโยบายและแผน ดําเนินการจัดประชุม ชี้แจง และ/หรือ
ทําหนังสือเวีย นแจงรายละเอียดการจัด ทําคําของบประมาณ
ขอใหหนวยงานใหดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
2

ธ.ค. 62

เขารวมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ 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
พื้นที่-งบจังหวัดสมุทรปราการ/งบประมาณกลุมภาคกลางและ
ปริมณฑล (ถามี)

111

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 11

รายละเอียดงาน

กระบวนการจัดทํางบประมาณ
1

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

กองนโยบายและแผน จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แสดงวัตถุประสงค
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และ/
หรือแผนแมบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงรายงานอื่นที่
เกี่ยวของ เชน เงินนอกงบประมาณเพื่อใช เพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณเสนอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบ และสงสํานักงบประมาณ
ผานระบบ e-Budgeting

2

ม.ค. 63 - มึ.ค. 63

สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ

3

ม.ค. 63 - มึ.ค. 63

มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคํ า ของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขอเสนอแนะของ
สํานักงบประมาณ และ/หรือนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
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ลําดับที่

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 12

รายละเอียดงาน

กระบวนการจัดทํางบประมาณ
4

เม.ย. 63

ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดคํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

5

พ.ค. 63

ร ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการงบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

6

มิ.ย. 63

มหาวิทยาลัยไดรับ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย*
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ เพื่อรอพิจารณาอนุมัติจาก
รัฐสภา
* ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุรี สิ้นสุดกระบวนการขอบเขตของ
คูมือ

6.1 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติ
6.1.1 เงื่อนไข
1) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตาม
กรอบและขั้นตอนการจัดทําตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ที่สํานักงบประมาณกําหนด เนื่อง
ดวยปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สวนราชการตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด เพื่อใหการจัดทํางบประมาณเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสวนราชการอื่นๆ
2) มหาวิทยาลั ยตองทบทวนวิ สัยทั ศน พันธกิจ เปาหมายการให บริการ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัด สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน วยรับงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรช าติและแผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
โครงสรางแผนงานตามที่ สํานักงบประมาณกําหนด
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3) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตองนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหวางดําเนินการ โดยเนนการ
พัฒนาที่ สมดุล มุงเป าหมายและผลสั มฤทธิ์แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ และแผนแมบทอื่นๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และยังตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ กรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ
ตนสังกัด
4) การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งแสดง
วั ต ถุ ป ระสงค ความจํ า เป น ผลสั ม ฤทธิ์ ประโยชน ที่ค าดว า จะได รั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ย
งบประมาณกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช
จายเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ใหนําแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาดวย เชน เงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
5) ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และความตองการของประชาชนใน
พื้นที
6) นําขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายในปที่ผานมามา
ใชเปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
7) จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตองจัดทําผานระบบ
e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ เทานั้น
6.1.2 ขอสังเกต
1) ประเด็น ยุ ทธศาสตร ที่ใชในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในแต ล ะป อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ขึ้ น อยู กั บ แผนนโยบายรั ฐ บาลและแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยตองนําขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ วุฒิสภา ในปงบประมาณกอนหนา มาตั้งเปน
ขอสังเกต/ขอควรปรับปรุง ในการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุก
ครั้ง
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6.1.3 ขอควรระวัง
1) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ควรดําเนินการตามกรอบระยะเวลา และหลักเกณฑในการพิจารณาที่สํานักงบประมาณกําหนดอยางเครงครัด
ตามหัวขอ 6
กรณีตัวอยางเชน งบลงทุน 2564 รายการครุภัณฑกรณีรายการใดไมอยูในบัญชีตองมีขอมูล
ประกอบอื่น เขน ใบเสนอราคาสิ้นคา ไมนอยกวา 3 บริษัท ถาหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขอมูลใหกอง
นโยบายและแผน ไมเปนไปตามตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด หรือดําเนินการตามกรอบระยะเวลาแลวแตขอมูลที่
นํ า เสนอไม ค รบถ ว น เมื่ อ ถึ ง ระยะเวลาที่ สํ า นั ก งบประมาณจะพิ จ ารณาเหตุ เ หตุ ค วามจํ า เป น ในการขอตั้ ง
งบประมาณรายการนั้น อาจไมไดรับการพิจารณา หรือพิจารณาเปนลําดับรองลงไป
2) การวิเคราะหงบประมาณเปนงานที่ซับซอน อีกทั้งมีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนที่
หลากหลาย หากผูจัดทําขาดความชํานาญ ความรู ที่เกี่ยวของ เชน แผนงานงบประมาณ และนโยบายของรัฐ
ทักษะดานคิดวิเคราะหดานคณิตศาสตรและสถิติ ทักษะดานการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสงผล
กระทบในเชิงลบ แกมหาวิทยาลัยได เชน กรณีเกิดการวิเคราะหผิดพลาดอาจทําใหมหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรร
งบประมาณที่ไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยได
3) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จะตองมีการศึกษาขอมูล ทบทวน
ขอมูลประกอบการจัดทํา ในทุกปเนื่องจากกฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวของอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมในแต
ละป เชน นโยบายรัฐบาล แผนและนโยบายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณมีความถูกตอง เปนไปดวยความเรียบรอย
4) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และงานวิเคราะหงบประมาณ
นั้น เปนงานที่ตองใชระยะเวลาในการจัดทําอยางตอเนื่อง ยาวนาน ในหลายครั้งๆ เปนกรณีเรงดวน กองนโยบาย
และแผนตองรวมดําเนินการเจาหนาที่จากสํานักงบประมาณ และมีความจําเปนตองใชขอมูลเพื่อประกอบการ
วิเ คราะห และพิ จ ารณา ทั้ งภายในเวลาราชการและเวลานอกราชการ รวมถึงวัน หยุดราชการ แตไมส ามารถ
ดําเนินการได ดวยเหตุผลและปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ตางๆ อาจสงผลกระทบในเชิงลบแก
มหาวิทยาลัยได
6.1.4 สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติ
1) ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุกขั้นตอน
2) ควรจัดใหมีการทบทวนจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช
จายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง ทุกปเพื่อใชใหทันตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง

115

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระดับมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 15

3) ควรมีปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับปฏิทินการจัดทํางบประมาณฯ ของสํานักงบประมาณ เพื่อใชเปนกรอบใหหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยได
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอางอิง
1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สํานักงบประมาณ
2. คู  มื อ การบั น ทึ ก ข อ มู ล คํ า ขอเพิ่ ม งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบ
e-Budgeting [สําหรับหนวยงาน]
3. เอกสารประกอบการประชุ ม สั ม มนาการมอบนโยบายการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564.
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
2. แบบฟอรมนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
เอกสารคําขอ
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป
งบประมาณ

สถานที่จัดเก็บ
กองนโยบาย
และแผน

ผูรับผิดชอบ
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน/
ผูอํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

ระยะเวลา
จัดเก็บ
10 ป
ตามระเบียบ
สารบรรณ

การจัดเก็บ
จัดเก็บใน
รูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส/
เลมคําขอ
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

OoP DRU – XXX – 01
กองนโยบายและแผน

ตำแหนง
ผูจัดทํา :

ลงนาม

วันที่

นางสาวพชรวรรณ หนูบานยาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูทบทวน : นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่
1

รายละเอียดการแกไข
โครงสรางการบริหารงานกองนโยบายและแผน

วัน เดือน พ.ศ.
12 พฤษภาคม 2564
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วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขทีเ่ อกสาร : OoP DRU – XXX – 01
แกไขครั้งที่ : 1
หนา
: 2 /13

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่ อ ใช เ ป น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านประกอบการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ข อง
มหาวิทยาลัย สําหรับนักวิเคราะหนโยบายและแผน และผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผน
1.2 เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง แนวทาง ขั้ น ตอนในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ข อง
มหาวิทยาลัย

2. ขอบเขต

การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การกําหนดประเด็นแผนยุทธศาสตร และการกําหนดตัวชี้วัด ของนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน และมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตรจัดทําทุก 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําทุกปงบประมาณ

3. คําจํากัดความ

แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน และ
เปาประสงคขององคกร แผนยุทธศาสตรถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนขององคกร อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของ
สมาชิกในองคกรที่ไดทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมาย
ปลายทางที่องคกรประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงคที่เปนรูปธรรม และสามารถ
วัดได ทั้งนี้องคกรสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคกร
ยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอีก
ดวย
ปรัชญา หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับเปาหมาย และพันธกิจขององคกร
วิสัยทัศ น หมายถึง ความคาดหวั งในอนาคตขององคกรที่ ตองการจะเป น (โดยมิไดกําหนดวิ ธีการไว) เปน
ขอความซึ่งกําหนดทิศทางของพันธกิจ เปนสถานภาพอยางใดอยางหนึ่งที่องคกรมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปน
หรือจะมีในอนาคต
พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ที่ตองดําเนินงาน ทั่งที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้งไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนน และจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนด
กลยุทธ หมายถึง วิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
โครงการ หมายถึง แผนงานยอยที่ประกอบดวยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ สถานที่ ผูรับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใช ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
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วิธีการปฏิบัติงาน

4. ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังนี้
4.1 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ประสานงาน
บูรณาการแผนงานหนวยงานจัดทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4.2 การดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดและติดตามผล มีหนาที่จัดทํา และพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและติดตาม
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ
4.3 การวิเคราะหนโยบายและแผน รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานดานแผนพัฒนา การวิเคราะหนโยบาย
วิเคราะหโครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะกิจ แผนอัตรากําลังและการดําเนินงานงานเลขานุการเฉพาะเรื่อง
4.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสูเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา
4.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน และสํานักงานอธิการบดี
4.6 งานที่ไดรับมอบหมายอื่น ๆ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย และ
กองนโยบายและ
แผน
คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กองนโยบายและ
แผน

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

1. สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
3. คณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
4. กองนโยบายและ
แผน
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

เอกสาร

1. พระราช
กฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
2. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดทํา
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2547
3. พระราช
บัญญัติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.
2547
4. คูมือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา ตัวแทนผูมีสวนไดสวยเสียของมหาวิทยาลัย และคณะทํางานจากกอง
นโยบายและแผน เพื่อดําเนินการ
6.1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอกของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
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 และเปาประสงคที่ชัดเจน
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 วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะหสถานภาพหนวยงาน เปน การศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยมีการใครครวญพิเคราะหโดยละเอียด ทั้งปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค: SWOT) เพื่อใหทราบวาปจจุบันหนวยงานอยูในสถานการณใด
6.2.1 การพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน
ปจจัยภายในหนวยงาน (Internal Factor) เปนองคประกอบภายในหนวยงานที่มีอยูหรือเปนอยูทั้ง
ในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งปจจัยภายในที่เปนเชิงบวกและสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดจะเรียกวา จุดแข็ง (Strength) และปจจัยภายในที่เปนเชิงลบจะเรียกวา จุดออน (Weakness) สําหรับ
แนวทาง
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วิเคราะหปจจัยภายในหนวยงาน โดยทั่วไปจะพิจารณาจากตัวแบบ 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) เปนสถานการณภายนอกที่กรมสงเสริมสหกรณ
เผชิญอยูหรื อเกี่ ยวของดวย ทั้งในลักษณะที่ เปน รูปธรรมและนามธรรม อาทิเชน ความตองการของผูรับบริการ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่ม-ลดของจํานวน
ประชากร ตลอดถึงสถานการณตางประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน
ปจจัยภายนอกที่เปนเชิงบวกเราจะเรียกวา โอกาส (Opportunity) ในขณะที่ปจจัยภายนอกที่เปน
เชิงลบเราจะเรียกวา อุปสรรค (Threat) หรือขอจํากัด โดยทั่วไปจะพิจารณาตามหลัก 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 หรือผลสําเร็จที่ตองการ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให
บรรลุความตองการที่จะเปนไปในอนาคต โดยนําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน มาจัดทําเปน
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สําหรับแผนปฏิบัติการประจําป ตองนําประเด็นจากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
จัดทําเปน
แผนปฏิบัติการประจําป ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และภารกิจตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
6.3.1 การกําหนดวิสัยทัศน
วิสัยทัศน (Vision) คือ เปาหมายขององคกรในชวงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ป)
โดยปกติวิสัยทัศนที่ดีจะประกอบดวย
1) เปาหมายระยะยาว (Stretch goal) เปาหมายขององคกรควรเปนตําแหนงขององคกรที่แตกตาง
จากปจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององคกร
2) ตําแหนงขององคกรในตลาด (Definition of niche) ตําแหนงขององคกรเชิงธุรกิจในตลาด
3) ชวงเวลา (Time horizon) ชวงเวลาที่เปาหมายตามวิสัยทัศนบรรลุผลสําเร็จ
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6.3.2 ความสําคัญของวิสัยทัศน
1) ชวยกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร
2) สื่อสารใหบุคลากรทราบวา บุคลากรแตละทานมีสวนรวมที่จะทําใหองคกรมุงไปสูจุดหมาย
ปลายทางไดอยางไร
3) ชวยกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุงมั่นปฏิบัติ
4) สื่อสารใหองคกรภายนอกหรือคูคาทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและสวนรวมในการผลักดันให
องคกรบรรลุเปาหมาย
6.3.3 กระบวนการสรางวิสยั ทัศน
1) ขั้นเตรียมการ
เปนขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจ ความสําคัญ และวิธีการจัดทําวิสัยทัศน
2) ขั้นดําเนินการสรางวิสัยทัศน
2.1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานขององคกร เชน เปาหมาย พันธกิจ ความคาดหวังและความ
ตองการของลูกคาและคูคา เปนตน
2.2) วิเคราะหสถานภาพปจจุบันขององคกร เพื่อใหผูบริหารเขาใจและทราบถึงสถานภาพ
ปจจุบันขององคกร
2.3) นํามุมมองของผูบริหารแตละทานมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the
Dreams) และจัดลําดับความสําคัญ
2.4) คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององคกรที่เปนความฝนของทีมผูบริหาร
2.5) ทบทวนประโยคและสํานวนใหสื่อความหมายที่ชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย และสราง
พลัง
2) ขั้นนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ
สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจตรงกัน มีภาพในอนาคตที่เหมือนกัน
4) ขั้นประเมินวิสัยทัศน
ทบทวนความเหมาะสมของวิ สั ย ทั ศ น ต ามลั ก ษณะของสภาพแวดล อ มภายนอก และ
สถานภาพในปจจุบันขององคกร
6.3.4 การกําหนดพันธกิจ
พันธกิจ (Mission) คือ ความมุงหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององคกร ที่จะดําเนินการในระยะยาว
หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกรหรือบริษัทก็ได ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวาธุรกิจขององคกรคืออะไร
อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการจะเปน และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องคกรกําลังใหบริการแกลูกคาอยูทั้งผลิตภัณฑ
และบริการ
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ขอความของพันธกิจที่ดีตองประกอบดวย
• ขอบเขตที่องคกรจะทํา (Domain)
• กลุมลูกคาที่ตองการจะใหบริการ (Customers)
• ผลิตภัณฑหรือบริการหลักขององคกร (Products or Services)
• สถานที่หรือพื้นที่ที่จะดําเนินการ (Location)
• ขอความจะตองสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการบริหารของ
องคกร เพื่อพนักงานจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกร
ประเภทของพันธกิจ แบงเปน 2 แบบคือ
• พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เปนพันธกิจที่จะจํากัดขอบเขตการ ดําเนินงานของบริษัท
บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และตลาดสินคา การวางพันธกิจ แบบนี้จะเปนในองคกรขนาดเล็ก ขอบเขต
การทําธุรกิจจํากัดมีขอเสีย คือ อาจเปนการจํากัดการ เติบโตขององคกรเอง
• พันธกิจแบบกวาง (Broad Mission) เปนพันธกิจที่ขยายขอบเขตการดําเนินงานไปสูผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี และตลาดสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งทําใหโอกาสที่องคกรจะเติบโตมีสูง แตขอเสียบางครั้งอาจจะกวางเกินไป
จนลูกคาหรือแมแตพนักงานเกิดความสับสน
6.3.5 การกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน (Goal)
เป า ประสงค หรื อ วั ตถุ ป ระสงคห ลักของหน ว ยงาน เปน ขอบข ายของผลสัม ฤทธิ์ห ลักที่ ห นว ยงาน
ต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น แก ประชาชน สั ง คม หรื อ ประเทศชาติ ใ นอนาคต ในการกํ า หนดเป า ประสงค หน ว ยงาน
จําเปนตองทราบวา กลุมลูกคาหลักหรือกลุมผูรับบริการของหนวยงานนั้นคือใครและตองการใหผลลัพธที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร
6.4 กําหนดกลยุทธ หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธเปนแนวทางการดําเนินงานที่แยบยลขององคกร เพื่อใหบรรลุเปาประสงคหรือความสําเร็จที่คาดหวัง
ไว หลังจากหนวยงานไดกําหนดวิสัยทัศน และเปาประสงคเปนที่เรียบรอยแลว จําเปนตองหา
กลยุทธ (Strategy) ในการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว การกําหนด
กลยุทธจึงเปนผลจากการวิเคราะหสถานภาพหนวยงานโดยใชหลักการ SWOT ที่ไดใหน้ําหนักความสําคัญในแตละ
ปจ จั ย ทั้งป จ จั ยภายในและป จ จัย ภายนอก มากําหนดเปน แนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคลองกัน กับ
ตําแหนงในปจจุบันของหนวยงาน โดยพิจารณาได 4 ลักษณะดังนี้
6.4.1 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดออน / โอกาส
เปนสถานการณที่หนวยงานมีปจจัยภายในไมดีแตมีปจจัยภายนอกดี หรือภายในดอยแตภายนอกเอื้อ
ในกรณีนี้ กลยุทธที่จะกําหนดขึ้น เรียกวา กลยุทธพลิกฟน (Turn Around Strategies) ซึ่งมีกรอบแนวทางดังนี้
- พัฒนา
- สรางเครือขาย
- รวมทุน
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- หาแนวรวม
- ฯลฯ
6.4.2 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดออน /อุปสรรค
เปนสถานการณที่หนวยงานมีปจจัยภายนอกและปจจัยภายในไมดี หรือภายนอกฉุดและภายในดอย ซึ่ง
เปรียบเสมือนหนวยงานอยูในสถานการณสุนัขจนตรอก กลยุทธที่กําหนดเปน กลยุทธตัดทอน (Retrenchment
Strategies) ซึ่งมีแนวทางดังนี้
- ทบทวน
- ลดกิจกรรม
- ชะลอการดําเนินงาน
- ถายโอนภารกิจ
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- ฯลฯ
6.4.3 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดแข็ง/ โอกาส
เปนสภาวการณที่หนวยงานมีปจจัยภายนอกและภายในดี หรือ ปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงบวก
ทั้งหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเดน กลยุทธที่จะกําหนดขึ้นจะเปน กลยุทธเชิงรุก (Aggressive Strategies) ซึ่ง
โดยทั่วไปกลยุทธที่กําหนดจะเปนการขยายงาน การสงเสริมสนับสนุน การเพิ่มเครือขายการเพิ่มเปาหมาย การ
กระจายงาน ฯลฯ
6.4.4 การกําหนดกลยุทธจากปจจัย จุดแข็ง/อุปสรรค
เปนสถานการณท่ีหนวยงานมีปจจัยภายในดี แตมีปจจัยภายนอกไมเอื้ออํานวยหรือปจจัยภายในเปน
เชิงบวก แตมีปจจั ยภายนอกเปนเชิงลบ ในกรณีนี้กลยุทธที่จะกําหนดขึ้น เรียกวา กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ
(Stability Strategies) คือ ใชประโยชนจากจุดแข็งของหนวยงานใหเปนประโยชน ซึ่งการกําหนดกลยุทธ สามารถ
กําหนดแนวทางไดดังนี้
- ขยายงานที่เปนจุดแข็ง
- ควบคุม
- คุมครอง
- ปองกัน
- ฯลฯ
ทั้งนี้ จะกําหนดกลยุทธในเรื่องใด ดานใด จะขึ้นอยูกับน้ําหนักความสําคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของ
หนวยงาน
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6.5 การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ องคประกอบสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ การ
กําหนดเปาประสงค หรือวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เปนการกําหนดวา
จะวัดความสําเร็จของแตละเปาหมายอยางไร โดยตัวชี้วัดจะทําหนาที่บอกคําตอบของประเด็นที่ตองการทราบในการ
วัดผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
Key Performance Indicator : KPI

• สามารถสังเกตวัดไดในเชิงปริมาณ
• วัดผลที่ไดจากการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ)
• ประกอบดวยตัววัดผลงาน (บงบอกถึงคุณลักษณะ) และมาตรฐานเทียบเคียงสําหรับบงบอกถึง
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน (ขอความที่บงบอกถึงปริมาณผลงาน)
• เปนผลงานหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนําเอาทรัพยากร (input) มาใชในการดําเนินกิจกรรม
(activity/process)
สําหรับคาของตัวชี้วัดที่กําหนด สามารถกําหนดไดใน 5 รูปแบบ ไดแก
1) จํานวน
2) อัตรา (รอยละ)
3) คาเฉลี่ย
4) อัตราสวน (A ตอ B)
5) สัดสวน (a ใน A)
นอกจากนั้ น ตั ว ชี้ วั ดที่ กํา หนดจะต องมีลักษณะของตัว ชี้วัดที่ดี ซึ่งลักษณะของตัว ชี้วัดที่ดีก็คือ มีความ
สอดคลองหรือตรงกับประเด็นที่ตองการจะวัด มีความเปนรูปธรรมหรือมีความชัดเจน สามารถวัดหรือสังเกตได
นอกจากนั้นจะตองมีความไว และไดรับการยอมรับจากผูใชผลการประเมิน
6.6 การแปลงแผนสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ หรือ การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ คือ การจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยใหครบถวน เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
• นโยบายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
• กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ
• ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการแตละขั้นตอน
• ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่ตองใช
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แกไขครั้งที่ : 1
หนา
: 12 /13

โดยมีแนวทาง ดังนี้
6.6.1 การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละยุทธศาสตร
และแนวทาง / มาตรการพัฒนา ภายในเวลาที่กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณ
ชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงาน เปาหมายที่ดี ควรมีองคประกอบ ดังนี้
1) เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร
2) ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นเปนจํานวนเทาใด
3) คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา
4) สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ
5) มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง
6) ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7) กรณีที่มีเปาหมายมากกวา 1 เปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญ หรือความเรงดวนไว เพื่อให
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน
6.6.2 การกําหนดโครงการ / กิจกรรมและผูรับผิดชอบ
โดยพิ จ ารณาจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการ การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการควร
พิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเปน ความเรงดวน และผลที่คาดวาจะไดรับ หรือความคุมคา ที่จะไดรับ
จากโครงการในดานตาง ๆ เชน ประโยชนตอกลุมเปาหมาย ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความจําเปนตาม
กฎหมาย และความสอดคลอง
กับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาถึงความพรอมในการดําเนินโครงการ / ความเปนไปไดใน
การดําเนินโครงการดวย ทั้งนี้ การกําหนดโครงการ / กิจกรรม ใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับรายละเอียด
การใชจายงบประมาณในแตละปงบประมาณนัน้ ๆ อาจจําแนกโครงการ / กิจกรรมเปน 2 สวน คือ
1) โครงการสําคัญหรือโครงการเดน หมายถึง งานสําคัญที่หนวยงานมุงเนนใหเกิดผลตอเปาหมาย
วิสัยทัศน ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจําเปน ความเรงดวน สภาพปญหาปจจุบัน นโยบายรัฐ เปนตน
2) ภารกิจประจํา ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานที่เปนไปตามอํานาจหนาที่หลักตามการจัดตั้ง
หนวยงานนั้น ๆ ขึ้นมา เชน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เปนตน
3) กําหนดวงเงินงบประมาณโครงการเปนรายป โดยกําหนดวาแตละปจะใชเทาไหร แหลงที่มาจาก
ไหน ตองระบุในแผนปฏิบัติการเบื้องตนวาแตละโครงการ / กิจกรรมนั้น จะมีงบประมาณมาจากไหน จากนั้นให
จั ด ทํ าภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ / กิจ กรรม รายป รายประเด็น กลยุทธ/ ยุทธศาสตร จําแนกตาม
แหลงที่มา ฯลฯ
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ ตองมีการสื่อสารถายทอดตัวชี้วัด และคาเปาหมายไปสูระดับหนวยปฏิบัติตาง ๆ
โดยการกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับสวนงานและหนวยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได
จริ ง และมี ค วามสอดคล อ งเชื่ อมโยงระหว า งกัน รวมทั้งมี ความสมดุล ระหวางมิติป ระสิ ทธิผ ล มิ ติคุณ ภาพ มิ ติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยการถายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมาย เพื่อใชเปนแนว
ปฏิบัติ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทาง และจังหวะเวลา
รับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะ
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6.7 การอนุมัติแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ให เ สนอแผนต อ ที่ ป ระชุ ม คณะการการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย
เมื่ออนุมัติใหเผยแพรประชาสัมพันธ 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 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547
7.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
7.4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํา
รหัสงบประมาณเบิกแทนกัน

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสาร
:
OoP DRU – XXX – 01
วันที่เริ่มใช
:
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :
กองนโยบายและแผน
ตำแหนง
ลงนาม
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

นายอรรณพ แกวมะโน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัส
งบประมาณเบิกแทนกัน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01
แกไขครั้งที่ :
หนา
:
2/4

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหคณะ/หนวยงาน มีความเขาใจขั้นตอนการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกันและเบิกจายไดอยางถูกตอง
และเปนไปในรูปแบบและทิศทางแนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน

2. ขอบเขต
กองนโยบายและแผนมีหนาที่ในการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ MIS การสรางรหัสนั้นสามารถ
ดําเนินการไดหลังจากไดรับเอกสารแบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันและรหัส GFMIS จากกองคลังและ
พัสดุ

3. คําจํากัดความ
งบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง เงิน งบประมาณจากรัฐบาลที่ให สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเจาของงบประมาณ และ แจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินการเบิกจาย
แทน

4. ความรับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน
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วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัส
งบประมาณเบิกแทนกัน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01
แกไขครั้งที่ :
หนา
:
3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผูเกี่ยวของ
เอกสาร
กองนโยบาย
และแผน

ใบแจงการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณ
แทนกัน

รับเอกสารใบแจงการเบิก
จายเงินงบประมาณแทนกัน

ตรวจสอบขอมูลใน
ระบบงบประมาณ

จัดทํารหัสงบประมาณ

ผอ. อนุมัติเงินงบประมาณ

จัดเก็บเอกสาร

แจงกลับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กองนโยบายและ แบบใบแจงการเบิก
แผน
จายเงินงบประมาณ
หนวยงานที่เกี่ยวของ แทนกัน
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วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการใหบริการการจัดทํารหัส
งบประมาณเบิกแทนกัน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01
แกไขครั้งที่ :
หนา
:
4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
- รับแบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน
- ตรวจสอบขอมูลแลวทําการสรางรหัสงบประมาณในระบบ MIS
- จัดเก็บเอกสารแลวทําการแจงกลับหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. เอกสารอางอิง
แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน

8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน

9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณแทนกัน

กองนโยบายและแผน

อรรณพ แกวมะโน

ระยะเวลา
จัดเก็บ
5 ป

การจัดเก็บ
แฟมเก็บเอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน การรับรองชาวตางประเทศ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน

ผูจัดทํา :

ตําแหนง
นางสาวอุทุมภรณ ฟกเย็น
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ลงนาม

วันที่

ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การรับรองชาวตางประเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : 0
หนา : 1/3

1. วัตถุประสงค
งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ แ ละศู น ย อ าเซี ย นศึ ก ษา กองนโยบายและแผน มี ห น า ที่ ใ ห ก ารต อ นรั บ
ชาวต า งประเทศที่ เ ข า มาเยี่ ย มชมมหาวิ ท ยาลั ย และศึ ก ษาดู ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ความสํ า เร็ จ ของ
การเตรี ย มงานและการให การต อนรับ อยางอบอุน จะทําใหผูมาเยือนเกิดความประทับ ใจ ซึ่งจะเปน
การเปดประตูแหงความสัมพันธดานแรกที่สําคัญที่สุด อันจะนําไปสูผลประโยชนรวมกัน ทั้งในระดับบุคคล
หนวยงาน และระดับประเทศ
2. ขอบเขต
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน มีการประสานงานการตอนรับ
และรับ รองชาวต างประเทศ ดําเนิ นการต อนรับ และรับ รองชาวต างประเทศ ตลอดจนสรุป ขอมูล การ
รับรองชาวตางประเทศ เพื่อเก็บเปนขอมูลสําหรับใชอางอิงในอนาคต
3. คําจํากัดความ
การรั บ รอง หมายถึ ง การให ก ารต อ นรั บ และการอํ า นวยความสะดวกให กั บ แขกผู ม าอย า ง
สมเกียรติด วยอั ธยาศัย ไมตรีอันดี ตามมารยาทสังคมที่ดีและถูกต อง ทําใหผูมาเยือนมีความประทับใจ
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น ระหวางผูมาเยือนและผูใหการตอนรับ ผลสําเร็จของการรับรอง
มิใชวาจะเห็นผลทันทีเมื่อการรับรองเสร็จสิ้น แตอยูที่ความประทับใจของผูมาเยือนและความพึงพอใจของ
ผูใหการตอนรับซึ่งจะเปนผลในทางจิตใจ ความคิดที่ดีของผูเยือนตอผูใหการตอนรับ และอาจจะมีผลใน
การตัดสินใจในเหตุการณสําคัญหรือการเจรจาในอนาคต
4. ความรับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน
4.1 อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ
4.2 ผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแล
พิจารณากลั่นกรองกอนเสนออธิการบดี/สั่งการ
5.3 ผูอํานวยการงานวิเทศสัมพันธฯ
1. พิจารณากลั่นกรองกอนเสนออธิการบดี
5.4 นักวิเทศสัมพันธ
1. ประสานกับผูที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการตอนรับและรับรองชาวตางประเทศ
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการรับรองชาวตางประเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : 0
หนา : 2/3

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธฯ ประสานงานในการรับรองแขก
ชาวตางชาติกับทานอธิการบดีรับทราบ

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

ผูชวยอธิการ

-บันทึกขอความ

กํากับดูแล

ขอมาเยือน

งานวิเทศสัมพันธฯ

มหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเพือ่ การดําเนินงาน

งานวิเทศสัมพันธฯประสานงานในการรับรองแขกชาวตางชาติ
กับทานอธิการบดีรับทราบ

ราชภัฏธนบุรี
งานวิเทศสัมพันธฯ

ขออนุมัติ
จัดโครงการ

เพื่อทราบ และอนุมัติคาใชจาย

งานวิเทศ
สัมพันธ
และ
ศูนยอาเซียน
ศึกษา
กองนโยบาย
และแผน

อธิการบดี

งานวิเทศสัมพันธฯ จัดทําบันทึกขอความ
เชิญประชุมผูที่เกี่ยวของ

อธิการบดี

รับรองแขก
ตางประเทศ

งานวิเทศสัมพันธฯ

-บันทึกขอความ
เชิญประชุม

ดําเนินการรับรองผูมาเยือนชาวตางชาติ
นําชมหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธฯ

ดําเนินการกลาวตอนรับโดยทานอธิการบดีและคณะผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
รองอธิการบดีและ
ผูที่เกี่ยวของกับ
งานประชุม

บันทึกลงในฐานขอมูล
และเผยแพรทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย

-บันทึกขอความ

ประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

เว็บไซต
มหาวิทยาลัย
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการรับรอง
ชาวตางประเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : 0
หนา : 3/3

6. วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการ ขั้นตอนการรับรองแขกชาวตางชาติ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยในตางประเทศเรื่องประสานมายังงานวิเทศสัมพันธฯในการมาเยือนมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธฯประสานงานในการรับรองแขกชาวตางชาติกับทานอธิการบดีรับทราบ

ขอเสนอแนะเพือ่ การ
ดําเนินงาน

เพื่อทราบ และอนุมัติคาใชจาย

อธิการบดี
ดําเนินการรับรองผูมาเยือนชาวตางชาติชมมหาวิทยาลัยหนวยงานตางๆ

ดําเนินการกลาวตอนรับโดยทานอธิการบดีและคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมของมหาวิทยาลัย

บันทึกลงในฐานขอมูล และเผยแพรทางเว็บไซด

7. เอกสารอางอิง
โครงการดานงานวิเทศสัมพันธการตอนรับแขกตางประเทศ
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
• บันทึกขอความขอมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดการรับรองแขกตางประเทศ
• บันทึกขอความเชิญประชุม
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร
-

ชื่อเอกสาร
โครงการดานงาน
วิเทศสัมพันธการ
ตอนรับแขก
ตางชาติ

สถานที่เก็บ
งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน

ผูรับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน

ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ
ไฟลเอกสาร PDF
-
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วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซานักศึกษา
ชาวตางประเทศ

วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

ตําแหนง
นายกฤษฎา มาประเสริฐ
นักวิเทศสัมพันธ
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ตออายุวีซานักศึกษา
ชาวตางประเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : 0
หนา : 2/5

1. วัตถุประสงค
เปนการชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการจัดทําวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ มาตรฐาน อะไร หรือผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพอยางไร หรือเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
หนวยงานอยางไร หรือเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอยางอยางไร หรือจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
ตรงตามความตองการของใคร
2. ขอบเขต
เปนการชี้แจงถึงขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานวามีรายละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติงานขั้นตอนใด เริ่มตน
สิ้นสุดมีผลผลิตหรือผลลัพธอะไร และเกี่ยวของกับสวนงานใด ในบางกรณีอาจจะระบุถึงขอบเขต ดาน
พื้นที่ และขอบเขตดานเวลาดวย
3. คําจํากัดความ
เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะที่ใชในวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนภาษาไทย หรือ
ภาษาตางประเทศ หรือในบางกรณีอาจจะมีคํายอที่ควรทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอางอิง
ในการปฏิบัติงาน ทั้งความหมาย หรือ คืออะไร
4. ความรับผิดชอบ
เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานนั้น โดยมักจะ ระบุ
หนาที่รับผิดชอบเรียงตามลําดับของตําแหนงตามสายบังคับบัญชาลงมา และจะระบุหนาที่ของแตละ คนที่
เกี่ยวของแยกจากการโดยชัดเจน ตามผูรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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วิธีการปฏิบัติงาน
ตออายุวีซานักศึกษา
ชาวตางประเทศ

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

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตออายุวีซานักศึกษาชาวตางประเทศ
ผูรับผิดชอบ
นักวิเทศสัมพันธ

กิจกรรม
ผูเกี่ยวของ
นักศึกษาชาวตางดาวมารายงาน
นักวิเทศสัมพันธ/
ตัวกอนวีซาหมดอายุ ไมเกิน 15
นักศึกษาชาวตางประเทศ
วัน

เอกสาร

หนังสือรับรองนักศึกษา
รับเอกสารจากนักศึกษาชาวตาง
นักวิเทศสัมพันธ/
ชาวตางดาว/สําเนาหนา
ดาวเพื่อดําเนินการขอหนังสือนํา
นักศึกษาชาวตางประเทศ หนังสือเดินทางและวีซา
การตออายุวีซา
ลาสุด
ขอเลขหนังสือเพื่อออกหนังสือนํา
นักวิเทศสัมพันธ/
หนังสือนําขอความ
ขอความอนุเคราะหตออายุวีซา เจาหนาที่ออกเลขหนังสือ อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ
ของ สนอ.
นักศึกษาชาวตางประเทศ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
หนังสือนําขอความ
ตออายุวีซานักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ/หัวหนา
อนุเคราะหตออายุวีซา
ตางประเทศสงใหหัวหนางาน
งานวิเทศสัมพันธ
นักศึกษาชาวตางประเทศ
ตรวจสอบ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
หนังสือนําขอความ
ตออายุวีซานักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ/สนอ./
อนุเคราะหตออายุวีซา
ตางประเทศที่อนุมัติแลวสงตอไป
อธิการบดี
นักศึกษาชาวตางประเทศ
ยัง สนอ. เพื่อใหอธิการบดีลงนาม
รับหนังสือนําขอความอนุเคราะห
หนังสือนําขอความ
ตออายุวีซานักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ
อนุเคราะหตออายุวีซา
ตางประเทศกลับจาก สนอ.
นักศึกษาชาวตางประเทศ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห
หนังสือนําขอความ
ตออายุวีซานักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ
อนุเคราะหตออายุวีซา
ตางประเทศตรวจสอบการลงนาม
นักศึกษาชาวตางประเทศ
ขออธิการบดีวาครบถวนหรือไม
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วิธีการปฏิบัติงาน
ตออายุวีซานักศึกษา
ชาวตางประเทศ

กิจกรรม
กรณีตรวจสอบแลวลงนาม
ครบถวนใหเตรียมนัดหมาย
นักศึกษาชาวตางประเทศเพื่อ
เดินทางไปยังสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง
กรณีตรวจสอบแลวลงนามไม
นักวิเทศสัมพันธ ครบถวนใหนําสงเพื่อขอลงนาม
อีกครั้ง
เมื่อนัดหมายนักศึกษาตางดาว
เปนที่เรียบรอยแลวใหจองรถยนต
เพื่อเดินทาง
กรณีนัดหมายตองคลาดเคลื่อน
เนื่องดวยไมมีรถยนตราชการ
ใหบริการ ตองนัดหมายนักศึกษา
ชาวตางประเทศในวันที่สามารถ
เดินทางดวยรถยนตราชการได
กรณีที่ไมสามารถเลื่อนนัดหมาย
ไดหรือกรณีเรงดวนใหทําเรื่องขอ
เบิกคาเดินทางจาก กองกลาง
นํานักศึกษาชาวตางประเทศ
เดินทางไปยังสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง

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

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ/
เจาหนาที่กองกลางดูแล
เรื่องรถยนตราชการ

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ

นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ

นักวิเทศสัมพันธ/
เจาหนาที่กองกลางดูแล
เรื่องรถยนตราชการ

หนังสือขอใชรถไป
ราชการ

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะหตอ อายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ
หนังสือนําขอความ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักงาน
นักวิเทศสัมพันธ/
อนุเคราะหตอ อายุวีซา
ตรวจคนเขาเมือง
นักศึกษาชาวตางประเทศ
นักศึกษาชาวตางประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ/
นักศึกษาชาวตางประเทศ
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วิธีการปฏิบัติงานตออายุวีซา
นักศึกษาชาวตางประเทศ

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

6. วิธีการปฏิบัติงาน
เปนการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนด อธิบายถึงรายละเอียด การดําเนินงาน ใคร ทํา
อะไร เสนอใคร ใครพิจารณาอยางไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอยางไร ผลผลิตหรือผลลัพธที่
เกิดขึ้น แสดงถึงคุณภาพของงาน
7. เอกสารอางอิง
เอกสารประกอบแตละขั้นตอน กฎหมายที่เกี่ยวของ เอกสารราชการที่เกี่ยวของ คําสั่ง เอกสาร ประกอบการ
ดําเนินงาน ทั้งภายนอกและภายใน
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ แบบที่เกี่ยวของในการใชบริการ การดําเนินงานทั้งภายนอกและภายใน
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ตออายุวีซา
นักศึกษา
ชาวตางประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา กองนโยบาย
และแผน

ผูรับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ
และศูนยอาเซียน
ศึกษา
กองนโยบายและ
แผน

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ

ไฟลเอกสาร PDF
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานการใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร

เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช :
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

11 พฤษภาคม 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ตําแหนง
น.ส.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ลงนาม

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:2
Online) ระดับหลักสูตร

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูใชงานระบบใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online) ระดับหลักสูตรไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติแทนกันได
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขต
คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระดับ
หลักสูตรนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการใชระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE
QA Online) ระดับหลักสูตร ตั้งแตการขอรหัสหลักสูตร จนถึงการสงรายงานหลักสูตรในระบบ ทั้งในสวนผูใชงาน
ระบบและสวนผูดูแลระบบในระดับหลักสูตร โดยขอมูลของแตละหลักสูตรไดผานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กอนนําขอมูลมาใชในระบบ โดยตองดําเนินการตามรอบปการศึกษา โดยมี
ขอบเขตของเวลา ปการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกป
3. คําจํากัดความ
ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบที่ใชในการจัดทํา “รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหลักสูตร โดยสถาบัน คณะและทุกหลักสูตรจะตองบันทึกขอมูลตางๆ ลง
ในระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สกอ. ไดกําหนดไว
การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบ คุณภาพเพื่อกํากับ
การดํ า เนิ น งานของสถาบั น ให ไ ด ผ ลตามดั ช นี บ ง ชี้ คุ ณ ภาพที่ กํ า หนด การตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง
กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาสถาบันมี ระบบ และกลไกควบคุมคุณภาพ และไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการ
ปฏิบัติตามระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทําใหเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ ของการจัด
การศึกษา ประกอบดวยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:3
Online) ระดับหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หมายถึง การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
4. ความรับผิดชอบ
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ผูดูแลระบบ สกอ.
- นักวิชาการศึกษา
- รองอธิการบดี ดานประกันคุณภาพ
- เจาหนาที่ฝายสารสนเทศ
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:4
Online) ระดับหลักสูตร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ เอกสาร
เอกสาร
สกอ.

ผูดูแลระบบ
สกอ.

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

เลม
มคอ.
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:5
Online) ระดับหลักสูตร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เนื้อหาการ
ผูดูแลระบบ ลงระบบ
สกอ.
ISCED,
username,
ขั้นตอนการ
ลงระบบ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

รอง
อธิการบดี
ดานประกัน
คุณภาพ

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ.
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:6
Online) ระดับหลักสูตร

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. นักวิชาการศึกษาตองศึกษาและทําความเขาใจระบบ CHE QA Online
2. นักวิชาการศึกษาเก็บขอมูลทุกหลักสูตรจากผูรับผิดชอบหลักสูตรมาตรวจสอบ
3. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบรหัสทุกหลักสูตร (ไมมี) สงขอมูลไปที่ สกอ. เพื่อขอเพิ่มรหัสหลักสูตรใน
ระบบ CHE QA Online (หลักสูตรใหหนาเลมหลักสูตร)
4. นักวิชาการศึกษาสอบถามไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหแจงรายชื่ออาจารยใหม ในปการศึกษา
ลาสุด ตรวจสอบรายชื่ออาจารย
5. นักวิชาการศึกษาสอบถามอาจารยผูรับผิดชอบทุกหลักสูตร การยกเลิกตัวบงชี้ และทําเรื่องแจงไปยัง
สกอ. โดยเรื่องตองผาน รองอธิการบดี รับทราบ และลงนาม พรอมสงเรื่องไปที่ สกอ. ทั้งเอกสารและทาง E-mail
6. นักวิชาการศึกษาแจง Username / password ทุกหลักสูตร
7. นักวิชาการศึกษานัดวันอบรมการลงระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร โดยมีเอกสาร ระบบ
ISCED, username, ขั้นตอนการลงระบบ (อาจารยประจําหลักสูตร เตรียมไฟล มคอ.)
8. นักวิชาการศึกษาบอกขั้นตอนการลงระบบ CHE QA Online ใหอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสอบถามเรื่องเกี่ยวกับระบบ (ตอบไมได สอบถามไปยัง สกอ.)
9. นักวิชาการศึกษากําหนดวันสงระบบ CHE QA Online ตรวจสอบขอมูลทุกหลักสูตร (ไมครบถวน)
แจงไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. นักวิชาการศึกษาสรุปทุกหลักสูตรเพื่อยันยันขอมูลในระบบ แจงรองอธิการประกันคุณภาพ และยิน
ยันขอมูล
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดาน เลขที่เอกสาร :
ประกันคุณภาพการศึกษา
แกไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
หนา
:7
Online) ระดับหลักสูตร

7. เอกสารอางอิง
1. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมยกเลิกตัวบงชี้
2. แบบฟอรมเพิ่มชื่ออาจารยในระบบ CHE QA Online
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
เอกสารขอ
ยกเลิกตัวบงชี้

สถานที่จัดเก็บ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
สกอ.

ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ไฟลเอกสาร
PDF
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช :

11 พฤษภาคม 2564

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

ตําแหนง
นางสาวสุภาวิมล กือเย็น
นักวิชาการศึกษา

ลงนาม

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ แกไขครัง้ ที่ :
การศึกษาภายใน
หนา
:1
ระดับหนวยงานสนับสนุน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหมีแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
1.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
2. ขอบเขต
เฉพาะการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน สวนของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. คําจํากัดความ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิ จ หลั ก อย า งมี ร ะบบตามแบบแผนที่ กํ า หนดไว โดยมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ (QUALITY CONTROL)
การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทําให
เกิ ดความมั่ นใจในคุ ณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของ
การจัดการศึกษา ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
สถาบันวา สงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี้
หนวยงานสนับสนุน หมายถึง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี
4. ความรับผิดชอบ
4.1 หนวยงานสนับสนุน
4.2 นักวิชาการศึกษา
4.3 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
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เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ แกไขครัง้ ที่ :
การศึกษาภายใน
หนา
:2
ระดับหนวยงานสนับสนุน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

จุดเริ่มตน
สังเคราะหเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

จัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน

ประชุมวิพากษ (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน

ปรับแก (ราง) ตามที่วิพากษ

- คูมือการ
ประกัน
รอง
อธิการบดี คุณภาพ
ฝายประกัน การศึกษา
ภายใน
คุณภาพ
การศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.
หนวยงาน 2562
สนับสนุน
- (ราง)
เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
ระดับ
หนวยงาน
สนับสนุน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
ผูรับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน
กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

ไมครบถวน

ปรับแก (ราง) ตามที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จัดทําเลมเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน

จัดทํา QR Code ให download

เอกสาร

- (ราง)เกณฑ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
หนวยงาน
สนับสนุน

นํา (ราง) เขาวาระ
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:3

ครบถวน

- เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
หนวยงาน
สนับสนุน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
ผูรับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ แกไขครัง้ ที่ :
การศึกษาภายใน
หนา
:4
ระดับหนวยงานสนับสนุน
กิจกรรม

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน

หนวยงาน
สนับสนุน

หนวยงานสนับสนุน นําเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ไปประเมิน

ผูเกี่ยวของ

หนวยงาน
สนับสนุน

หนวยงาน
สนับสนุน

เอกสาร

เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน
สนับสนุน

จบ

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 สังเคราะห เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
สนับสนุน จากเลมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
6.2 จัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
6.3 จั ดประชุมวิพากษ (ราง) เกณฑการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บหนวยงานสนับสนุ น
ใหหนวยงานสนับสนุน
6.4 ปรับแก (ราง) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนตามที่วิพากษ
6.5 นํ า (ร าง) เกณฑการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน วยงานสนับสนุนเข าที่ วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพ แกไขครัง้ ที่ :
การศึกษาภายใน
หนา
:5
ระดับหนวยงานสนับสนุน

6.6 ถ าไมครบถวนให ปรับ แก (ราง) เกณฑการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน วยงาน
สนับสนุนตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
8.1 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง
8.2 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
แบบฟอรม
รายงานการ
ประเมินตนเอง
แบบฟอรม
รายงานผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน

สถานที่จัดเก็บ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ไฟลเอกสาร
PDF
ไฟลเอกสาร
PDF
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วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อการปฏิบัติงาน : การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน/
แผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน

ตําแหนง
นายสมโชค ฤทธิ์จํารูญ
นักวิชาการศึกษา
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี

ผูจัดทํา
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:2

การจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธ
กั บ ชุ ม ช นแล ะแผ น การบ ริ ก าร วิ ช าก ารแก สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563

1. วัตถุประสงค
เพื่อการจัดทําโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแก
สังคม มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ ธนบุ รี ปการศึกษา 2563 ชุมชนยานกะดีจีน เปน พื้น ที่เปาหมายใหเกิดความ
ตอเนื่องและเกิดความมั่นคงยั่งยืน
2. ขอบเขต
ศึกษา วิเ คราะห และจัดทําโครงการตามแผนการเสริ มสร างความสัมพัน ธกับ ชุมชนและแผนการ
บริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563
3. คําจํากัดความ
แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ปการศึกษา 2563 หมายถึง การดําเนินงานโครงการตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
แผนการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการความรูศิลปวัฒนธรรม ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนยานกะดีจีน เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เพื่อการทองเที่ยว
วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกส และอาหารมอญ
4. ความรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทั้ง 4
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

กิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห แผนพัฒนาทองถิ่นฯ แผน
ยุทธศาสตรฯ และเกณฑมาตรฐานตางๆ

ผูเกี่ยวของ
นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

เอกสาร
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตาม
พระราโ ช บาย, แผ น
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
มาตรฐานการประกั น
คุ ณ ภาพฯด า นบริ ก าร
วิชาการ

นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

(ราง) แผนการเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนฯ

ดําเนินการจัดทํา(ราง)โครงการสอดคลองตาม
แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนฯ

(ราง) แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนฯ

นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

นายสมโชค
ฤทธิ์จํารูญ

คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ
ตามแผนฯ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ

คณะกรรมการ
พิจารณารายงานผล
การดําเนินงานฯ

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

งานประกัน
แ ผ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
คุณภาพ
ความสัมพันธกับชุมชนฯ
การศึกษา และ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ
ทั้ง 4

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
ศึกษาวิ เ คราะห ร ะบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาประเด็นการบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน และสังคม เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งพึง
มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการที่
ชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม
กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
เปาหมาย เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประกอบกับเกณฑมาตรฐานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมกําหนดไววาทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการ
พัฒ นาท องถิ่ น ที่ส อดคล องกั บ บริ บ ท ป ญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน
จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ
ดังนั้นเพื่อใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัย คณะ และชุมชนเปาหมาย
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดทําการศึกษา
วิเคราะห ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดานการบริการวิชาการแกสังคม
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เอกสารอางอิง
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามพระราโชบาย, แผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย , แผนปฏิ บั ติ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพฯดานบริการวิชาการแกสังคม
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับแผนการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 – 2565 ระดับอุดมศึกษา
- แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563
- โครงการ/กิจกรรมตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแก
สังคม ปการศึกษา 2563
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาการจัดเก็บ การจัดเก็บ
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานการใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช : 1 มีนาคม 2564
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน
ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

ตําแหนง
นายรัชศักดิ์ เลิศไตรกุล
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ลงนาม

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการใชงาน
เลขที่เอกสาร :
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน แกไขครัง้ ที่ :
อธิการบดี
หนา
: 2

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูใชงานระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขต
คูมือการใชงานระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการใชระบบคลัง
เอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี ทั้งในสวนผูใชงานระบบและสวนผูดูแลระบบ
3. คําจํากัดความ
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี หมายถึง ระบบที่ใชในการจัดเก็บเอกสารที่ใชในการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
4. ความรับผิดชอบ
- ผูดูแลระบบ
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
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วิธีการใชงาน
เลขที่เอกสาร :
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน แกไขครัง้ ที่ :
อธิการบดี
หนา
:3

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ เอกสาร
เอกสาร
ในการ
จัดเก็บ

เริ่ มต้ น
มี
ตรวจสอบการเข้ า

ไม่มี

เพิ่มเอกสาร

ผูดูแลระบบ

คลังเอกสาร

ค้ นหา
มี
แสดงข้ อมูล

จบ

ไม่มี

บุคลากร
ผูรับผิดชอบ
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วิธีการใชงาน
เลขที่เอกสาร :
ระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงาน แกไขครัง้ ที่ :
อธิการบดี
หนา
: 4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. ขอใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
2. เขาใชระบบงานที่ https://office.dru.ac.th/_docweb
3. ทําตามขั้นตอนในคูมือระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
7. เอกสารอางอิง
1. คูมือระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมขอใชระบบคลังเอกสารเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารประเภท ระบบคลัง
นักวิชาการ
อื่นๆ
เอกสารเว็บไซต คอมพิวเตอร
สํานักงาน
อธิการบดี

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ไฟลเอกสาร
PDF, รูปภาพ

166

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช :

17 พฤษภาคม 2564

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

ตําแหนง
นายอภิวัฒน ปทถาพงษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ลงนาม

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง แกไขครัง้ ที่ :
จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส หนา
:1
ในการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหมีแนวทาง รวมถึงแสดงความคิด ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นตาง นําไปปรับปรุงและพัฒนาเปนรายงานกับสวนงานตางๆ เชน ITA
2. ขอบเขต
พัฒ นา เว็ บไซต ชุ มชน สรางจิต สํ านึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบั ติ งาน เพื่อบุคลากร
ที่เกี่ยวของรวมถึงผูที่มาใชบริการและบุคคลภายนอกไดแสดงความคิดเห็น
3. คําจํากัดความ
หนวยงานสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ทํางานดานปฏิบัติการตามหนวยงานตางๆ เชน สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานอธิการบดี เปนตน
4. ความรับผิดชอบ
4.1 หนวยงานสนับสนุนและผูเกี่ยวของ
4.2 งานระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบประเมินความพึงพอใจ
4.3 พัฒนา Web Site ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง แกไขครัง้ ที่ :
จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส หนา
:2
ในการปฏิบัติงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

จุดเริ่มตน
สังเคราะหขอมูล ชุมชน สรางจิตสํานึก
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอมูลจาก
ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ
สํานักงาน สํานักงาน
อธิการบดี อธิการบดี

ประชุม การจัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

จัดทํา การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ดําเนินการพัฒนาแลวแกไข ตามที่ ผอ.สนอ
ไดมอบหมาย

หนวยงาน
สนับสนุน
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การพัฒนาเว็บไซต ชุมชน สราง
แกไขครัง้ ที่ :
จิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใส หนา
:3
ในการปฏิบัติงาน

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 สังเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของกับ ITA จากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
6.2 ประชุม การจัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
6.3 จัดทํา เว็บไซต ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
6.4 ดําเนินการพัฒนาแลวแกไข ตามที่ ผอ.สนอ ไดมอบหมาย
7. เอกสารอางอิง
1. Web Site Web Site ชุมชน สรางจิตสํานึก คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
Link : https://office.dru.ac.th/copoffice/
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
8.1 ขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
8.2 ขอมูลบางสวนจาก https://itas.nacc.go.th/ (ITA)
9. การจัดเก็บ
เลขที่ ชื่อเอกสาร สถานที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
เอกสาร
จัดเก็บ
จัดเก็บ
การพัฒนา งาน
นักวิชาการ
https://office.dru.ac.th/copoffice/
เว็บไซต
เทคโนโลยี ศึกษา
ชุมชน
สารสนเทศ
สราง
จิตสํานึก
คุณธรรม
และความ
โปรงใสใน
การ
ปฏิบัติงาน
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กองพัฒนานักศึกษา

171

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การขอทุนการศึกษาให้เปล่า
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตาแหน่ง
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว

ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การขอทุนการศึกษาให้เปล่า
หน้า
: 1/4
1. วัตถุประสงค์
เนื่องด้วยกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ซึ่งรวมถึงหน้าที่การให้บริการด้านทุนการศึกษาให้เปล่า จัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษา
ต่อจนสาเร็จการศึกษา จึงได้จัดทาวิธีปฏิบัติงานการขอทุนการศึกษาให้เปล่าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานการขอทุนการศึกษาให้เปล่า มีขอบเขตตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ การคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
จนถึงการประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่าตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา
ให้เปล่า
3. คาจากัดความ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลด้าน
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า รวมทั้งการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการขอทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การติดต่อ
ประสานงานทุนการศึกษาให้เปล่าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นักศึกษา หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มสี ถานะกาลังศึกษาอยู่ภายในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษ
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก หมายถึง ข้อกาหนดต่างๆ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาให้
เปล่า โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า
คณะกรรมการคัดเลือก หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อในคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า
4. ความรับผิดชอบ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าทีใ่ ห้บริการข่าวสาร ให้คาปรึกษา จัดทาข้อมูล เอกสาร รวบรวม
สถิติ และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานทุนการศึกษาให้เปล่า
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เลขที่เอกสาร :
สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การขอทุนการศึกษาให้เปล่า
หน้า
: 2/4
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอทุนการศึกษาให้เปล่า
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เริ่มต้น
นักแนะแนว
การประชาสัมพันธ์
การศึกษาและอาชีพ ผ่านเพจCounseling
DRU
นักศึกษา
แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า

ประชาสัมพันธ์การขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
ขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า

นักแนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ

นักศึกษาส่งเอกสาร

แก้ไข

นักศึกษา

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร

นักแนะแนว
แบบฟอร์มการขอรับ
การศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษาให้เปล่า

ผ่าน
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารฯ

นักแนะแนว
แบบฟอร์มการขอรับ
การศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษาให้เปล่า
คณะกรรมการ
คุณสมบัติและเกณฑ์
คัดเลือกทุนการศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา
ให้เปล่า
ทุนการศึกษาให้

เสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก
ผ่าน
บันทึกรายชื่อนักศึกษาที่ได้รบั
การคัดเลือก
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือก
สิ้นสุด

แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า

ไม่ผ่าน

นักแนะแนว
เอกสารประกาศ
การศึกษาและอาชีพ รายชื่อ
นักแนะแนว
เอกสารประกาศ
การศึกษาและอาชีพ รายชื่อ
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สานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

3/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประชาสัมพันธ์กาหนดการรับสมัคร 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 เพื่อพิจารณาและคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดไว้
- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพบันทึกรายชื่อ ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา
ให้เปล่าและประกาศรายชื่อผ่านทางเพจ Counseling DRU และ Web site มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
7. เอกสารอ้างอิง

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา Counseling DRU
- แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า
- คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาให้เปล่า
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า
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สานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การขอทุนการศึกษาให้เปล่า

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

4/4

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
ประกาศจากเพจงานแนะ
แนวกองพัฒนานักศึกษา
Counseling DRU

แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนการศึกษาให้เปล่า

สถานที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
นักแนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
จัดเก็บในเพจ
งานแนะแนว
กองพัฒนา
นักศึกษา
Counseling
DRU
เอกสาร
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
นายคณาธิป สัมมาทัต

ผูจัดทำ
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.

177

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สำนักงานอธิการบดี
การขอกูยืมกองทุนเงินให แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. หนา
: 1/3
1. วัตถุประสงค
ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งในแตละป
การศึกษานั้นมีจำนวนผูกูจำนวนมากทั้งผูกูรายใหมที่ไมเคยกูยืมเงินมากอน รวมถึงผูกูรายเกาที่เคยกูยืมเงิน
มาแลวในสถานศึกษาอื่นหรือในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง เพื่อเปนมาตรฐาน และใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจำปการศึกษาตางๆ จึงไดจัดทำวิธีปฏิบัติงานการขอกูยืม
กองทุนเงินใหกูเพือ่ การศึกษา กยศ.ขึ้นมา
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานการขอกูยืมกองทุนเงินใหกูเพื่อการศึกษา กยศ. มีขอบเขตตั้งแตการประชาสัมพันธให
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จนถึงการประกาศผูที่มสี ิทธิ์สมั ภาษณ
ตามกำหนดการที่กองทุน กำหนด
3. คำจำกัดความ
เจาหนาที่กองทุน หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
ผูที่ประสงคกู หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
และประสงคจะกูเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่ การศึกษา
ระบบ e-student loan หมายถึงระบบของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานกองทุน มีหนาที่ใหบริการขาวสารและจัดทำระบบ เอกสาร รวมถึงทำกิจกรรมตางๆตามที่
กองทุนกำหนด
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สำนักงานอธิการบดี
การขอกูยืมกองทุนเงินให แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. หนา
: 2/3
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เจาหนาที่งาน
กองทุน

การประชาสัมสัมพันธ
ผานเพจ งานกองทุนฯ

เริ่ม
ประชาสัมพันธ การยื่นขอกู
ประจำปการศึกษา
ผูที่ประสงคกู บันทึกขอมูลใน
ระบบ e-student loan

เจาหนาที่งาน
กองทุน

ผูที่ประสงคกู

ผูท้ ี่ประสงคกู Print เอกสารคํา
ขอกูส้ ่งกองพัฒนานักศึกษา

ผูที่ประสงคกู

ใบคำขอกูประจำป
การศึกษา นั้นๆ

เจาหนาที่งาน
กองทุน

ใบคำขอกูประจำป
การศึกษา นั้นๆ

แกไข
ตรวจ
เอกสาร

ไมถูกตอง

ถูกตอง
บันทึกเข้าระบบ
e-student loan

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ สัมภาษณ์

จบ

เจาหนาที่งาน
กองทุน

เจาหนาที่งาน
กองทุน

เอกสารประกาศรายชื่อ
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สำนักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา กยศ.

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
:

3/3

6. วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่งานกองทุน ประชาสัมพันธกำหนดการ และวิธีการใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ตองการขอกู กยศ. ประจำปการศึกษานั้นๆ ไดรับทราบ โดยผานทางเพจกองทุน และ
Web site มหาวิทยาลัย
- ผูที่ประสงคจะกู ไปบันทึกคำขอกูในระบบ e-student loan โดยใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Login เขาระบบ โดยผูประสงคจะกูตองพิมพแบบคำขอกูสงทางกองพัฒนานักศึกษา ตามกำหนด
- เจาหนาที่กองทุน ตรวจเอกสารที่ผกูู พิมพมา หากเอกสารไมถูกตองผูกูตองเขาระบบ e-student
loan เพือ่ พิมพใบขอกูมาใหม หากเอกสารถูกตอง เจาหนาที่กองทุนจะบันทึกเขาระบบ เพื่อพิมพ
เอกสารประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ ัมภาษณตอไป
7. เอกสารอางอิง
- เพจกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ใบคำขอกูยืมเงิน
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- ใบคำขอกูยืมเงิน จากระบบ e-student loan
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
ประกาศจากเพจกองทุน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
ใบคำขอกูยืมเงินจาก
ระบบ e-student loan

สถานที่จัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่กองทุน

กองพัฒนานักศึกษา เจาหนาที่กองทุน

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ในเพจ

เอกสาร
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
นางสาวปราณี หวังสกุลโชค

ผูจัดทำ
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/3

1. วัตถุประสงค
ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา แมวาจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษาปลอดภัยที่สุด ขณะที่อยูในมหาวิทยาลัย แตอุบัติเหตุเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไมคาดขึ้น การประกัน
อุบัติเหตุเปนวิธีการหนึ่งที่จะลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยตองรับภาระในเบื้องตน
2. ขอบเขต
วิธีป ฏิบัติงานการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มีขอบเขตตั้งแตการประชาสัมพันธใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จนถึงการแจงการโอนเงินใหกับนักศึกษา
3. คำจำกัดความ
เจาหนาที่การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแล
ดานการประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษา
ผูที่ขอรับการประกันอุบัติเหตุหมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทีช่ ำระเงินคาประกัน
อุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย
4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานประกันอุบัตเิ หตุนักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษา
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วิธีการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 2/3

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่ม
นักศึกษาขอทำเรื่องรับเงินประกัน
อุบัติเหตุ

เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัตเิ หตุ
นักศึกษา

ไมรับทำ
เอกสาร

ตรวจสอบ
สิทธิ์

ไมมีสิทธิ์

เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา
เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ
ในเลมประกัน
อุบัติเหตุ

มีสิทธิ์

แจงเอกสารที่ตองใชเบิก
ประกันอุบัติเหตุ

แกไข/เพิ่มเติม
เอกสาร

นักศึกษายื่นเอกสารที่ตอง
ใชเบิกประกันอุบัติเหตุ

ไมมี/ไมครบ

ตรวจสอบ
เอกสาร
ครบ

ทำเรื่องสงบริษัทประกันอุบัติเหตุ
บริษัทประกันตรวจสอบและโอน
เงินใหกับนักศึกษา
จบ

เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา
นักศึกษา
เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา
เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา
เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา

ใบเบิกประกัน
อุบัติเหตุ
ใบเสร็จรับเงินและ
ใบรับรองแพทย
ฉบับจริง
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 3/3

6. วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่งานประกันอุบัตเิ หตุ แนะนำวิธีการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ที่ตองการขอรับเงินประกันอุบัตเิ หตุนกั ศึกษา ไดรับทราบ โดยผานกองพัฒนา
นักศึกษาและเพจกองพัฒนานักศึกษา
- ผูที่ประสงคจะขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา
- เจาหนาที่งานประกันอุบัติตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการ
สงเรื่องใหกับบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
7. เอกสารอางอิง
- รายชื่อเลมประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- ใบเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ใบบันทึกการสงเอกสาร กองพัฒนานักศึกษา
การขอรับเงินประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่งาน
ประกันอุบัตเิ หตุ
นักศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
เอกสาร
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตําแหนง
นายจตุพร เดชจร

ผูจัดทํา
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนา
: 1
1 วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งประสิทธิผลเปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 ขอบเขต
เฉพาะการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนกองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 คําจํากัดความ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่ หมายถึง หัวหนาเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานดําเนินการเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจาง
ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ หมายถึง ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระบบ MIS หมายถึง ระบบการจัดซื้อ จัดจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ใบเสนอราคา หมายถึง เอกสารที่ผูขายหรือผูใหบริการออกใหกับผูสนใจ เพื่อแสดงรายละเอียดสินคา
กอนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งภายในเอกสารใบเสนอราคาจะตองมีการชี้แจงรายการสินคาหรือรายการบริการอยางชัดเจน
พรอมระบุเงื่อนไขและคาใชจายตางๆ ซึ่งเอกสารใบเสนอราคานั้น
เนินการเฉพาะสวนงานบริหารงานทั่วไป การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กอง
พัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

186

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนา
: 2

4 ความรับผิดชอบ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ
- หัวหนาเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนา
: 3
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัสดุ แกไขครัง้ ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนา
: 4
6วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปขอใบเสนอราคาจากรานคา/บริษัท
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปตรวจสอบขอมูลความถูกตองในใบเสนอ
- เจา หน าที่ บ ริห ารงานทั่ว ไปจัดทํ าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง พัส ดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร อมเสนอชื่ อ
กรรมการตรวจรับพัสดุในระบบ MIS และแนบเอกสารใบเสนอราคาจากรานคา/บริษัท
- เสนอหัว หน า เจ าหน าที่ ดํา เนิน การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุ มัติและ
ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เสนอผูอํานวยการกองคลังและพัสดุเพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
- เสนอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีพิจารณาเพื่ออนุมัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง พัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- สะแกนเอกสารเก็บ
- สงบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง งานพัสดุ ดําเนินการเปนลําดับตอไป
7 เอกสารอางอิง
7.1 ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8 แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
8.1 แบบฟอรมรายงานขออนุมัตจิ ัดซื้อจัดจาง
9 การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง กองพัฒนานักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ไฟลเอกสาร
PDF
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สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั งิ าน

วิธีการปฏิบัตงิ าน
การขออนุมตั เิ บิกจ่ ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่ มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตําแหน่ ง
นางสาวปาริ ฉตั ร จารุ ชวลิต

ผูจ้ ดั ทํา
ผูท้ บทวน
ผูอ้ นุมตั ิ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารย์เอกริ นทร์ ตั้งนิธิบุญ

ประวัตกิ ารแก้ ไข
แก้ ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั งิ าน
เลขทีเ่ อกสาร :
การขออนุมตั เิ บิกจ่ ายเงิน แก้ ไขครั้งที่ : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ผลตามที่มุ่ง
หมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงได้จดั ทําวิธีการขออนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ขึ้น
2. ขอบเขต
วิธีการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา มีขอบเขตเพื่อให้องค์การบริ หารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษา
3. คําจํากัดความ
“สภานักศึกษา”
“องค์การนักศึกษา”
“สโมสรนักศึกษา”

หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาบัยราชภัฏธนบุรี
หมายความว่า องค์การนักศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะที่เปิ ดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงินกองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา ให้
เป็ นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดทํา
สรุ ปบัญชีถึงมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
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สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั งิ าน
เลขทีเ่ อกสาร :
การขออนุมตั เิ บิกจ่ ายเงิน แก้ ไขครั้งที่ : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 2

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การขออนุมัติเบิกจ่ ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกีย่ วข้ อง

เอกสาร

192
องค์การบริ หารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักึกษา
ส่ งเอกสารการขออนุมิติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา

องค์ การ/สภา/สโมสร
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

องค์ การ/สภา/สโมสร
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

ผู้อาํ นวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

จนท.

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

ไม่ผา่ น
จนท.การเงินกองพัฒนานักศึกษา

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

ตรวจสอบเอกสารการขออนุมิติ
เบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

ส่ งเอกสารให้ผอู ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา

ไม่ผา่ น
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
พิจารณา/ลงนาม
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนา
นักศึกษา
ส่ งเอกสารให้ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

พิจารณา/ลงนามอนุมตั ิ

ไม่ผา่ น
ประธานกรรมการ
การเงินกิจกรรมนักศึกษา

ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
พิจารณา/ลงนาม

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

ผู้เกีย่ วข้ อง

เอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การขออนุมัติเบิกจ่ ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ต่ อ)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
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สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

วิธีการปฏิบตั งิ าน
เลขทีเ่ อกสาร :
การขออนุมตั เิ บิกจ่ ายเงิน แก้ ไขครั้ งที่ : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 43
จนท.การเงินกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้องค์การบริ หารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักึกษา

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

จนท.การเงินกอง
พัฒนานักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

การเงินกองพัฒนานักศึกษาลงบัญ/เก็บเอกสารไว้เป็ นหลักฐาน

จบ

6. วิธีการปฏิบัตงิ าน
ลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. องค์การบริ หารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษาส่ งเอกสารการขอ
อนุมตั ิเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
2. เจ้าหน้าที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน/
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- เอกสารถูกต้องจะดําเนินการส่ งเอกสารต่อให้ผอู ้ าํ นวยการกอง
พัฒนานักศึกษาพิจารณาต่อไป
- เอกสารผิดจะส่ งเอกสารคืน องค์การบริ หารนักศึกษา/สภานักศึกษา/
สโมสรนักศึกษา เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

วิธีการปฏิบัตงิ าน (ต่ อ)

ผู้รับผิดชอบ
องค์การ/สภา/สโมสร
นักศึกษา
ปาริ ฉตั ร จารุ ชวลิต
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ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั งิ าน
เลขทีเ่ อกสาร :
การขออนุมตั เิ บิกจ่ ายเงิน แก้ ไขครั้งที่ : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 5
ผูอ้ าํ นวนการกองพัฒนา
นักศึกษา

3.

ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน/
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- เอกสารถูกต้องจะดําเนินการส่ งเอกสารต่อให้ประธานกรรมการ
การเงินกิจกรรมนักศึกษาต่อไป
- เอกสารผิดจะส่ งเอกสารคืน เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้งให้ถูกต้อง

4.

ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษาต่อไป
- อนุมตั ิ จะส่ งต่อให้เจ้าหน้าที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินต่อไป
- ไม่อนุมตั ิ จะส่ งเอกสารคืนให้ผอู ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ตรวจสอบอีกครั้งให้ถูกต้อง

ประธานกรรมการการเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

5.

เมื่อประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษษพิจารณาอนุมตั ิแล้ว
เจ้าหน้าที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาจะดําเนินการดังนี้
- เบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาตามเอกสารที่ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินให้
องค์การ/สภา/สโมสร นักศึกษา ต่อไป
- ลงบัญชีคุมยอดเงินกิจกรรมนักศึกษา
- สรุ ปบัญชีเสนอมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ

ปาริ ฉตั ร จารุ ชวลิต

7. เอกสารอ้างอิง
- หลักฐานการเบิกจ่ ายเงินทีผ่ ่านการอนุมัตติ ามลําดับ
- สมุดบัญชี
- บันทุกขอส่ งสรุปยอดการใช้ จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา

8. แบบฟอร์ มทีเ่ กีย่ วข้ อง
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- แบบบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
- แบบสรุ ปโครงการ
9. การจัดเก็บ

เลขทีเ่ อกสาร

ชื่ อเอกสาร
ใบรับใบสําคัญ

สมุดบัญชีธนาคาร

สมุดลงบัญชีสรุ ป
ยอดเงินต่างๆ

สถานทีจ่ ัดเก็บ
แฟ้มการเงินกอง
พัฒนานักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองพัฒนา
นักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน
กองพัฒนา
นักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน
กองพัฒนา
นักศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
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การขอผอนผันการเขารับราชการ
เปนทหารกองประจำการ

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การขอผอนผันการเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
เลขทีเ่ อกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
ผูจัดทำ

ลงนาม

วันที่

นายวันชัย ภัทรกุลปกรณ

ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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การขอผอนผันการเขารับ เลขที่เอกสาร
ราชการเปนทหารกอง แกไขครัง้ ที่
หนา
: 1/5
ประจำการ

1.วัตถุประสงค
-เพื่อใหเจาหนาที่ฯ มีความรู ความเขาใจ สามารถดำเนิน งานไดตามขั้นตอนของการปฏิบั ติก าร
ยื่นเรื่องขอผอนผันฯไดอยางถูกตอง และลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
2.ขอบเขต
-เตรีย มเอกสารคำรองขอผอนผั น ฯ ตลอดจนแนะนำขั้ น ตอนตางๆ ใหกั บ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ รับทราบถึงวิธีปฏิบัติการยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
3.คำจำกัดความ
-เจาหนาที่ฯ หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯใหดูแลงานดานขั้นตอนการยื่น
เรื่องขอผอนผันฯ
-นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีสถานะกำลังศึกษาอยู และมีอายุไมครบ
26 ปบริบูรณ
4.ความรับผิดชอบ
-จัดทำประกาศแจงนักศึกษาใหทราบ
-ตรวจสอบความถูกตองของคำรองฯและเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-รวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-จัดสงหลักฐานตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกป
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การขอผอนผันการเขารับ เลขที่เอกสาร
ราชการเปนทหารกอง แกไขครัง้ ที่
หนา
: 2/5
ประจำการ

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานผอนผันทหาร
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่ม
ดำเนินการประชาสัมพันธให
นักศึกษาสงเอกสารหลักฐานการ
ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ

เจาหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย

รับคำรองฯ และเอกสารหลักฐาน
ของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ

ประชาสัมพันธโดยผานทางเพจฯ
งานทหารฯ และ Web site ของ
มหาวิทยาลัยฯ
คำรองฯและเอกสารหลักฐานของ
นักศึกษาที่ขอผอนผันฯ
เจาหนาที่

แกไข
ไมผาน
ตรวจสอบหลักฐานการ
ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
ผาน

คำรองฯ
/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9
/สำเนาหมายเรียก
รับราชการทหาร แบบ สด.35
/สำเนาทะเบียนบาน
/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ถามี)
/หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูรับผิดชอบ

การขอผอนผันการเขารับ เลขที่เอกสาร
ราชการเปนทหารกอง แกไขครัง้ ที่
หนา
: 3/5
ประจำการ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

คำรองฯ
/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9
/สำเนาหมายเรียก
รับราชการทหาร แบบ สด.35
/สำเนาทะเบียนบาน
/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ถามี)
/หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา

รวบรวมหลักฐาน พิมพบัญชีรายชื่อ
ของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ

เจาหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย

เอกสาร

จัดทำบันทึกขอความ
ใหผูบริหารลงนาม

เจาหนาที่

บันทึกขอความ

แกไข
ไมผาน
ผูบริหารลงนาม

ผาน

บันทึกขอความ
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ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย

การขอผอนผันการเขารับ เลขที่เอกสาร
ราชการเปนทหารกอง แกไขครัง้ ที่
หนา
: 4/5
ประจำการ

กิจกรรม

จัดสงเอกสารหลักฐาน
ของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผัน
ฯ

เก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษา
ที่ยื่นเรือ่ งขอผอนผันฯ

ผูเกี่ยวของ

เจาหนาที่

เอกสาร

คำรองฯ
/สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9
/สำเนาหมายเรียก
รับราชการทหาร แบบ สด.35
/สำเนาทะเบียนบาน
/สำเนาหนังสือการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ถามี)
/หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา

จบ

6.วิธีการปฏิบัติงาน
-เจาหนาที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธใหนักศึกษายื่นเรื่องขอผอนผัน รวมถึงเอกสารหลักฐานการขอ
ยื่ น เรื่ อ งขอผอนผั น ฯ ตลอดจนขั้ น ตอนตางๆ ใหกั บ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
กรุ ง เทพมหานครและสมุ ท รปราการ ไดรั บ ทราบ โดยผานทางเพจฯงานทหารฯ และWebsite
ของมหาวิทยาลัยฯ
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การขอผอนผันการเขารับ เลขที่เอกสาร
ราชการเปนทหารกอง แกไขครัง้ ที่
หนา
: 5/5
ประจำการ

-รับคำรองฯและเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-รวบรวมหลักฐาน พิมพบัญชีรายชื่อของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-จัดสงเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
-เก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผอนผันฯ
7.เอกสารอางอิง
-กฎกระทรวงการผอนผันเขารับราชการทหารกองประจำการแกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษาหรือ
เรียนรู พ.ศ.2549
8.แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
-คำรองฯ และเอกสารหลักฐานการการยื่นเรื่องขอขอผอนผันฯ
-บันทึกขอความใหผูบริหารลงนาม
9.การจัดเก็บ
เลขที่
ระยะเวลา
ชื่อเอกสาร
สถานที่จัดเก็บ
ผูรับผิดชอบ
การจัดเก็บ
เอกสาร
จัดเก็บ
คำรอ งฯ แล ะ เอ ก ส าร
หลักฐานการการยื่นเรื่อง
ขอขอผอนผันฯ

กองพัฒนา
นักศึกษา

เจาหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย

จนกวาจะ
พนสภาพ
การเปน
นักศึกษา

บันทึกขอความให
ผูบริหารลงนาม

กองพัฒนา
นักศึกษา

เจาหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย

จนกวาจะ
พนสภาพ
การเปน
นักศึกษา
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วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนยสงเสริม
สุขภาวะ

วิธีการปฏิบตั ิงานการใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
นายศิวเรศ สุภูออน

ผูจัดทำ
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงานการใช เลขที่เอกสาร :
บริการศูนยสงเสริมสุข แกไขครัง้ ที่ :
ภาวะ
หนา
: 1/4

1. วัตถุประสงค
กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และใหบริการในดานกีฬา
และสุขภาพ โดยสงเสริมใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีพื้นทีอ่ อกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาวะที่ดี
โดยกองพัฒนานักศึกษาไดบริการสถานที่ออกกำลังกายบริเวณอาคาร 1 ชั้น 15 ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรฐาน และใช
เปนแนวทางปฏิบัติในการรับบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีส่ นใจจึงไดจัดทำวิธีปฏิบัติงานการใช
บริการศูนยสงเสริมสุขภาวะขึ้น
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานการเขารับบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะมีขอบเขตตั้งแต การประชาสัมพันธเวลาเปดและปด
การบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ รวมถึงการลงชื่อเขารับบริการจนถึงการลงชื่อออกจากการใชบริการศูนยสงเสริม
สุขภาวะ ตามเวลาที่กำหนด
3. คำจำกัดความ
เจาหนาที่งานกีฬา หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานงานกีฬา
ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีเ่ ขารับบริการศุนยสงเสริมสุขภาวะ
ศูนยสงเสริมสุขภาวะ หมายถึง หองออกกำลังกาย อาคาร 1 ชั้น 15
4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานกีฬา มีหนาที่ใหการบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ทีเ่ ขารับบริการศูนย
สงเสริมสุขภาวะ แนะนำวิธีการใชอุปกรณออกกำลังกายที่ถกู ตองแกผูรับบริการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูรับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงานการใช เลขที่เอกสาร :
บริการศูนยสงเสริมสุข แกไขครัง้ ที่ :
ภาวะ
หนา
: 2/4
กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่ม
ประชาสัมพันธการเปดบริการ
ศูนยสงเสริมสุขภาวะ

เจาหนาที่งาน การประชาสัมสัมพันธ
กีฬา
ผานเพจ งานกองกีฬา
ฯ

ผูใชบริการขอใชบริการศูนย
สงเสริมสุขภาวะ

ไมใช
งดบริการ

ผูใชบริการ

เจาหนาที่งาน บัตรนักศึกษา,บัตร
กีฬา
ประจำตัวพนัก
งานมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบบเอกสารผูขอใช
บริการวาเปนนักศึกษา
อาจารย หรือบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ใช

ลงชื่อเขาใช
บริการ
ผูใชบริการ

ใบลงชื่อเขาใชบริการ
ศูนยสงเสริมสุขภาวะ

เข้าใช้บริการ
ผูใชบริการ

จบ

ลงชื่อออก

เจาหนาที่
งานกีฬา

ใบลงชื่อเขาใชบริการ
ศูนยสงเสริมสุขภาวะ
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สำนักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนย
สงเสริมสุขภาวะ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3/4

6.

วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่งานกีฬา ประชาสัมพันธการเปดบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ และวิธีการขอใชบริการ
ใหกับนักศึกษา อาจารย หรือบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- เจาหนาที่งานกีฬา ตรวจเอกสารการขอใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะใหกับนักศึกษา อาจารย หรือ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
ในกรณีไมมีหลักฐานหรือไมใชนักศึกษา อาจารย หรือบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจาหนาที่
งานกีฬาชี้แจงถึงระเบียบการเขาใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ และงดบริการ
- ผูใชบริการทีผ่ านการตรวจเอกสารลงชื่อเขาใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะ โดยลงเวลาเขาใชบริการ
ในใบลงชื่อเขาใชบริการ
- เจาหนาที่งานกีฬาบริการใหคำแนะนำแกผูใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะถึงการออกกำลังและการ
ใชเครื่องออกกำลังกายอยางถูกวิธี
- ผูใชบริการที่ใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาวะเสร็จแลว ลงชื่อออกจากการใชบริการพรอมทั้งลงเวลา
ออก ในใบลงชื่อเขาใชบริการ
- เจาหนาที่งานกีฬาตรวจเช็คความเรียบรอยของอุปกรณภายในศูนยสงเสริมสุขภาวะและเก็บใบลง
ชื่อเขาใชไวเปนขอมูลจำนวนผูเขาใชบริการในแตละวันตอไป

7.

เอกสารอางอิง

8.

- เพจงานกีฬากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ใบลงชื่อเขาใชศูนยสงเสริมสุขภาวะ
แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- ระเบียบการใชศูนยสงเสริมสุขภาวะ
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สำนักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานการใชบริการศูนย
สงเสริมสุขภาวะ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 4/4

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ประกาศจากเพจงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
ใบลงชื่อเขาใชบริการศูนย กองพัฒนานักศึกษา
สงเสริมสุขภาวะ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ

เจาหนาที่งาน
กีฬา

ในเพจ
,เอกสาร

เจาหนาที่งาน
กีฬา

เอกสาร
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเสนอโครงการ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
นายชฎาธาร ภูธิวุฒิ

ผูจัดทำ
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่
23 เมษายน 2563

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
สำนักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
แกไขครั้งที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขั้นตอนการเสนอโครงการ
หนา
: 1/3

1. วัตถุประสงค
ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจึง
เปนหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตลอดปการศึกษา และทำหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ของสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ รวมถึงองคการบริหารนักศึกษา ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจัดทำขั้นตอนขออนุมัติ
โครงการของนักศึกษา
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการ ซึ่งในแตละปจะมีการกหนดการประชุมของสภานักศึกษา โดย
จะแจงวันและสถานที่กอนการจัดกิจกรรม จะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือนกอนการจัดกิจกรรม
3. คำจำกัดความ
เจาหนาที่กิจกรรม หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานการจัดกิจกรรม
สภานักศึกษา หมายถึง กลุมนักศึกษาที่คอยเปนทีป่ รึกษา รับรูเรื่องราวการทำกิจกรรม คอยตรวจสอบการจัด
กิจกรรม งบประมาณ และรูปแบบการจัดกิจกรรม
องคการนักศึกษา หมายถึง กลุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีบทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษา หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาแตละคณะ มีบทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมของคณะ
4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่ดานกิจกรรม มีหนาที่ใหบริการขาวสารและจัดทำเอกสาร รวมถึงทำกิจกรรมตางๆตามที่
กำหนด
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เลขที่เอกสาร :
สำนักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
แกไขครั้งที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขั้นตอนการเสนอโครงการ
หนา
: 2/3
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติโครงการ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เจาหนาที่กิจกรรม

เอกสารกิจกรรม

องคการบริการ
นักศึกษา

เอกสารกิจกรรม

เจาหนาที่กิจกรรม

เลมโครงการ
ทั้งหมด

เจาหนาที่กิจกรรม

เลมโครงการ

เจาหนาที่กิจกรรม

เลมโครงการ

เจาหนาที่กิจกรรม

เอกสารโครงการ

จุดเริ่ม
นัดสโมสรและองคการบริหารนักศึกษาวางแผน
ประชุมเพื่อเสนอโครงการ

สโมสรคณะ
เสนอโครงการองคการบริหารนักศึกษา
แกไข
ไมผาน
องคการบริหาร
นักศึกษา
ตรวจสอบ

แกไข
ผาน

เจาหนาที่
กิจกรรม

ไมผาน
สภานักศึกษาพิจารณา
ตรวจสอบและพิจารณา
โครงการ

สงเอกสารใหกองพัฒนานักศึกษา

จบ
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบัติงาน
สำนักงานอธิการบดี
แกไขครั้งที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขั้นตอนการเสนอโครงการ
หนา
: 3 /3
6. วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่กจิ กรรม กำหนดการประชุม และประชาสัมพันธใหตัวแทนสโมสรทั้ง 4 คณะ รับทราบ
- สโมสรนักศึกษา นำโครงการเขาตรวจสอบและรวมประชุมกับองคการนักศึกษา เพื่อแกไข
รายละเอียดกอน เขาสูทีป่ ระชุมสภานักศึกษาเพือ่ สงเอกสารใหกับกองพัฒนานักศึกษา
3. เอกสารอางอิง
- ตัวโครงการ
4. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- แบบเสนอโครงการ
5. การจัดเก็บ
- ขอไฟลเอกสารละบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอร
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กองพัฒนาระบบบริหาร
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กองคลังและพัสดุ
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สํานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แนวปฏิบตั ิการใชงานระบบการจัดทํารายงานการเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement Program :ระบบ CFS)

เลขทีเ่ อกสาร
วันที่เริ่มใช
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

ตําแหนง

ผูจัดทํา :

:
:
: กองคลังและพัสดุ

นางสาวพรภัสสร รุงสิรเิ ดชา/นักวิชาการเงิน
และบัญชี
ผูทบทวน : นายจิรายุ พลับสวาท/รักษาการผูอ ํานวย
กองคลังและพัสดุ
ผูอนุมัติ : นายจิรายุ พลับสวาท/ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

ประวัติการแกไข

แกไขครั้งที่
2

ลงนาม

รายละเอียดการแกไข
ทบทวนและแกไขรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัตงิ านรวมทั้งคําผิด

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
07 พฤษภาคม 2564
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สํานักงานงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1. วัตถุประสงค

วิธีการปฏิบตั ิงาน
แนวปฏิบตั ิการใชงานระบบการ
เลขที่เอกสาร :
จัดทํารายงานการเงินรวม
แกไขครัง้ ที่ :
(ระบบ Consolidated
หนา :
Financial Statement
Program :ระบบ CFS)

การจัดทํ าแนวปฏิบั ติก ารใชง านระบบการจั ด ทํ ารายงานการเงิ นรวม (ระบบ Consolidated Financial
Statement Program :ระบบ CFS) มีวัตถุประสงค 2 ประการ ดังนี้
1.1 เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี เ ข า สู ร ะบบ
Consolidated Financial Statement Program (ระบบ CFS) ของสวนงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และเผยแพรใหบุคลากรในกองคลังและพัสดุไดรับทราบ และเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังกลาว
1.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70
และมาตรา 72 มี ขอ มู ล ครบถวนและถูก ตอ ง เปนไปดวยความเรียบรอ ยและรัฐบาลสามารถนําขอ มูล
รายงานการเงินไปใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเงินการคลังของประเทศ

2. ขอบเขต

แนวปฏิบัติการใชงานระบบการจัดทํ ารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated Financial Statement
Program :ระบบ CFS) จะอธิบายขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. การเตรียมขอมูลกอนนําขอมูลเขาสูร ะบบCFS 2. การจัดการ
ขอมูลพื้นฐาน 3. การใช งานในระบบ CFS โดยเริ่มตั้งแต การรับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS วิธีการเขาใช
ระบบงาน การบันทึกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย,ผูรับผิดชอบ การสรางผังบัญชี การนําเขาและเชื่อมโยง
ขอมูลรายงานการเงิน การประมวลผล การจัดทํารายงานการเงิน การตรวจสอบและสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง การ
บันทึกงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

3. คําจํากัดความ
ระบบการจัดทํา รายงานการเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement
Program :ระบบ CFS) เปนระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ใหรองรับการจัดเก็บ ขอมูลรายงานการเงินประจํ าปของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อแสดงขอมูลสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายของหนวยงานภาครัฐในภาพรวม สําหรับ
นําเสนอตอผูบริหาร และรัฐบาลเพื่อนําไปใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเงินการคลังของ
ประเทศ รวมทั้ ง เปนเครื่ อ งมื อ ชว ยอํ านวยความสะดวกให ห น วยงานภาครั ฐ จั ดทํ ารายงานการเงิ น ตามรูป แบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

4. ความรับผิดชอบ
GFMIS)

ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีผูรับผิดชอบเพียงทานเดีย วคือนักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี ระบบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรบั ผิดชอบ

กิจกรรม

นั ก วิ ช าการเงิ น และ 1. รับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS
บั ญ ชี (งานบั ญ ชี
ระบบ GFMIS)
เล มเอกสารรายงาน
การเงินระบบ GFMIS

ผูที่เกี่ยวของ

นั ก วิ ช าการเงิ น และ เอกสารรายงานการเงิน
บั ญ ชี (งานบั ญ ชี ระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS)

รั บ เอกสารรายงาน
การเงินระบบGFMIS

2. การจัดการขอมูลพื้นฐาน

ข อ มู ล รา ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และผูรับผิดชอบในการ
นํ า ข อ มู ล ร า ย ง า น
การเงินเขาระบบ CFS

วิธีการเขาใชระบบงาน
และการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และผูรับผิดชอบ

สงเลมเอกสารรายงานการเงิน
ระบบ GFMIS ให สตง.

เอกสาร

3. การใชงานในระบบ CFS
การจัดการผังบัญชี

สตง.ตรวจสอบรายงาน
การเงินระบบ GFMIS

สรางผังรายงาน
การเงินของ
มหาวิทยาลัย (FS)

สรางผังรายงาน
การเงินภาพรวมของ
หนวยงานภาครัฐ(T)
Mapping

สตง.สง รายงานการเงิน ที่
ผา นการรับรองจาก สตง.
กลับมามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบผลการ
Mapping ผัง FS กับ T

ไมถูกตองทั้งหมด

ถูกตองทัง้ หมด
การนําเขารายงาน
การเงินผานหนาจอ
ระบบงาน Key - in

ตรวจสอบขอมูลหลัง
การนําเขารายงาน
ถูกตองทัง้ หมด

สงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง

ปรับปรุง/แกไข

ไมถูกตองทั้งหมด
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6. วิธีการการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS
2. การจัดการขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย
1. วิธีการเขาใชระบบงาน

1. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome เนื่องจากระบบออกแบบใหใชงานผาน Google Chrome
2. เขาสูเว็บไซดโดยระบุ Address: http://cfs.cgd.go.th
3. เมื่อเขาสูหนาจอระบบการจัดทํารายงานการเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ
(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 เข้ าสูร่ ะบบ

3.1 ระบุ u23047
3.2 ระบุ N2810u23047

เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอแสดงขั้นตอนการทํางานโดยสรุป ดังนี้
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การนําขอมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขาสูระบบ CFS แบงเปน 3 ขั้นตอน 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 การเชื่อมโยงขอมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS มาเปนขอมูลตั้งตนเพื่อปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง ตรงกับขอมูลชุดที่หนวยงานนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
3. การตรวจสอบ ยืนยัน และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง

2. การเปลี่ยนรหัสผาน (Password)

2.1 เขาสูหนาจอระบบงานตามวิธีการตามขอ 1 ซึ่งที่แถบเมนูดานขวามือ (รูปภาพดานบน) ใหคลิกปุม
เปลี่ยนรหัสผาน จะปรากฏหนาจอ ดังนี้
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2.2 ใหระบุ “รหัสผาน” ดังนี้
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

เมื่อ ผูใชง านเขาสูร ะบบ CFS แลว ใหตรวจสอบขอมูล พื้นฐานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เมนู
“ขอมูลหนวยงาน” โดยตรวจสอบความถูกตองของชื่อหนวยงาน และบันทึกขอมูลที่ผูรับผิดชอบ ที่ตั้งหนวยงาน เบอร
โทรศัพท โทรสาร อีเมล และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอกับหนวยงานตอไป

4. การเลือกปบัญชีที่ตองการใชงาน

เนื่องจากระบบงานจะ Default ปบัญชีปจจุบัน/หรือปบัญชีลาสุดที่มีผูเรียกใชงานสําหรับการทํางานใน
ทุกหนาจอ ดังนั้น หากผูใชงานตองการปรับปรุงขอมูลในรอบบัญชีใด สามารถกําหนดปบัญชีที่ตองการใชงานโดยคลิกปุม
“ตรึงป” ที่แถบเมนูดานขวามือ
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จะปรากฏหนาจอใหระบุป ดังรูปดานลาง ใหระบุปบัญชีที่ตองการใชงาน และกดปุม “Save” ระบบจะระบุปบัญชีที่เลือก
สําหรับการทํางานในทุกหนาจอใหโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากผูใชงานตรึงปไว แลวปดหนาจอโปรแกรมเพื่อออกจากระบบหรือเลิกใชงาน เมื่อ Log in เขาสูระบบจะตอง
ตรึงปบัญชีที่ตองการอีกครั้ง เนื่องจากการปดหนาจอโปรแกรมแลวเปดใหม ระบบจะไมจําคาปบัญชีเดิมที่ทานไดทําการ
ตรึงปไวในครั้งกอน

5. การออกจากระบบงาน (Log out)

เมื่อตองการออกจากระบบงานให Click ที่ปุม

ออก

ที่อยูดานมุมบนขวาของหนาจอ ดังภาพ
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Click ที่ปุมนี้เพื่อออกจากระบบ

3. การใชงานในระบบ CFS

การนําขอมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเขาสูระบบ CFS แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดการผังบัญชี คือ การนําเขาขอมูลผังบัญชี เพื่อใหระบบสามารถแสดงขอมูลรายงานการเงินไดตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยตองการ โดยมหาวิทยาลัยใชวิธีการนําเขาขอมูลจํานวนเงินดวยงบการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 สรางขอมูลผังรายงานการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด (FS)
1.2 Mapping FS_TP เพื่อเชื่อมโยงขอมูลรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยไปยังผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ (TP)
ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (FS)

Mapping

FS_TP

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงาน
ภาครัฐ (TP)

2. นํ า เข า ข อ มู ล รายงานการเงิ น ผู ใ ช ง านต อ งนํ า เข า รายงานการเงิ น ให สั ม พั น ธ กั บ การจั ด การผั ง บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยนําเขาขอมูลจํานวนเงินดวยรูปแบบงบการเงินของมหาวิทยาลัย (FS) ดังนั้นจึงตองดําเนินการสรางผัง FS
กอน วิธีการนําเขาขอมูลของมหาวิทยาลัย จะใชวิธี Key-in ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลผานหนาจอการทํางาน
3. การสงขอมูล ประกอบดวย การตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองและจัดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง

1. การจัดการผังบัญชี

ใชสําหรั บ ตั้ ง ค าข อ มู ล เบื้ อ งต นก อ นเริ่ม บันทึก ขอ มูล รายงานการเงินของมหาวิ ท ยาลัยในแตล ะรอบป บัญ ชี
ประกอบดวย การนําเขาขอมูลผังรายงานการเงิน (FS) การ Mapping ขอมูลผังรายงานของมหาวิทยาลัยกับผังรายงาน
การเงินภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ
1.1 การสรางผังบัญชี
เปนการนําเขาขอมูลผังบัญชีของหนวยงานกอนนําเขาขอมูลจํานวนเงิน ในกรณีของมหาวิทยาลัยจะ
นําเขาขอมูลจํานวนเงินตามรูปแบบงบการเงินของหนวยงาน (FS) จึงสรางผังรายงานการเงิน (FS) ตามรูปแบบที่ตองการ
วิธีการใชงานโปรแกรม
1) Click ที่ปมุ เมนู “สรางผังบัญชี (FS)” ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับการสรางผังบัญชีดังภาพ
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2) เลือกปบญ
ั ชีที่ตองการสรางผังบัญชี เชน ป 2562
3) เลือกผังบัญชี ซึ่งมี 2 ผัง ไดแก ผัง GL
และผัง FS ผังรายงานการเงิน โดยผังบัญชีทเี่ ลือกจะ
ผังบัญชี
เปลี่ยนเปนปุมสีเขียว เพื่อใหทราบวากําลังทํางานอยูทผี่ ังบัญชีนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเลือกสรางผัง FS อยางเดียว
4) ทําการสรางผังบัญชี โดยวิธีการสรางผังบัญชีดวยตนเองผานจอการทํางาน
4.1) สรางหมวดบัญชีหลัก โดยClick ปุม ที่อยูบริเวณมุมซาย จะปรากฏหนาจอใหบันทึกรายการ ดังภาพ
ดานลาง ใหระบุ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชี ที่ตองการ
หมายเหตุ รหัสบัญชีตองระบุเปนตัวเลขหรือตัวอักษร ระบบไมรองรับสัญลักษณ (Symbols)
4.2) ชอง “เครื่องหมาย” ใหระบุรายการดังนี้
- กรณีบันทึกขอมูลหมวดบัญชีสนิ ทรัพย และคาใชจาย ใหเลือก “ไมคิดเครื่องหมาย” (U)
- กรณีบันทึกหมวดบัญชีหนี้สิน ทุน และรายได ใหเลือก “กลับเครื่องหมาย” (R)
เนื่องจากการบันทึกขอมูลหนี้สิน ทุน และรายได ในระบบจะกําหนดใหระบุเครื่องหมาย “ลบ” เพื่อแสดงวาเปน
การบันทึกขอมูลดานเครดิต ดังนั้น เพื่อใหระบบกลับเครื่องหมายขอมูลดานเครดิตที่ติดลบ ใหเปนบวก ในขั้นตอน “แสดง
ขอมูลรายงานการเงิน” จึงตองกําหนดคาเครื่องหมายในหนาจอนี้
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4.3) เมื่อบันทึกรายการเรียบรอยแลว ให Click ปุม บันทึก เพื่อจัดเก็บขอมูล
4.4) กรณีที่ตองการเพิ่มหัวขอยอย ให Click ปุม ที่อยูทายหัวขอหลัก แลวบันทึกรายละเอียดรายการบัญชี
ตางๆ ใหเรียบรอย แลวกดปุม “บันทึก”
4.5) กรณีที่ตองการแกไขขอมูล ให Click ปุม ดินสอ (Import) จะปรากฏหนาจอที่มีขอมูลเดิมขึ้นมาใหแกไข
4.6) กรณีที่ตองการลบรายการนั้นออก ให Click ปุม
ทั้งนี้ กรณีทหี่ นวยงานสรางผังบัญชี FS , Mapping
ผังบัญชี และนําเขาขอมูลจํานวนเงินเรียบรอยแลว จะไมสามารถลบรายการบัญชีได ระบบจะไมแสดงปุม
และปุม
Import หากผูใชงานตองการแกไขผังบัญชี ตองลบรายงานการเงินที่นําเขาระบบออกกอนจึงจะสามารถแกไขขอมูล
ผังบัญชีได
หมายเหตุ เนื่องจากภาพที่นํามาประกอบ มหาวิทยาลัยมีการนําเขาขอมูลจํานวนเงินเรียบรอยแลว ในภาพจึงไมมีปมุ
ดินสอ และปุม แสดงใหเห็น
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4.4)คลิกปุม + เพื่อเพิ่มรายการยอย

1.2 การ Mapping ผังบัญชี
เมื่อดําเนินการสรางผังรายงานการเงิน (FS) เรียบรอยแลว เพื่อใหระบบงาน CFS แสดงขอมูลทาง
การเงินและบัญชีของหนวยงานในรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานและรายงานการเงินในภาพรวมของหนวยงาน
ภาครัฐได จึงตองทําการ Mapping FS_TP เพื่อเชื่อมโยงขอมูลรายงานการเงินของแตละหนวยงาน (FS) ไปยังผังรายงาน
การเงินภาพรวมของหนวยงานภาครัฐ (TP)
ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (FS)

Mapping

FS_TP

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหนวยงาน
ภาครัฐ (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 * FS จับคูกับ T
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วิธีการ Mapping
มหาวิทยาลัยใชวิธีการ Mapping ผาน Excel Form โดยผูใชงานสามารถจับคูรายการบัญชีผาน Excel Form
ดังนี้
1) กดปุม “Export” เพื่อรับ Excel Form สําหรับการ Mapping จากระบบงาน
2) นํา Excel Form จากระบบงานไปบันทึกขอมูลการจับคูรายการ ในคอลัมน “Mapping” ใหครบถวนและ
นําเขาระบบงาน

กดปุม Export เพื่อรับ Excel
Form
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ดังภาพ

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

กดปุม “Execute” และกดยืนยัน
การสงออก “OK”

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

Double Click เพื่อเปด File
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Click “Yes” เพื่อเปด File

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 และเปลี่ยนชื่อ File Excel ใหตรงกับชื่อ File ที่ระบบกําหนด เพื่อ
นําเขาขอมูลในขั้นตอนตอไป
7) นําเขาขอมูล File Excel ที่ระบุขอมูล Mapping ครบถวนแลว เขาสูระบบ โดยกดปุม “Import” ที่อยูติดกับ
ปุม “Export”
หมายเหตุ ในภาพจะไมปรากฏปุม “Import” เนื่องจากชวงที่ทําคูมือนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการนําขอมูลรายงานการเงินเขา
สูระบบเรียบรอยแลวและไดยืนยันการนําสงขอมูลแลวจึงไมปรากฏปุมตางๆ ใหแกไขได
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8) กดปุม “Upload” แลวเลือก File Excel ที่ตองการนําเขา ซึ่งตองมีชื่อไฟลตรงกับที่ระบบกําหนด หากไม
ตรงกันจะไมสามารถนําเขาขอมูลได จากนั้น กดปุม “Execute” ยืนยันการนําเขาขอมูลการจับคูรายการ
9) ระบบจะแสดงผลการจับคูผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) ดังภาพดานลาง
จากตัวอยาง แสดงจํานวนบรรทัดรายการที่จับคูแลว 437 รายการ และจํานวนรายการที่ยังไมจับคู 0 รายการ ซึ่งบรรทัด
รายการที่จับคูแลวจะปรากฏเครื่องหมาย √ ดานหนาบรรทัดรายการนั้น
ปุม Refresh

หมายเหตุ ในภาพจะไมปรากฏปุม “Auto” และ ปุม “จับคู” เนื่องจากชวงที่ทําคูมือนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการนําขอมูล
รายงานการเงินเขาสูระบบเรียบรอยแลวและไดยืนยันการนําสงขอมูลแลวจึงไมปรากฏปุมตางๆ ใหแกไขได
1) ปุ ม “Auto” หมายถึ ง การจั บ คูอั ตโนมัติ โ ดยระบบ จะใช ได ในกรณี ที่ผั ง บัญ ชีที่ ตอ งการจั บ คูร ายการ
(ดานซายและขวา มีรหัสตรงกันเทานั้น
2) กรณีมีขอผิดพลาดจากการนําเขาขอมูล
- กดปุม คลิดดูรายละเอียดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแกไขใหถูกตองหรือ
- กดปุม Refresh หนาจอ จะปรากฏรายการที่ระบบสามารถดําเนินการจับคูได
1.3 การตรวจสอบผลการ Mapping ผังรายงานการเงิน
เลือกประเภทขอมูลที่ตองการตรวจสอบ ในที่นี้คือ FS กับ T จากนั้นใหระบุเงื่อนไขเพื่อใหระบบแสดง
หนาจอขอมูลการจับคูรายการ
- กรณีระบุ “ทั้งหมด”
: ใหระบบแสดงทุกบรรทัดรายการบัญชี
- กรณีระบุ “เฉพาะที่เสร็จแลว” : ใหระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการจับคูแลว
- กรณีระบุ “เฉพาะที่ยังไมเสร็จ” : ใหระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการทีย่ ังไมจบั คู ตองจับคูรายการใหครบทุก
รายการ

289

เมื่อตรวจสอบการ Mapping แลว พบว ามีรายการที่ยังไมไดจับคูคงเหลืออยู จะไมสามารถสรางรายงาน
การเงินในขั้นตอนตอไปได ใหผูใชงานตรวจสอบวาในผังบัญชีของมหาวิทยาลัยมีรหัสบัญชีดังกลาวหรือไม หากไมมีตอง
เพิ่มรายการดังกลาวในผังรายงานการเงินกอนจึงจะดําเนินการขั้นตอนตอไป

2. การนําเขารายงานการเงิน

เมื่อ ดําเนินการสรางผังบัญชีและจับคูรายการบัญชี (Mapping) เรียบรอ ยแลว ผูใช งานสามารถนําเขาขอมูล
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 ดังนี้
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
- กรณีนําเขางบการเงินเบื้องตนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก สตง. ใหเลือก “ไมระบุ”
ผูตรวจสอบ
- กรณี นําเข างบการเงินที่ไดรับ การตรวจสอบรับ รองจาก สตง. แลว ใหร ะบุความเห็นของผู
ตรวจสอบ เชน ไมมีเงื่อนไข หรือ มีเงื่อนไข หรือ ไมแสดงความเห็น ดังภาพดานลาง
4) เลือกวิธีการบันทึกขอมูลรายงานการเงินดวยวิธี “Keyin”
ความหมายของวิธีการนําเขาขอมูล
ผูใชงานสามารถเลือกวิธีการบันทึกขอมูลรายงานการเงินไดเพียงวิธีเดียว โดย Click ที่ปุม วิธีการที่
ตองการ ดังนี้ Keyin GL Keyin FS Import Excel
- Keyin GL หมายถึง บันทึกขอมูลรายการบัญชี ผานหนาจอระบบงานโดยตรง
- Keyin FS หมายถึง บันทึกขอมูลรายงานการเงิน ผานหนาจอระบบงานโดยตรง
- Import หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยใชขอมูลที่เชื่อมโยงจากระบบ GFMIS เปนขอมูลตั้งตนที่
สามารถใชงานไดเมื่อไดนําเขาขอมูลจากการเชื่อมโยงที่เมนู นําเขาเชื่อมโยง 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 ระบบจะสรางหนาจอบันทึกขอมูลขึ้นมาให ดังภาพ

เนื่องจากชวงเวลาที่มีการจัดทําคูมือ มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลเรียบรอยตามกําหนดระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

กอนการสงขอมูลให
กรมบัญชีกลางจะเปนรายงาน
การเงิน(รอดําเนินการ) และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของทุน(รอดําเนินการ)

6) ให Click ที่ชื่อรายงานที่ตองการบันทึกขอมูล เพื่อใหระบบแสดงหนาจอบันทึกขอมูลขึ้นมาใหซึ่งมี 2 รายงาน
ดังภาพ จากตัวอยาง กรณีเลือก “รายงานการเงิน (รอดําเนินการ)” ระบบจะแสดงหนาจอการบันทึกขอมูล ดังภาพ
6.1 รายงานการเงิน
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ผูใชงานบันทึกขอมูลในแตละงบใหครบถวน เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวให Click ปุม บันทึก จากนั้นให Click
ปุม ตรวจสอบขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอตรวจสอบสูตรขึ้นมาให ดังภาพ

กรณีที่ผูใชงานตองการแกไขขอมูลที่บรรทัดรายการบัญชีอื่น ๆ ใหกดปุม ”แกไข” เพื่อกลับไปหนาจอกอนหนา
และเมื่อปรับปรุงแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “ตรวจสอบ” อีกครั้ง เพื่อใหระบบตรวจสอบความถูกตอง ตามสูตร
สินทรัพย + หนี้สิน + 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 และแกไขชื่อรายการไดโดย Click ที่ปุม
ดินสอ หรือลบบรรทัดรายการโดย Click ที่ปุม ถังขยะ
ในสวนของมหาวิทยาลัย จะไมสงขอมูลงบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน ซึ่งสามารถทําไดโดย Click
ที่ปุม ไมสงขอมูล โดยสถานะของขอมูลจะเปลี่ยนจาก “รอดําเนินการ” เปน “ไมสงขอมูล”
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3. การตรวจสอบและสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง

เมื่อ นําเข าข อมู ลรายงานการเงินเรี ยบรอ ยแล ว ทั้ง ในสวนของรายงานการเงิ น (ประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน และงบรายไดแผนดิน) และงบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ทุน ผูใชงานตอง
แนบไฟลเอกสารประกอบ และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง ไดตามขั้นตอน ดังนี้
1) การแนบไฟลเอกสารประกอบ ใหคลิกที่ เอกสารแนบ เมื่อแนบไฟลแลวกดปุม “บันทึก” เพื่อใหระบบทํา
การแนบไฟล ในภาพจะไมมีปุม “บันทึก” เนื่องจากกรมบัญชีกลางกําหนดใหดําเนินการภายในชวงเวลาและจํากัดการกด
บันทึก

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

4. การบันทึกงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก สตง.

1) กดเมนู นํ าเขารายงานการเงิ น มหาวิท ยาลัยสงขอ มูล รายงานการเงินใหก รมบัญชีกลางในครั้ งแรก ดวย
ประเภทขอมูล “งบการเงินที่ยังไมไดรับการรับรอง” มหาวิทยาลัยจะตองสงขอมูลรายงานการเงินที่ผานการรับรองจาก
สตง. ใหกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ใหดําเนินการดังนี้
2) ให Click ปุม สตง. ระบบจะแสดงหนาจอที่กําหนดประเภทขอมูลเปน “งบการเงินที่ผานการตรวจสอบและ
รับรองแลว” ขึ้นมาให จากนั้นใหผูใชระบุความเห็นของผูตรวจสอบ แนบเอกสาร และ Click ปุม
3) เมื่ อ ผูใช ยืนยั นการเปลี่ยนประเภทขอ มูลเรียบรอยแลว “รายงานการเงิ น” เดิม ก็จ ะเปลี่ยนสถานะจาก
“ยืนยัน” เปน “รอดําเนินการ” เพื่อใหผูใชงานบันทึก/แกไขขอมูลไดใหม และปุม สตง. จะหายไป
4) ผูใชงานสามารถบันทึก/แกไข ขอมูลไดโดยคลิกปุม “รายงานการเงิน (รอดําเนินการ)” จะปรากฏหนาจอให
สามารถแกไขขอมูลได และหากยอนกลับไปทีห่ นา “บันทึกรายงานการเงิน” สัญลักษณ จะเปลี่ยนจากรูปแฟมขอมูล เปน
รูปดินสอ ใหผูใชงานแกไขขอมูลใหถูกตองตามงบการเงินที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หากมีขอ
แกไขหลายรายการและตองการนําเขาดวย Excel ใหม ใหกดปุมถังขยะ เพื่อลางขอมูลเกาออก
5) และดําเนินการสรางผังบัญชี FS ตรงเมนู ผังรายงานการเงิน √ ตัวที่เพิ่ม (ที่ตองกดปุมถังขยะ เพราะเกี่ยวกับ
ตรงนี้ ถาไมกดจะไมขึ้นปุมดินสอ ตอนเพิ่มรหัสบัญชี FS ใหม)
6) กดเมนู Mapping ผังบัญชีหนวยงาน เลือกประเภทบัญชีวาตองการจับคูระหวางผังบัญชีระดับใด
- กรณีของมหาวิทยาลัยใหเลือกจับคูผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) โดยคลิก
เลือก ประเภท * FS จับคกับ T ดําเนินการ Mapping ตามขั้นตอน 1. การสรางผังบัญชี
7) กดเมนู นําเขารายงานการเงิน ดําเนินการตาม ขอ 2. การนําเขารายงานการเงิน

7. เอกสารอางอิง/กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ
1. ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70 มาตรา 72
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มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด
รวมถึงการกอหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเปน หนวยงานของรั ฐจะขอทํ าความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง จั ดทํ ารายงานการเงิน
ประจําป ซึ่งมิใชป งบประมาณก็ได และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไข ใหหนวยงานของรัฐนั้นปฏิบัติดวยก็ได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป งบประมาณหรือตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให หนวยงาน
ของรัฐนําสงรายงานตามวรรคหนึ่งให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ และนําสง กระทรวงการคลังดวย
มาตรา 72 ใหหนวยงานของรัฐนําสงรายงานการเงินประจําป พรอมรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัด เวนแตกรณีหนวยงานของรัฐที่เป น
หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ให
นําสงใหคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพรผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
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2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.5/ว 94 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความรวมมือสงรายงาน
การเงินประจําปผานระบบ CFS

298

299

3. คูมือการใชงาน ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (สําหรับสวนราชการ) มกราคม 2561 กองบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
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งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

: 30 เมษายน 2564

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: กองคลังและพัสดุ งานพัสดุ

ตําแหนง

ลงนาม

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น
นายจิรายุ พลับสวาท

วันที่

30 เมษายน 2564
30 เมษายน 2564

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.

301
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 2/8

1. วัตถุประสงค
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ตกรรม โดยสํ านั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)ดําเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวยบูรณาการโครงการ (System
Integrator) การจางงาน การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหา และความตองการ
ของชุมชน และการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) มีระยะเวลาการจางงาน 11 เดือน
(เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2564) จํานวน 800 อัตรา แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1) ผูที่ปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ตําบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จํานวน 720 อัตรา แบงการจางเปนประเภท
นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และบัณฑิตจบใหมไมเกิน 3 ป
2) ผูที่ปฏิบัติงานจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (DGA) จํานวน 80 อัตรา การจาง
บัณฑิตจบใหมไมเกิน 3 ป
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สนอ.วางแผนและจัดทําแนวปฏิบัติในการ
จางงานตามโครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของสป.อว. โดยไมมีนโยบายใหเพิ่มอัตราเจาหนา ดังนั้น
จึงงานพัสดุ กองคลังฯ ตองบริหารจัดการกําลังคน วัสดุอุปกรณ และออกแบบงานใหเหมาะสมภายใตขอจํากัดดังกลาว
และการบังคับบัญชาที่แตกตางไปจากเดิมเนื่องจากบริหารในรูปโครงการเฉพาะกิจ ในกลุมคณะทํางานดานพัสดุ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่161/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่กําหนดใหนักวิชาการพัสดุ จากคณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ มรธ.สป. หัวหนางานพัสดุ กองคลังเปนหัวหนาเจาหนาที่ และอธิการบดี เปนผูอนุมัติตามระเบียบฯ โดย
แนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ ใหการจางงานดังกลาวดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อใหการบริหารโครงการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ พรอมทั้งจัดทําวงจรงาน
(Work Instruction) จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเปนมาตรฐานขั้นตอนงาน ซึ่งจะมีประโยชน
ตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกหนวยงาน 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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ในวงเงินกําหนดตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบใหจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) ข. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 86
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
3. คําจํากัดความ
คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานดานพัสดุในการจางเหมาบริการตามโครงการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่161/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
เจาหนาที่ หมายถึง ผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
เจาหนาที่พัสดุโครงการ หมายถึง ผูมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 4 ไดแก นักวิชาการพัสดุ 4 คณะ และนักวิชาการพัสดุ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
หัวหนาเจาหนาที่ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหาร
พั ส ดุ ต ามที่ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของหนว ยงานรัฐ นั้ น กําหนด หรือ ผูที่ได รับ มอบหมายจากหั ว หน า
หนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ขอ 4
หัวหนาเจาหนาที่โครงการ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 4 ไดแก หัวหนางานพัสดุ กองคลังและพัสดุ และกองบริการ
การศึกษาและบริการวิชาการ
ผูจัดทํารางขอบเขตของงานจาง หมายถึง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา และกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข อ เสนอที่ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ มอบหมาย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 139
หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งจางตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอธิการบดี เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐ ซึ่งการมอบอํานาจเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 6 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่ 2632/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
คณะกรรมการจางตรวจรับพัสดุในงานจาง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหตรวจรับการจางใหถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา และ/หรือเสนอความเห็นกรณีแกไขสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ (5)
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ผูรับจาง หมายถึง บุคคลธรรมดา ไดแก นักศึกษา ประชาชน หรือบัณฑิต ที่รับจางทํางานจางเหมาบริการ
ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในลักษณะปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ตําบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ผูวาจาง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ความรับผิดชอบ
4.1 เจาหนาที่
- มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดจางและการบริหารพัสดุในงานจางเหมาบริการ
4.2 หัวหนาเจาหนาที่
- กํากับ ดูแล ตรวจสอบงานที่เจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
- 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
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่มตน
เจาหนาที่

รับทราบงบประมาณ

คณะกรรมการกลาง
ของมหาวิทยาลัย

-หนังสือจากสป.อว.
-คําสั่งมหาวิทยาลัย

เจาหนาที่

บันทึกเสนอแตงตั้งผูกําหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) และกําหนดราคากลาง

งานพัสดุ กองคลังฯ

-บันทึกสั่งการ/
มอบหมาย

ไมเห็นชอบ

เจาหนาที่

เสนออธิการบดี
พิจารณา

-หน.เจาหนาที่
-ผอ.กองคลัง
-ผอ.สนอ.
-รองอธิการบดี
-อธิการบดี

- แนวทางการจางงาน
-คูมือ U2T
-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ2560

คณะกรรมการ TOR

-ระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางฯ พ.ศ.2560

เห็นชอบ

เจาหนาที่

คําสั่งกําหนด TOR

เจาหนาที่

รับเอกสาร TOR, ราคา
กลาง, รายชื่อผูรับจาง

เจาหนาที่

รับใบเสนอราคาจากผูรับจาง

เจาหนาที่

บันทึกขอมูลผูรับจางเงินกู COVID 19
ในระบบ MIS

เจาหนาที่

จัดทํารายงานขอจาง

-ผูจัดทํา TOR
-รายชื่อผูรับจาง
-จนท.งานพัฒนาระบบ -บันทึกอนุมัติ
บริหาร
-TOR
-แบบ บก.06
-ผูรับจาง

-ใบเสนอราคา
-ขอเสนอของผูรับจาง

-กองพัฒนาระบบฯ

-ขอมูลผูรับจาง

-หัวหนาเจาหนาที่
-ผอ.กองคลังฯ
-อธิการบดี

-บันทึกหลักการ
-TOR
-ใบเสนอราคา
-บันทึกรายงานขอจาง
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ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

ตอ
ไมถูกตอง

เจาหนาที่

-ผอ.กองคลังฯ
ผอ.กองคลังฯ
ถูกตอง
ไมเห็นชอบ

เจาหนาที่

เสนออธิการบดี
พิจารณา

-หน.เจาหนาที่
-ผอ.กองคลัง
-ผอ.สนอ.
-รองอธิการบดี
-อธิการบดี

-รายงานขอจางและ
เอกสารประกอบ

-กองพัฒนาระบบ
บริหาร
-กองกฎหมาย

-ขอมูลผูรับจาง
-สําเนาบัตรประชาชน
-วุฒิการศึกษา
-หลักฐานอื่นๆ

เห็นชอบ

เจาหนาที่

รับเอกสารและหลักฐาน ตรวจสอบรายชื่อ
และเสนอใหจัดทําขอตกลงจาง
ไมถูกตอง

เจาหนาที่

-ผอ.กองคลัง

ผอ.กองคลังฯ

ถูกตอง

เสนออธิการบดี
พิจารณา

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

-หน.เจาหนาที่
-ผอ.กองคลัง
-ผอ.สนอ.
-รองอธิการบดี
-อธิการบดี

-ขอตกลง

-ผูรับจาง

-คูฉบับขอตกลง

เจาหนาที่
สงสําเนาขอตกลงใหผูรับจาง

เจาหนาที่

สิ้นสุด
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6.1 รับทราบและตรวจสอบรายการงบประมาณ บันทึกหลักการเหตุผลความจําเปน ที่ตองดําเนินการ และ
รายละเอียดอื่นๆ เชน ระยะเวลาในการจางงาน กฎหมายและระเบียบ รวมถึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่
หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบและลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา
6.2 ติดตามงานจากคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา และตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน เชน วงเงิน สาระสําคัญของงาน แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ
ผานหัวหนาเจาหนาที่
6.3 จัดทํารายงานขอจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 22 เสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พรอมบันทึกระบบ e-GP ดังนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนในการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
(2) ขอบเขตของงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
(3) ราคากลาง
(4) วงเงินงบประมาณที่จะจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
(5) กําหนดเวลาในการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
(6) วิธีที่จะจางและเหตุผล
(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(8) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
6.4 แจงรายละเอียดขอบเขตงานและวงเงินคาจางใหผูรับจางทราบที่ผานการคัดเลือกทราบ
6.5 รับและตรวจสอบความถูกตองของใบเสนอราคา ขอเสนอ และหลักฐานจากผูรับจาง
6.6 จัดทํารายงานขอจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (e-GP) เสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นชอบผานหัวหนาเจาหนาที่
6.7 เมื่ อหั ว หน า หน ว ยงานของรัฐ เห็น ชอบ/อนุมัติ แลว (กองกฎหมาย) แจ งผู รับ จางใหล งนามในขอตกลง
ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6.8 สงคูฉบับขอตกลงใหผูรับจาง
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 8/8

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

7. เอกสารอางอิง
7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.3 ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวนที่สุด ที่ อว 0236/ ว 1228 ลงวันที่
15 มกราคม 2564
7.4 แนวทางการจางงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล
สรางรากแกวใหประเทศ) ของ สป.อว.
7.5 ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (e-GP)
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
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
เลขที่เอกสาร

xxxx/2564

ชื่อเอกสาร

-ขอตกลง

สถานที่เก็บ

งานพัสดุ
(อาคาร 5 ชั้น 2)

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่

ระยะเวลาจัดเก็บ
10 ป

การจัดเก็บ

แฟมทะเบียนของ
หนวยงาน
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ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงานที่ถอื ครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ

ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตำแหน่ง
นางสาววรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อำนวยการกองคลัง
และพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
5 พฤษภาคม 2564
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกับระเบียบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) ข
2. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านพั ส ดุ มี ป ระสบการณ์ สามารถใช้ ร ะบบเทคโนโยลี เพื่ อ การปฏิ บั ติ งาน ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้เป็นขั้นตอนการปฎิบัติงาน การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณี
ไม่เกิน 5,000.-บาท (รายไตรมาส) โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล เตรียมข้อมูล เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณา จัดพิมพ์เอกสารรายงาน จัดทำบันทึกขออนุมัติประกาศผู้ชนะ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติใน
ระบบ ปิดประกาศที่บอร์ด

3. คำจำกัดความ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือมีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่
เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดหรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับตำแหน่งจากหัวหน้าส่วนราชการให้
มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบนี้
ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ ในที่นี้หมายถึงอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
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4. ความรับผิดชอบ
ตามที่พะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา๖๖ วรรคหนึ่งบัญญัติ
ว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ ปิ ด ประกาศของหน่ วยงานของรั บ นั้ น ” และมาตรา ๙๘ บั ญ ญั ติ ว่า “ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ประกาศเผยแพร่
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” 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 และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
100,000.- บาท 3. กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรคสอง (การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) มี่ความ
จำเป็นเร่งด่วน 4. กรณีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและ 5.การจัดซื้อจัด
จ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.-บาท โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วัน ทำการถัดไป ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลว.7 มีนาคม 2561
นั้น
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5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
5.1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร
1.เจ้าหน้าที่
พัสดุ
2.เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

Workflow ประกาศผลผู้ชนะฯ ขึ้นเว็บไซต์
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)
เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

รวบรวมข้ อมูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้ าง
กรณีไม่ดําเนินการในระบบ e‐GP

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้ อมูลและวิเคราะห์สถานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว.

เจ้าหน้าที่

จัดทําไฟล์ PDF , Excel และบันทึก e‐Gp
เมนูประกาศรายไตรมาส

เจ้าหน้าที่

เสนอหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที
พิจารณา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พิมพ์รายงานจากไฟล์ PDF,Excel

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ไม่อนุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ไม่ผ่าน

1.หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

2.เจ้าหน้าที่

จัดทําบันทึกเสนอผู้ม ีอํานาจพร้ อมประกาศ

เจ้าหน้าที่

ผู้มีอ ํานาจ(ผอ.สํานัก/คณบดี)
-เห็นชอบ
-อนุมัติ
-ลงนามประกาศ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที
อนุมตั ิ/ประกาศผลผู้ชนะ ในระบบ e‐GP
ปิ ดประกาศทีบอร์ ดหน่วยงาน
ส่งเอกสารให้ พสั ดุกลาง ทาง e‐doc
ประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สิ้นสุด

รายงานสรุปใบขออนุมัติราย
ไตรมาส
รายละเอียดแนบท้ายการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก

ผ่าน

เจ้าหน้าที่

รายงานขออนุมัติซื้อจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

1.หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 5 / 18

6. วิธีการปฏิบตั ิงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ขั้นตอนการจัดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) มีดังต่อไปนี้

1.ให้คลิกรายงานการจัดซือ/จ้าง/เช่า

.เลือก ข้อ .รายงานสรุปใบสังซือ/จ้าง/เช่า แยกตามหน่วยงาน (ระบบจัดซือจัดจ้าง e‐gp).
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 7 / 18

1. ใส่เลขปีงบประมาณ
2. เลือกไตรมาส (ไตรมาสที่ 1-4)
ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.-ธค หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนมกราคม เท่านั้น
ไตรมาศที่ 2 เดือน มค.-มีค หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนเมษายน เท่านั้น
ไตรมาสที่ 3 เดือน เมย.-มิย. หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนกรกฎาคม เท่านั้น
ไตรมาสที่ 4 เดือน กค.-กย. หน่วยงานต้องทำเข้าระบบภายใน เดือนตุลาคม เท่านั้น
3. เลือกหน่วยงานของตนเอง
4. คลิก

Process
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 8 / 18

2.
กด Print และปริ้นเอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

1.ต้องดำเนินการ Browe ไฟล์ ไปในระบบ e-GP
2.ต้องบันทึก Excelแล้วเซฟไว้หน้าจอ เพื่อ Browe ไฟล์ในระบบ e-GP
3.ต้องบันทึกเป็น PDF แล้วเซฟไว้หน้าจอเพื่อ Broweไฟล์ในระบบ e-GP

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 9 / 18
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

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

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

1. เลือกจัดทำโครงการ
2. เลือกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 11 / 24
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

1.กรอกข้อมูลที่ * สีแดง เลือกปีงบประมาณ เลือกเดือนที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่เดือน เช่น
ไตรมาสที่ 4 เลือกเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562
2.ใส่ชื่อโครงการ ใส่จำนวนเงิน
3.อ้างอิงเลือกข้อ 1 การจัดซือ้ จัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0405/4ว322 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

1

2

1.upload ไฟล์เอกสารประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่เป็น “ไฟล์PDF”
2.upload เฉพาะไฟล์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ ป็น “ไฟล์excel”
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

1.กรอกข้อความที่เป็น * สีแดง ให้ครบถ้วน
2. คลิกปุม่ เสนอหัวหน้าอนุมัติ
3. ประกาศ ณ วันที่
4.หัวหน้าหน่วยงานจะต้องอนุมัติ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 14 / 18
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

ออกมาจากระบบ

ประกาศ ……….<ชื่อหน่วยงาน>……….
เรื่อง ประกาศผลผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ..... (เดือน .................... พ.ศ. ........ ถึง เดือน .................... พ.ศ. ........)
----------------------------------------------------------------------------ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ ง
ประกอบมาตรา ๙๘ บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างหรื อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
.............<ชื่อหน่วยงาน>…………. จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ........
......................................................
(......................................................)
......................................................
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

ตัวอย่าง

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

พ.ศ. 2562

เรียน อธิการบดี
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค หนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างหรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศตามระเบียบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามประกาศดังแนบ

(นางสาววรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ)
นักวิชาการพัสดุ
1.ที่ขีดเสนใต้ตอ้ งแก้ไชเป็นหน่วยงานตนเอง
2.ใส่รายละเอียดเดือนหรือไตรมาสที่ดำเนินการ
3.ชื่อตนเองเจ้าหน้าที่พัสดุ
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

ตัวอย่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
----------------------------------------------------------------------------ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ ง
ป ระกอบ ม าตรา 98 บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ วยงาน ของรั ฐ ป ระกาศผลผู้ ช น ะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
(นายจิรายุ พลับสวาท)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
1.ที่ขีดเส้นใต้ เลือกไตรมาสทีจ่ ัดทำ
2.พิมพ์หน่วยงานตนเอง
3.ผู้อนุมัติหัวหน้าหน่วยงานตนเอง
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วิธีการปฏิบัติงานประกาศผล
ผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่
ไดรับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

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

7. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
3. ประกาศ กฎกระทรวง
4. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

9. การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
เลขที่
เอกสาร

สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ

เลขที่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่งาน
รายงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ของงานพัสดุ
พัสดุ กองคลัง
ขอซื้อขอ
และพัสดุ
จ้างโดย
วิธี
เฉพาะ
เจาะจง

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การ
จัดเก็บ

ต้องเก็บรักษาไว้ จัดเก็บใส่
เป็นเวลาไม่น้อย แฟ้ม
กว่า 1 ปี
งบประมาณ
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งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
กองคลังและพัสดุ
ตำแหน่่ง
นางสมพิศ แต่รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู่้จัด่ ทา :

ลง
นาม

ว่ันที่

ผู่้ทบทวน่:
ผู่้อนุ่ม่ัติ่:

นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
2

รายละเอ่ียดการแก้ไข
ทบทวนและแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งคาผิด

ว่ัน เดือน พ.ศ.
7 พฤษภาคม 2564
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป ฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล และบุคคลผู้สนใจ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและนาไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ ถูกต้อง่
เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ กาหนดไว้
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการสร้างระบบควบคุมภายใน ป้องกันความเสี่ยงที่ อาจทาให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

2.่่ขอบเขต
1. คู่มื อ ฉบับ นี้เ ป็นแนวทางการเบิก จ่ายเงินสวัสดิก ารเกี่ ยวกั บ การรัก ษาพยาบาลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ เฉพาะการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
2. กระบวนงานขั้นตอนปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ผู้มีสิทธิยื่นหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินกับส่วนราชการ
จนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

3.่่คาจากัดความ
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกัน
โรค เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริมสวยความงาม
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด หรือสาร
ทดแทน ค่าน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทานองเดียวกันที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรค
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
3. ค่าบริก ารทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจ ฉัยโรค ค่าวิเ คราะห์
โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทานอง
เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน และให้ห มายความรวมถึง สถานพยาบาลของมหาวิท ยาลัยของรัฐ
สานัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์ก ารมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุง เทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองค์ก ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตาม
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ผู้มสี ิทธิ” หมายความว่า
1.ข้าราชการและลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจซึ่ง อยู่ในระหว่างรับ
การศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจา
2. ลู ก จ้ า งชาวต่า งประเทศซึ่ ง มี สัญ ญาจ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ค่า จ้ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
3. ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย ว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มี สิท ธิซึ่งยัง ไม่ บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
2. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิ
3. บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิ
4.่่ความรับผิดชอบ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
2. เจ้าหน้าทีง่ านตรวจอนุมัติ กองคลังและพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบใบสาคัญหลักฐานการขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
3. เจ้าหน้าทีง่ านเบิกจ่ายเงินกองคลังและพัสดุ มีหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบ GFMIF
และโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มสี ิทธิ
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5.่่ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน งานตรวจอนุมัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งาน
ตรวจอนุมัติ
กองคลังและพัสดุ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ขอใช้สิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาล

รับหลักฐานการขอเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาล

NO

ตรวจสอบสิทธิ

NO

เอกสาร
-ใบเบิกแบบ 7131
-ใบเสร็จรับเงิน
-หนังสือรับรองการใช้ยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
-ใบรับรองรายการยาและ
อวัยวะเทียมที่ไม่มีจาหน่าย
ในสถานพยาบาล
-ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

YES

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร
YES

เจ้าหน้าที่งาน
เบิกจ่ายเงิน
กองคลังและ
พัสดุ

บันทึกทะเบียนคุมการเบิก
พร้อมออกเลขรับ

ทะเบียนคุมการเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่งานเบิก
จ่ายเงิน กองคลัง
และพัสดุ

เบิกเงินในระบบ
GFMIS

เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติ

โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิ

เอกสารการโอนเงินผ่าน
ธนาคารเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
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6. วิธีการปฏิบัตงิ าน

6.1 รับใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
6.2 ตรวจสอบสิทธิ
- ไม่มีสิทธิ คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ
- มีสิทธิ ดาเนินการเบิกจ่ายขั้นตอนต่อไป
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
- เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ
- เอกสารถูกต้องครบถ้วน ดาเนินการเบิกจ่ายขั้นตอนต่อไป
6.4 บันทึกรายการในทะเบียนคุมการใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคล พร้อมออกเลขที่รบั
ในใบสาคัญรับเงิน
6.5 ส่งหลักฐานการขอเบิกให้งานเบิกจ่ายเงินเพื่อขอเบิกเงินในระบบ GFMIF ของกระทรวงการคลัง
เมื่อได้รบั เงินในระบบแล้วจึงดาเนินการโอนเงินเช้าบัญชีธนาคารให้แก่ผมู้ ีสทิ ธิรับเงิน

7.่่เอกสารอ้างอิง

7.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
7.2 หลักเกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการรัก ษาพยาบาล
พ.ศ. 2553
7.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
7.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่
8.1
8.2
8.3
8.4

แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบ 7132 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบ 7133 หนังสือตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ
แบบ 7135 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจาหน่ายในสถานพยาบาล

9.่่การจัดเก็บ่่
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาจัดเก็บ การจัดเก็บ
กองคลังและพัสดุ นางสมพิศ แต่รงุ่ เรือง
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วิธีการปฏิบตั ิงาน

งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
30 เมษายน 63
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
:
กองคลังและพัสดุ

ผู้จัดทา :

ตาแหน่ง
นางสุลัดดา ทรงสมทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ

ลงนาม

วันที่

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
การรับรายได้ของมหาวิทยาลัยจาก
แก้ไขครั้งที่ :
งบประมาณแผ่นดิน
หน้าที่
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบรายได้ แหล่งที่มาเพื่อชาระหนี้สินตลอดจนข้อผูกพันต่าง ๆ
2. ขอบเขตของงาน
การรับรู้รายได้ของมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านการรับเงิน ซึ่ง
คลอบคลุมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3. คาจากัดความ
ประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของรายรับรายจ่าย
ของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุด 30 กันยายน ของปีถัดไป
4. ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงาน
เจ้าหน้าที่การเงินตั้งเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินตามเรื่องที่อนุมัติให้เบิกจากผู้มีอานาจ
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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ผู้รับผิดชอบ
-เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบการวาง
เบิกGFMIS
-เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงบัญชีการเบิก/
จ่ายงานการเงิน
-หัวหน้างาน
การเงินสอบทาน
การเบิก
ผู้เกี่ยวข้อง
-เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบการวาง
เบิกGFMIS
-เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงบัญชีการเบิก/
จ่ายงานการเงิน
-หัวหน้างาน
การเงินสอบทาน
การเบิก
-หัวหน้างานบัญชี
และเจ้าหน้าที่
บันทึกบัญชี

วิธีการปฏิบัติงาน
งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่
: 3/4

ผังกระบวนการ/กิจกรรม

เรื่องขออนุมตั ิเบิก/
จ่าย
งบประมาณ

เบิกจ่ายผ่านส่วน

เบิกจ่ายตรงเข้าบัญชี

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางอนุมตั ิเงิน

อนุมตั ิเงินโอนเข้า

โอน เข้าบัญชีผขู้ าย (จ่าย

เรียกรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี

ตรวจสอบความถูก
ต้อง
ถูกต้อง

บันทึกรับรายได้
มหาวิทยาลัย
เอกสารส่งงาน
บัญชี

ไม่ถูกต้อง

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

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่
: 4/4

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 เอกสารการขอเบิกเงินจาก/จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้เบิก/จ่ายได้
6.2 รายงานการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินจากระบบGFMIS
6.3 รายงานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายผ่านส่วนราชการ หรือจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย
7. การจัดเก็บเอกสาร
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร
มรธ......./2564 ขอเบิกเงิน
งปม.แผ่นดิน

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

ระยะเวลาจัดเก็บ
ตามปีงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

การจัดเก็บ
ใส่แฟ้มเรียงตาม
วันขอเบิก
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วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ

ผู้จัดทา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตาแหน่ง
นางสาวอรอุมา ชัชวาลชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการ
กองคลังและพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
ครั้งที่ 1

รายละเอียดการแก้ไข
เพิ่มเติมการสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

วัน เดือน พ.ศ.
11 พฤษภาคม 2564
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เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 2 / 30
1. วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงวิธีการ
ทางาน ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่เกี่ยวข้องในกองคลังและพัสดุ พัฒนาการทางานและใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร แสดงถึงรายละเอียดและขั้นต้อนการปฏิบัติงาน กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของกรมสรรพากร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และเข้าใจในขั้นตอนใน
การยื่นแบบภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และสามารถนาไปปรับให้สอดคล้องกับการทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

2. ขอบเขต
การจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง
ของรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด. 53) เพื่อดาเนินการตรวจสอบคู่กับแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด. 53) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้
หัวหน้างานการเงินลงนามและเจ้าหน้าที่การเงินจัดทาเช็ค/เงินสด เพื่อไปยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ
ชาระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กรมสรรพากร ภายในกาหนดระยะเวลาที่กรมสรรพากรกาหนดไว้

3. คาจากัดความ
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงการคลัง มีหน้าที่
ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนามาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หมายถึง หมายเลขที่กรมสรรพากรกาหนดให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายมีและใช้ใน
การปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร
เลขประจาตัวประชาชน หมายถึง หมายเลขประจาตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่กฎหมายกาหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้
ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับเงินทุกครั้ง และผู้รับเงินสามารถนาไปขอเครดิตเพื่อหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทาง
ผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน
บุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หรือกอง
มรดกทีย่ ังมิได้แบ่ง
คณะบุคคล หมายถึง คณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ ุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประมวลรัษฎากร
นิติบุคคล หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

336

สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 3 / 30
4. ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของการยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี มีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดทา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงินที่ให้ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) หลังจากได้จ่ายเงินและออก
หนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้การบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 บุคคลธรรมดา
1.2 ร้านค้า คณะบุคคล
1.3 บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด
ทางเจ้าหน้าที่การเงินจะสาเนาให้กับเจ้าหน้าที่นาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพื่อทาการตรวจสอบและนาส่งภาษีตอนสิ้นเดือน
2. เจ้าหน้าที่งานบัญชีที่ให้ข้อมูลบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่บัญชี
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
สาหรับตรวจสอบเพื่อนาส่งรายเดือน (ตั้งแต่ต้นเดือน - สิ้นเดือน)
2.1 บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)
2.2 บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
2.3 บัญชีแยกประเภทเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
สาหรับตรวจสอบเพื่อนาส่งรายปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) นับปีปฏิทิน
2.4 บัญชีแยกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนาส่งมีแบบที่ต้องจัดทา
นาส่งแบบรายเดือนและรายปี ดังนี้ มีทั้งหมด 4 ประเภท
3.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) สาหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน
3.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) สาหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน
3.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) สาหรับยื่นแบบรายเดือนทุกเดือน
3.4 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) สาหรับยื่นแบบรายปี
4. หัวหน้างานการเงิน ฝ่ายลงนามเอกสารแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53 แบบยื่น
รายเดือน) และ (ภ.ง.ด.3ก แบบยื่นรายปี) และเจ้าหน้าที่ ออกเซ็คหรือเงินสดเพื่อนาไปชาระให้กับกรมสรรพากร ภายใน
กาหนดระยะเวลาที่กรมสรรพากรกาหนดไว้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 4 / 30
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนประจาปี
5.1 การนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย (แบบรายเดือน นาส่งทุกเดือน)
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

จุดเริ่มต้น

รับเอกสารใบหักภาษี
ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

แยกประเภท
ภ.ง.ด.1

แยกประเภท
ภ.ง.ด.3

แยกประเภท
ภ.ง.ด.53

ใบแนบนาส่งภาษีแต่ละประเภท
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข

เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

ถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสารใบแนบ
นาส่งภาษีแต่ละประเภท
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) คู่กับ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่าย (50ทวิ) ว่าถูกต้อง
ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข

เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

นาส่งแบบ (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)
ให้กับกรมสรรพากร

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.ใบแนบนาส่งภาษี
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)

เจ้าหน้าที่
1.หนังสือรับรองการหักภาษี
นาส่งภาษี หัก ณ ที่จา่ ย (50ทวิ)
ณ ที่จ่าย
2.ใบแนบนาส่งภาษี
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)
3.รายงานแยกประเภทเงินได้
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)
ถูกต้อง

ตรวจสอบแยกประเภท
ว่าลงบัญชีถูกต้องหรือไม่
จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จา่ ย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)

1.เจ้าหน้าที่
งานการเงิน
2.เจ้าหน้าที่
งานบัญชี

เอกสาร

เสนอหัวหน้าการเงิน
และจัดทาเช็คเพื่อ
นาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1.เจ้าหน้าที่ 1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
นาส่งภาษี หัก หัก ณ ทีจ่ ่าย
ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)
2.หัวหน้างาน
การเงิน
3.เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 5 / 30
5.2 การนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย แบบรายปี ปีปฏิทิน(ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร
เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

1.เจ้าหน้าที่
งานการเงิน
2.เจ้าหน้าที่
งานบัญชี

จุดเริ่มต้น
รับเอกสารใบหักภาษี ณ
ที่จ่าย (50ทวิ) รวมทัง้ ปี

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

1.หนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
2.รายงานแยกประเภทเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
รวมทั้งปีปฏิทิน
3.ใบแนบนาส่งภาษี
(ภ.ง.ด.3ก)

ใบแนบนาส่งภาษีแต่ละประเภท
(ภ.ง.ด.3ก)

เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อ
แก้ไข
ตรวจสอบเอกสารใบแนบ

ถูกต้อง

(ภ.ง.ด.3ก) คู่กับ หนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย
(50ทวิ) ว่าถูกต้องครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข

เจ้าหน้าที่
นาส่งภาษี หัก
ณ ที่จ่าย

ถูกต้อง

ตรวจสอบแยกประเภท
ว่าลงบัญชีถูกต้องหรือไม่

จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จา่ ย (ภ.ง.ด.3ก)

นาส่งแบบ (ภ.ง.ด.3ก) ให้กับ
กรมสรรพากร

เจ้าหน้าที่
1.หนังสือรับรองการหักภาษี
นาส่งภาษี หัก ณ ที่จา่ ย (50ทวิ)
ณ ที่จ่าย
2.ใบแนบนาส่งภาษี
(ภ.ง.ด.3ก)
3.รายงานแยกประเภทเงินได้
(ภ.ง.ด.3) รวมทั้งปีปฏิทิน

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

1.เจ้าหน้าที่ 1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
นาส่งภาษี หัก หัก ณ ทีจ่ ่าย
ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด.3ก)
2.หัวหน้างาน
การเงิน
3.เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 6 / 30
6. วิธีการปฏิบัติงานการนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี
ขั้นตอนการจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี มีดังต่อไปนี้

ด้านงานการเงิน
เตรียมขอข้อมูลในการจัดทา โดยทางห้องการเงินจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) เมื่อมี
การจ่ายเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งให้กับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และทางห้องการเงินรวบรวมให้ผู้มีหน้าที่จัดทาภาษี
ณ ที่จ่าย โดยทางห้องการเงินจะออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) โดยมีข้อความตรงกันมี 2 ฉบับ ดังนี้
1. ฉบับที่ 1 สาหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บเป็นหลักฐานหลังจากมารับเงินที่มหาวิทยาลัย
2. ฉบับที่ 2 สาหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บเป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมส่งให้ผู้มีหน้า ที่นาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ทุก ๆ สิ้นเดือน
ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจาตัวของผู้หักภาษี

ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจาตัวของผู้ถูกหักภาษี

ระบุประเภท ภ.ง.ด.

ระบุข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบุลักษณะการจ่ายเงิน

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน
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ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 7 / 30
ด้านงานบัญชี
เตรียมขอข้อมูลบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยในแต่ละเดือนและรายปีที่
ต้องการจัดทาและนาส่งภาษี 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)
เพื่อตรวจสอบในการลงบัญชีกับแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53และภ.ง.ด.3ก) สาหรับราย
เดือนและรายปี ให้ถูกต้องและตรงกันและเพื่อไม้ให้ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกินหรือขาด

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

เปิดระบบ MIS
เลือก “ระบบบัญชี”
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ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 8 / 30
2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบบัญชี MIS แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน
2.1 ชื่อผู้ใช้ระบบ/User name : ระบุรหัสผู้ใช้ระบบ คือ ชื่อผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 รหัสผ่าน/Password : ระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ
2.3 กดปุ่ม
OK

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

เลือก “รายงานบัญชี
แยกประเภท”
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ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 9 / 30
4. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)” กาหนดและเลือกข้อมูล
ที่ต้องการ ดังนี้
4.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”
4.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ”
4.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”
4.4 กดปุ่ม PROCESS
ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”

ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก
“งวดบัญชีที่ต้องการ”

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

รายงานบัญชีแยกประเภท
“20107020000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)”
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 10 / 30
5. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)” กาหนดและเลือกข้อมูล
ที่ต้องการ ดังนี้
5.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”
5.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ”
5.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”
5.4 กดปุ่ม PROCESS
ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”

ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก
“งวดบัญชีที่ต้องการ”

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

รายงานบัญชีแยกประเภท
“20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)”
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 11 / 30
6. เมื่อเปิดเข้ามาในรายงานบัญชีแยกประเภท “ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)” กาหนดและเลือกข้อมูล
ที่ต้องการ ดังนี้
6.1 ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”
6.2 ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก “งวดบัญชีที่ต้องการ”
6.3 รหัสบัญชี เลือก  ระบุ รหัสบัญชีจาก เลือก “รหัสบัญชีที่ต้องการ”
6.4 กดปุ่ม PROCESS
ระบุช่วงเวลา เลือก “งวดบัญชี”

ยอดยกตั้งแต่งวด เลือก
“งวดบัญชีที่ต้องการ”

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

รายงานบัญชีแยกประเภท
“20107010000 ภาษีเงินได้
นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)”
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 12 / 30
ด้านการตรวจสอบและนาส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53และภ.ง.ด.3ก)
แบบรายเดือน
1. ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) คู่กับ ใบแนบนาส่งภาษี (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53)
โดยตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
1.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.3 ชื่อ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.4 ที่ตั้ง (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.5 วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
1.6 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.7 จานวนเงินเต็มก่อนหลังภาษี ณ ที่จ่าย
1.8 จานวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย
2. ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) คู่กับ ในแนบนาส่งภาษี (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) ว่า
ลงบัญชีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรงกับ รายงานบัญชีแยกประเภทหรือไม่ ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 การคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณเงินได้พึงประเมิน
เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยในอั ต ราก้ า วหน้ า เช่ น เงิ น ได้ สุ ท ธิ ส าหรั บ ค านวณภาษี ต ามบั น ไดภาษี อั ต ราก้ า วหน้ า
คือ 311,000 บาท

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้สุทธิต่อปี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0-150,000 บาท
150,001-300,000 บาท
300,001-500,000 บาท

ได้รับการยกเว้น
5%
10%

ภาษีที่ต้องจ่าย
150,000 x 5% = 7,500
11,000 x 10% = 1,100

2. บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/คณะบุคคล ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 การคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยพิจารณา
เงินได้ทจี่ ่ายให้บุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จ่ายไม่ถึง 10,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้
3. นิติบุคคล/บริ ษัทจากัด /ห้างหุ้น ส่วนจากัด ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 การคานวณหั กภาษี ณ ที่จ่าย
โดยพิ จ ารณาเงิ น ได้ ที่จ่ า ยให้ บุ ค คลที่ส ามซึ่ งเป็ นนิ ติบุ ค คล จ่ ายไม่ถึ ง 500 บาท ไม่ ต้ องหั ก ภาษี ณ ที่จ่ าย หรื อจ่ า ย
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้
3. จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) เสนอหั วหน้างานการเงินลงนามและ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน จั ดทาเช็ค/เงิน สด เพื่อไปยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่ายและช าระเงินภาษีหั ก ณ ที่จ่าย
ที่กรมสรรพากร ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 13 / 30
แบบรายปี ปีปฏิทิน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)
1. ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) คู่กับ ใบแนบนาส่งภาษี (ภ.ง.ด.3ก) โดย
ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
1.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.3 ชื่อ (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.4 ที่ตั้ง (ชื่อบุคคล/ร้านค้า/คณะบุคคล/บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
1.5 วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
1.6 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.7 จานวนเงินเต็มก่อนหลังภาษี ณ ที่จ่าย
1.8 จานวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย
2. ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท (ภ.ง.ด.3) คู่กับ ในแนบนาส่งภาษี (ภ.ง.ด.3ก) ว่าลงบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรงกับ รายงานบัญชีแยกประเภทหรือไม่ ดังนี้
บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/คณะบุคคล ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3ก การคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยพิจารณา
เงินได้ที่จ่ายให้บุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จ่ายไม่ถึง 10,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้
3. จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) เสนอหัวหน้างานการเงินลงนาม เพื่อไปยื่นแบบ
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) ที่กรมสรรพากร ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 14 / 30
ขั้นตอนการเรียกข้อมูลในระบบการเงิน มีดังนี้
1. เปิดระบบ MIS (Management Information System) ของมหาวิทยาลัย
เลือก ระบบการเงิน

เปิดระบบ MIS
เลือก “ระบบการเงิน”

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบบัญชี MIS แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน
2.1 ชื่อผู้ใช้ระบบ/User name : ระบุรหัสผู้ใช้ระบบ คือ ชื่อผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 รหัสผ่าน/Password : ระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ
2.3 กดปุ่ม
OK
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 15 / 30
3. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

แบบยื่นรายการภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 16 / 30
4. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

ในแนบ (ภ.ง.ด.1)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 17 / 30
5. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

แบบยื่นรายการภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 18 / 30
6.เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

ในแนบ (ภ.ง.ด.3)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 19 / 30
7. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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
นิตบิ ุคคล (ภ.ง.ด.53)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 20 / 30
8. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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
นิตบิ ุคคล (ภ.ง.ด.53)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

ในแนบ (ภ.ง.ด.53)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 21 / 30
9. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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
20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 22 / 30
10. เมื่อเปิดเข้ามาในระบบการเงินแล้ว เลือก ด้านซ้ายมือ “รายงานภาษี” 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 PROCESS
20107030000 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
รายงานภาษี

TB : จ่ายเงิน บกศ.
TH : จ่ายเงินโครงการ
โรงเรียนสาธิต

ในแนบ (ภ.ง.ด.3ก)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 23 / 30
7. เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเว็บกรมสรรพากร
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2521 และมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง
2. ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 เรื่ อง สั่งให้ผู้จ่า ยเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
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 ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แก้ไขโดยคาสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544
4.
การสมั ค รขอใช้ บ ริ ก ารยื่ น แบบผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ รั บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากส านั ก งานสรรพากร
พื้นที่สาขาธนบุรี 2 และต้องดาเนินการนาส่งที่สรรพากรพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร 30 หรือยื่นออนไลน์ผ่าน www.rd.go.th

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.

ในการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีแบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 (แบบยื่นรายเดือน)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (แบบยื่นรายเดือน)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (แบบยื่นรายเดือน)
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3ก (แบบยื่นรายปี)
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 24 / 30
9. การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนประจาปี
เลขที่
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
เอกสาร
จัดเก็บ
-

หลักฐานการนาส่งเงินภาษี ณ ที่จ่าย ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่
1.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ ของกองคลัง
รับผิดชอบใน
จ่าย ภ.ง.ด.1 และใบเสร็จรับเงิน
และพัสดุ
การตรวจและ
ยื่นภาษี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี

-

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

ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่
ของกองคลัง
รับผิดชอบใน
และพัสดุ
การตรวจและ
ยื่นภาษี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี

-

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

ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่
ของกองคลัง
รับผิดชอบใน
และพัสดุ
การตรวจและ
ยื่นภาษี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี

-

4.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่
จ่าย ภ.ง.ด.3ก และใบรับแบบภาษีเงิน ของกองคลัง
รับผิดชอบใน
ได้หัก ณ ที่จ่าย
และพัสดุ
การตรวจและ
ยื่นภาษี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี

-

5.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่
(50ทวิ)
ของกองคลัง
รับผิดชอบใน
และพัสดุ
การตรวจและ
ยื่นภาษี

ต้องเก็บรักษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี

การ
จัดเก็บ
จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
นาส่งลัง
เอกสาร
จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
นาส่งลัง
เอกสาร
จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
นาส่งลัง
เอกสาร
จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
นาส่งลัง
เอกสาร
จัดเก็บเป็น
ประเภท
เอกสารและ
นาส่งลัง
เอกสาร
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 25 / 30
การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
1. เข้าเว็บไซต์ : กรมสรรพากร ww.rd.go.th
2. เลือก : ประเภท นิติบุคคล
นิติบุคคล

3. ในหน้าเดียวกัน เลื่อนลงด้านล่าง : การสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์
การสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 26 / 30
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์
4.1 ลงทะเบียน
4.2 ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
4.3 ยอมรับข้อตกลง
4.4 พิมพ์ข้อมูลการลงทะเบียน

เอกสารที่นาส่งประกอบคาขอลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อยื่นแบบออนไลน์
1.แบบ ภ.อ.01 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการที่มีอานาจผูกพันและประทับตรา (ถ้ามี)
2.ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการที่มีอานาจผูกผันและประทับตรา (ถ้ามี)
ทุกหน้า
3.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
4.กรณีเป็นนิติบุคคล แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจผูกพันทุกคนพร้อม
ลงลายมือชื่อรับรอง
5.กรณีนาส่งเอกสารที่สานักงานสรรพากรพื่นที่
5.1 กรณีนิติบุคคล สาเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคล
(ถ้ามี) เช่น หนังสือแต่งตั้งอธิการบดี
5.2 กรณี ม อบอ านาจ หนั ง สื อ มอบอ านาจ (ติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท) พร้ อ มแนบภาพถ่ า ยบั ต ร
ประจาตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 27 / 30
การส่งเอกสารต่อกรมสรรพากร
ผู้ลงทะเบียนนาส่งเอกสารภายใน 15 วัน มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
การนาส่งเอกสารมี 2 ช่องทาง
1.แสกนเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ โดยใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
2.นาส่งเอกสารด้วยตนเองที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สามารถนาส่งที่กรมสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
โดยการนาส่งทั้ง 2 ช่องทาง มีสิทธิใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ของกรมสรรพากร

หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน
เมื่อกรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว จะแจ้งหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
และขอให้ท่านติดต่อหน่วยรับชาระภาษีเพื่อขอใช้บริการชาระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยรับชาระภาษีที่ร่วม
โครงการกับกรมสรรพากร

คาขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 28 / 30
ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 29 / 30
หนังสือมอบอานาจในการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบออนไลน์ มี 2 แบบ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กบั ข้อตกลงกับกรมสรรพากร)
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ภ.ง.ด.53

ยื่นแบบออนไลน์

ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.1
ภ.ง.ด.53
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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ : 1
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 30 / 30
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3

ภ.ง.ด.1

ภ.ง.ด.3

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ภ.ง.ด.53

ภ.ง.ด.53
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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
กองคลังและพัสดุ
ตำแหน่่ง
ผู่้จัด่ ทา :
ผู่้ทบทวน่:
ผู่้อนุ่ม่ัติ่:

ลงนาม

ว่ันที่

นางสาวอัจฉรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.

2

แก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานและคาผิด

11่พ.ค.่64
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

2/5

1.วัตถุประสงค์
การเบิ ก จ่ า ยเงิ นงบประมาณแทนกั น ของส านั ก งาน ปลั ด กระทรวงการอุด มศึ กษา (ส่ ว นราชการเจ้า ของ
งบประมาณ) เป็นการโอนเงินงบประมาณตามภารกิจ โครงการ กิจ กรรมให้สถาบันอุด มศึกษา/หน่วยงานรัฐ วิสาหกิจ
(ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน) ผ่า นกระบวนการในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกแทน
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนาไปดาเนินงานตามภารกิจได้

2.ขอบเขต
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกจ่า ยแทนกันมีขอบเขตงาน ตั้ง แต่การจั ด ทาเอกสารการยืนยันเป็นผู้เบิกแทน
ตรวจสอบการได้รับงบประมาณเบิกแทน จากรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทน พร้อมจัด ทาเอกสารเบิกจ่า ยเงิ น
งบประมาณแทนกันและการติดตามการเบิกจ่าย

3.คาจากัดความ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของงบประมาณ
ส่วนราชการผู้เบิกแทน หมายถึง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้เบิกแทน
GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
รหัสงบประมาณเบิกแทน หมายถึง รหัสที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้เพื่อใช้ในการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

4.ความรับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

แผ่นดินเบิกแทนกัน
5.่่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน

ผู้รับผิดชอบ
กองคลังและ
พัสดุ

กิจกรรม
รับเแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเบิก
แทนกันจาก่สป.อว.

จัด ส่งหนังสือและแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทน
กัน ให้กรมบัญ ชีกลาง่เพือ่ ขอ
รหัสเบิกจ่ายแทน

จัดทาหนังสือและเสนอ
อธิการบดีลงนามในแบบ
ใบแจ้งการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน

จัดส่งแบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน่
คืน ่สป.อว.่เพื่อให้
ดาเนิน การต่อไป

ตรวจสอบการได้รับ
งบประมาณเบิกแทน
จากรายงานข้อมูลหลัก
รายการเบิกแทน

แจ้งหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ดาเนิน การเบิกเงิน

3/5

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

กองคลังและ
พัสดุ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.แบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทน
กัน
2.หนังสือการ
เบิกจ่าย
งบประมาณแทน
กัน
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

แผ่นดินเบิกแทนกัน

4/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 รั บหนั งสื อ โอนจั ด สรรงบประมาณจ่ า ยเงิน งบประมาณแทนกัน พร้ อ มแบบใบแจ้ง การเบิก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณเบิกแทนกันจาก สป.อว.
6.2 เสนออธิการบดีลงนามในแบบแจ้งการเบิกจ่าบงบประมาณแทนกัน ช่อง “หัวหน้า ส่วนราชการผู้เบิกแทน”
เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว นาส่งเอกสารแจ้งให้ กรมบัญชีกลาง เพื่อขอรหัสงบประมาณแทนกัน และส่งเอกสารแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันคืน สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6.3 ตรวจสอบการได้รับรหัสงบประมาณเบิกแทนจากระบบ GFMIS จากรายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทนกัน
(ZSUB_AG_RPT_0001)

เปิดระบบ่SAP
ใน่GFMIS เข้าคาสั่ง่
ZSUB_AG_RPT_0001

ขั้น ตอนที่่ 2
คลิปรูปนาฬิกา่
เพื่อประมวลผลข้อมูล

ขั้น ตอนที่่ 1
ใส่ปีบญ
ั ชี่(ปีงปม.ปัจจุบนั )
ใส่เลขที่รายการเบิกแทนกัน ่
(เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน )
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

แผ่นดินเบิกแทนกัน
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แสดงรหัสงบประมาณที่
กรมบัญชีกลางกาหนดให้

6.4 แจ้งรหัสงบประมาณเบิกแทนกัน (ระบบ GFMIS) ที่ไ ด้รับจากกรมบัญ ชีกลางให้กองนโยบายและแผน
เพื่อตั้งรหัสงบประมาณในระบบ MIS และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อทาการเบิกจ่ายต่อไป

7.่่เอกสารอ้างอิง
- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเบิกแทนกัน
- แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
- หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน

8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่
- แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

9.่่การจัดเก็บ่่
เลขที่
เอกสาร
-

ชื่อเอกสาร
แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน

สถานที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ

กองคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS

ต้องเก็บรักษาไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 7 ปี

จัดเก็บลงแฟ้ม
เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน

การให้บริการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
11 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
กองคลังและพัสดุ
ตำแหน่่ง
ลงนาม
ผู่้จัด่ ทา :

ว่ันที่

นางสาวอุภาภรณ์ เกษะประกร
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู่้ทบทวน่:
ผู่้อนุ่ม่ัติ่:

นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
1

รายละเอ่ียดการแก้ไข
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการให้บริการ

ว่ัน เดือน ปี
11 พฤษภาคม 2564
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วิธีการปฏิบัติงาน
การให้บริการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : 1
หน้า
:

2/4

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม
ที่ถูกต้องตรงหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.่่ขอบเขต
การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการโดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุ มัติการเบิ กจ่ ายค่าใช้จ่ ายในการจัดงานเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด

3.่่คาจากัดความ
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา ทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.่่ความรับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ
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วิธีการปฏิบัติงาน
การให้บริการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : 1
หน้า
:

3/4

5.่่ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การให้บริการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

กองคลังและ
พัสดุ

ผู้เกี่ยวข้อง

คณะ/ศูนย์/สานัก ส่งเอกสาร
การเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง
ส่งเอกสารคืน
เพื่อแก้ไข
ตรวจสอบ

เอกสาร
การเบิก

ถูกต้อง
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

วางฎีกาเบิกเงินในระบบ
GFMIS

ห้องจ่ายจัดทาเช็ค/โอน
เงิน

กองคลังและพัสดุ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เอกสาร
เอกสารการ
เบิกจ่าย
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วิธีการปฏิบัติงาน
การให้บริการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : 1
หน้า

:

4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 รับเอกสารจากหน่วยงานผู้ขอเบิก
6.2 ดาเนินการตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
6.2.1 เอกสารมีความถูกต้อง รวบรวมเอกสารนาส่งเพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายในระบบ Gfmis
6.2.2 เอกสารไม่ถูกต้อง นาส่งคืนให้หน่วยงานคณะ/ศูนย์/สานัก แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย

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

8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่
8.1
8.2
8.3
8.4

ใบขออนุมัติเบิกเงินจากระบบ MIS
ใบสาคัญรับเงิน
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จัดงาน

9.่่การจัดเก็บ่่
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานทีจ่ ัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

กองคลังและพัสดุ

นางสาวอุภาภรณ์ เกษะประกร

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
-
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วิธีการปฏิบัติงาน

การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครอบเอกสาร
:
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :
นางนภัทร รัตติกรพรสกุล
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ : นายจิรายุ พลับสวาท
ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนาม

รายละเอียดการแก้ไข

วันที่
30 เมษายน 2564

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX -01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 1/4

1. วัตถุประสงค์

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ข้อ 5.8 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างยื่นหนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขา
ก่อสร้างกำหนด ที่ออกโดยผู้ว่ าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
(คณะกรรมการราคากลาง) จึงได้กำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถนำหนังสือรับรองผลงานมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่น ขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดข้างต้น จึงได้จัดทำวงจร
งาน (Work Instruction) การให้บริการการออกหนังสือรับรองผลงานขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
2. ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อขอหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานและส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. คำจำกัดความ
หนังสือรับรองผลงาน หมายถึง เอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ออกเอกสาร
หลักฐานเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่จะนำหนังสือรับรอง
ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เสนอราคาต่อหน่วยงานอื่นๆ โดยข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถตรวจสอบได้
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสารสัญญาจ้าง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งยอมรับและตก
ลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองผลงานตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือรับรองผลงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง
กำหนด
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เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX -01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

ผู้รับจ้าง

ผูร้ บั จ้างจัดส่งหนังสือเพื่อขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือรับรองผลงาน

ผู้รับจ้าง

เอกสารขอหนังสือ
รับรองผลงาน

เจ้าหน้าที่

ได้รบั เอกสารขอหนังสือรับรองผลงาน

ผู้รับจ้าง

ได้รับเอกสารขอ
หนังสือรับรองผลงาน
จากผู้รับจ้าง

งานพัสดุรบั หนังสือรับรอง

สำนักงาน
อธิการบดี

เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับ
เอกสารขอหนังสือ
รับรองจากสำนักงาน
อธิการบดี

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุออก
หนังสือรับรองผลงาน

ไม่ถกู ต้อง

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนในการส่งมอบงาน
ก่อนออกหนังสือรับรองผลงาน

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

จัดทาหนังสือรับรองผลงาน

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม
ในหนังสือรับรองผลงาน

ส่งหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผรู้ บั จ้าง
ทางไปรษณีย ์ (แบบลงทะเบียน)

อธิการบดี/
รองอธิการบดี

หนังสือรับรองผลงาน

ผู้รับจ้าง

หนังสือรับรองผลงาน
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX -01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

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 เพื่อเสนออธิการบดี/รองอธิการบดี
ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน โดยตรวจสอบตามลำดับชั้น
6.7 เมื่ออธิการบดี/รองอธิการบดี ลงนามในหนังสือรับรองแล้ว พนักงานพัสดุจะทำการส่งหนังสือรับรองทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับผู้รับจ้าง
7. เอกสารอ้างอิง
หนังสือของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กรท) 0433.3/ว.173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่องการกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองงานก่อสร้าง
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง
8.2 สำเนาสัญญาจ้าง
8.3 สำเนารายงานผลการตรวจการจ้าง
8.4 บันทึกขอความเห็นชอบลงนามในหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
8.5 หนังสือรับรองงานก่อสร้าง
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX -01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

9. การจัดเก็บเอกสาร
เลขที่เอกสาร
ธบ.XX/25XX

ชื่อเอกสาร
สัญญาจ้าง

สถานที่เก็บ
งานพัสดุ
(อาคาร 5 ชั้น 2)

อบXXXXXXX

ใบตรวจการจ้าง

อว 0642/XX

หนังสือรับรอง
ผลงานจ้างก่อสร้าง

งานพัสดุ
(อาคาร 5 ชั้น 2)
งานพัสดุ
(อาคาร 5 ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ
การจัดเก็บ
เจ้าหน้าที่
10 ปี
ทะเบียนคุมสัญญา
ของหน่วยงาน/
ทะเบียนคุมในระบบ
MIS
เจ้าหน้าที่
10 ปี
ทะเบียนคุมสัญญา
ของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
10 ปี
แฟ้มจัดเก็บหนังสือ
รับรองของ
หน่วยงาน

