คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) ของหน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดี ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่ม 2 กอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น คู่มือเล่มนี้ได้แสดงเส้นทาง
การทางานตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงจุ ดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้ นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สานักงานอธิการบดี

สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานสานักงานอธิการบดี
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- เป้าหมาย วัตถุประสงค์
- อานาจหน้าที่และภารกิจ
- โครงสร้างการบริหารงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารทั่วไป
- การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(งานบริหารทั่วไป กองกลาง สานักงานอธิการบดี)
- กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)
- การจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ และอนุรักษ์พลังงาน
- งานซ่อมบารุง (แจ้งซ่อม)
- การขอใช้รถยนต์ราชการ
งานประชาสัมพันธ์
- งานบริหารการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- การออกแบบและเผยแพร่ จดหมายข่าว (Newsletter)
- การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์
- การอัพเดทข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
- งานสารบรรณสานักงานสภามหาวิทยาลัย
- การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
- การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
ของสานักงบประมาณ
- กระบวนการจัดทางบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- กระบวนการจัดทางบประมาณ (งบลงทุน)
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20
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36
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42
48
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61
65
69
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118
129

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- การขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ MIS
147
- การแก้ไข/ปลดล็อกระบบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างหรือเอกสารขออนุมัติโครงการต่างๆ 150
- การจัดทารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน
153
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา
157
- กระบวนการรับรองชาวต่างประเทศ
158
- การต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาวต่างประเทศ
163
- การจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
168
งานประกันคุณภาพ
174
- การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE
175
QA Online) ระดับหลักสูตร
- การจัดทาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
181
- การจัดทาแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
187
ธนบุรี ปีพ.ศ. 2562 – 2565
กองพัฒนานักศึกษา
192
- การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
193
- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197
- ขั้นตอนการเสนอโครงการ
202
- การขอรับเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
206
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
210
- การสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
216
- การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ
220
- การใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ
226
- การขอทุนการศึกษาให้เปล่า
231
กองพัฒนาระบบบริหาร
236
- การลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
237
- การขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
243
- การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
248
- การจัดทาหนังสือรับรองโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสาหรับบุคลากรภาครัฐ (บมจ. 271
ธนาคารกรุงไทย)
- การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
275
- งานขอรับบานาญและบาเหน็จดารงชีพของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จ 283
บานาญข้าราชการ (กรณีเกษียณอายุ)
- งานสวัสดิการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
291
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ (ต่อ)
กองคลังและพัสดุ
- งานจ่ายเงินยืม มหาวิทยาลัย
- งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
- งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
- งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- งานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
- งานตรวจอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
- การนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี
- การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี
- งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน
- การอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
- การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- งานตรวจรับพัสดุ สาหรับครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
- งานจ้างออกแบบด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กาหนดในกฎกระทรวง (มูลค่า
ก่อสร้างไม่เกินห้าล้านบาท)
- แนวปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดทารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated
Financial Statement Program :ระบบ CFS)
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
- งานรับ - ส่งหนังสือราชการและเอกสาร
- การขอใช้รถยนต์ราชการ
- การขออนุมัติโครงการในระบบ MIS
- การจัดทาโครงการ/กิจกรรม
- การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สาหรับห้องพยาบาล
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท
- การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์
- งานวารสาร
- วิธีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- การลงทะเบียนตามแผนการเรียนสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สป.
- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

หน้า
297
298
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328
332
349
373
378
388
393
399
409
435
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445
450
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463
468
473
478
487
492
496
500
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511

สารบัญ (ต่อ)
- เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน
- การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- วิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
- ขั้นตอนการให้บริการยืม - คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์
- ขั้นตอนการให้บริการยืม - คืน และซ่อมบารุงครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์
กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
- งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร
- งานนิติกรรมสัญญา การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
- งานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

หน้า
516
521
527
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ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานอธิการบดี
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สถาบัน
ราชภัฏเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนสถานะ
จากสถาบันราชภัฏธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ยั ง คง เป็ น หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ ธนบุ รี ตาม
กฎกระทรวง ลงวั น ที่ 1 มี น าคม 2548 ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2547 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ ที่ 70
ก ได้ ป ระกาศใช้ ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ กฎหมายฉบั บ นี้ ป ระกาศใช้ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานอธิ ก ารบดี และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนภารกิจของสานักงาน
อธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 จึงมีมติให้รวมงานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่เข้าด้วยกัน เป็นงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ ให้แยกงานนิ ติการออกจากงานการเจ้าหน้าที่ไปกาหนดเป็นกลุ่ มงานนิติการ ขึ้นตรงต่อ
ผู้อานวยการ สานักงานอธิการบดี และให้เพิ่มงานประชาสัมพันธ์ อีก 1 งาน ดังนั้น สานักงานอธิการบดี จึง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 กลุ่ม 1 ส่วน 5 งาน
ในปี 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ไ ด้ จั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ได้มีมติให้แบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานอธิการบดี ออกเป็น 6 กลุ่ม 2 กอง ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองพัฒนาระบบบริหาร
5. กองคลังและพัสดุ
6. กองบริการการศึกษา และบริการวิชาการ
7. กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
8. กลุ่มงานรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2
ปรัชญา
บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสัมฤทธิ์งานมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
สานักงานอธิการบดีมุ่งสู่เกณฑ์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพการบริการ ร่วมประสานประโยชน์ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิผล
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เป้าหมาย
1. บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สามารถเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีความสะดวกสบาย
และมีความสุขในการทางานร่วมกัน
2. บริหารและจัดระบบงานพัสดุให้สนองตอบความต้องการของคณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน ตามความจาเป็นในการปฏิบัติงานวิชาการและงานส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ
3. บริหารและจัดระบบการเงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
4. บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสื่อสารและ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
5. บริ ห ารงานการเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ข้ อ มูล ที่ เ ป็น ระบบ ทั นสมั ย สามารถให้ บ ริ ก ารในด้า นสิ ทธิ แ ละ
ผลประโยชน์ ข องบุ คลากรทุ กฝ่ า ยของมหาวิท ยาลั ยได้ร วดเร็ว มีประสิ ท ธิภ าพ เพื่อให้ บุค ลากรได้ พัฒ นา
ศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. มุ่งนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และการให้บริการของ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาความซ้าซ้อนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ
3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พร้อมๆ กับการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มุ่ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ศัก ยภาพ โดยเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ ทุ ก
หน่วยงาน
5. มุ่งประสานความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอก
6. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. มุ่งให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการหรือผู้ติดต่อได้รับบริการที่ดี

3
อานาจหน้าที่และภารกิจ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานด้านการสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาและประสานการปฏิบั ติงานของมหาวิทยาลั ยให้ ส อดคล้ องกับแผนแม่บทของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจาณาของผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานหรือ
โครงการของมหาวิทยาลั ย การจั ด ทาและวิเคราะห์ แผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
4. ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน
และโครงการที่กาหนด
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
6. ดาเนิ น เกี่ ย วกั บ งานธุร การ งานสารบรรณ งานบริ ห ารทั่ว ไป งานช่ ว ยอานวยการในส่ ว นงาน
เลขานุการ งานสวัสดิการ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศของสานัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสานักให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานกลางของรัฐ เช่น ระบบ GFMIS และระบบ
การจ่ายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช้
9. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม งานยานพาหนะ และงาน
ประชาสัมพันธ์ของสานักและมหาวิทยาลัย
10. ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การพัฒ นานิสิ ตนั กศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริก ารป้องกั น
อุบัติเหตุ งานด้านนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
11. ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและ
งานคดีที่มีอยู่ในอานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
12. ดาเนินการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายได้ ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
14. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชน และผู้สนใจ รวมทั้งการประสานเพื่อให้
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4
โครงสร้างการบริหารงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คู่มือการปฏิบั ติงานเล่ มนี้ เป็ น การรวบรวมวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของหน่ว ยงาน
ภายใต้สานักงานอธิการบดี ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่ม 2 กอง ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองพัฒนาระบบบริหาร
5. กองคลังและพัสดุ
6. กองบริการการศึกษา และบริการวิชาการ
7. กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
8. กลุ่มงานรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กองกลาง

งานบริหารงานทั่วไป
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วิธีการปฏิบตั ิงาน

ชื่อวิธีการปฏิบตั ิงาน : การปฏิบตั ิงานการลงรับหนังสือราชการ
เลขที่เอกสาร
:
เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถอื ครองเอกสาร
:
สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี กองกลาง
ตําแหน่ง
ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ลงนาม

วันที่

นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อํานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 2/7

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
2) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานสารบรรณที่ได้กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้หัวหน้างานทราบถึงจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณให้มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
2. ขอบเขต
การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการการลงรับหนังสือภายใน – ภายนอก ของสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. คําจํากัดความ
1) งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การสร้างหนังสือ การรับ – ส่ง การเก็บ
รักษาเอกสาร ซึ่งเป็นการกําหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร
2) หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
3) การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนังสือจากส่งราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน
หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ”
4) การส่งหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คือ การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดําเนินการและจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องเพื่อนําไป
ปฏิบัติ
5) ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดีกํากับดูแลงานนโยบายและแผน รองอธิการบดีกํากับดูแลงานวิชาการ
รองอธิการบดีกํากับดูแลงานบริหาร รองอธิการบดีกํากับดูแลงานวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดีกํากับดูแลงานกิจการ
นักศึกษา
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 3/7

4. ความรับผิดชอบ
- ผู้บริหาร มีหน้าที่
พิจารณาสั่งการ โดยบันทึกสั่งการ บันทึกติดต่อในหนังสือรับให้กลุ่มบริหารงานสารบรรณรับทราบและประสาน/
ปฏิบัติงาน
- หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
1) วิเคราะห์หนังสือเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระบบงานสารบรรณ
2) ตรวจสอบ พิจารณา บันทึกย่อเรื่อง บันทึกความเห็นในหนังสือรับ แยกเรื่องนําเสนอต่อผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ในงานสารบรรณ มีหน้าที่
1) รับหนังสือราชการ
2) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/บันทึก
3) นําเสนอแฟ้มรับต่อผู้บริหาร
4) รับหนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการแล้วดําเนินการแจ้ง/ปฏิบัติตามคําสั่ง
5) จัดเก็บสําเนาเรื่องเพื่อการค้นหาหนังสือราชการต่างๆ ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
6) ให้บริการแก่หน่วยงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 4/7

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เริ่มทํางาน

รับหนังสือ-เอกสาร

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

ติดต่อหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

ถูกต้อง/ครบถ้วน

จัดลําดับความเร่งด่วน
ของหนังสือ

ลงทะเบียนหนังสือ

Scan จัดเก็บเอกสาร

หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไปเกษียนหนังสือ

เสนอผู้บริหาร/สั่งการ

แก้ไขเอกสารให้
ถูกต้อง/ครบถ้วน

1.เจ้าหน้าที่
ประจําคณะ/
หน่วยงาน ผู้ส่ง
เรื่อง
2.หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป
3.อธิการบดี
4.รองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ

เอกสาร
1.หนังสือ
ภายนอก
2. หนังสือ
ภายใน
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 5/7

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
ลงรายละเอียดในทะเบียนรับ
ตามที่สั่งการ

นําส่งเอกสาร
ตามที่สั่งการ

บุคคล/หน่วยงานได้รับเอกสาร
ปฏิบัติตามคําสั่ง

สิ้นสุด

ผู้เกี่ยวข้อง
1.อธิการบดี
2.รองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ
3.หน่ ว ยงาน/
คณะที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
1.หนังสือ
ภายนอก
2.หนังสือ
ภายใน
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 6/7

6. วิธีการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในการลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับมาจากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปฏิบัติดังนี้
1. รับหนังสือ – เอกสาร โดยตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นหนังสือที่ส่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หรือไม่
- หนังสือภายนอก ตรวจรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ/ค้นหาหนังสืออ้างถึง (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วน
- หนั ง สือ ภายใน ตรวจสอบรายการสิ่งที่ส่ ง มาด้ วย/เอกสารแนบ และให้ผ่ า นหั วหน้าหน่ วยงาน ถู กต้อ ง
ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อรับในทะเบียนส่งของหน่วยงานที่รับมา
2 กรณีไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดําเนินการให้
ถูกต้องครบถ้วน
3. จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดําเนินการก่อนหลัง โดยเรียงลําดับเอกสารตามลําดับ
ชั้นความเร็ว
- ด่วนที่สุด
- ด่วนมาก
- ด่วน
- หนังสือลับ
4. วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับ
1) ประทั บตรารั บหนั งสื อตามแบบตรารับหนังสือของสํานักงานอธิ การบดีที่ มุมบนด้ านขวาของหนังสื อ
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
1.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียนหนังสือรับ
1.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
1.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
2) ลงทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน
2.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
2.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
2.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
2.5 จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
2.6 ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก้ไขครัง้ ที่ :
การปฏิบัติงานการลงรับหนังสือราชการ หน้า
: 7/7

2.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
2.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
2.9 ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
3) ทําการบันทึกหนังสือจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการ Scan เป็น PDF ชื่อไฟล์จะต้องตรงกับ
เลขทะเบียนของหนังสือรับและเลขที่ในตรารับหนังสือ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4) นําหนังสือลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปเกษียนหนังสือ เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
ต่อไป
5) เมื่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการหนังสือแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการลงรายละเอียดในเล่มหนังสือลงรับตามที่
สั่งการ หลังจากนั้นดําเนินการส่งเอกสาร/สําเนาเอกสารแจ้งบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามคําสั่งต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
7.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 หนังสือราชการภายนอก เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ เป็นต้น
8.2 หนังสือจากหน่วยงานภายนอก (บริษัทเอกชน)
8.3 บันทึกข้อความจากหน่วยงานภายใน
8.4 เล่มทะเบียนรับหนังสือ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ : พฤษภาคม 2563
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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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 56(2) ข วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

: กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง
นางสาวภรภัทร ทองอินทร์

ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนำม

วันที่

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เลขเอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/9

1.วัตถุประสงค์
เพื่ อแสดงถึงรายละเอียดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการต่างๆ ของหน่ว ยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และยังสามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้น
2.ขอบเขต
คู่มือการปฏิบั ติงาน การจัดซื้อ /การจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ครอบคลุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงถึงผู้รับผิดชอบในแต่
ละขั้นตอนของการดาเนินงาน
3.คำจำกัดควำม
วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การที่หน่วยงานรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจราจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติ
กรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้า
นั้นด้วย
งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมา งานจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหายแพ่ง
และพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ไม่หมายรวมถึงการจ้างลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ตองนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรับได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่ะ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาคัญเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจ้างได้จริงตามลาดับ
-ราคาได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
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คณะกรรมการตรวจรับ หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงไว้
หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงาน
ของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4)
และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ
นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่ วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดาเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี
ผู้ควบคุมงาน หมายความว่า ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้น
ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่า
ผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ ถูกต้องตามคาสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า
ถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา แต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
โดยเร็ว
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(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุก
สัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสาคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิ บัติงานและ
วัสดุทีใช้ด้วย ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(4) ในวัน กาหนดเริ่ม งานของผู้ รับ จ้ างตามสั ญ ญา และในวันถึงกาหนดส่ งมอบงานแต่ล ะงวดให้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันถึงกาหนดนั้นๆ
ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ หมายความว่า ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ความรับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี มีอานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ไม่
เกิน 500,000 บาท
2. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มีอานาจลงนามในส่วนเงินงบประมาณ
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้ที่
ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ
4. เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
5. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง โดยกาหนดรายละเอียดงานจ้างและจัดทาตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ตามคาสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง
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เลขเอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 5/9
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

จุดเริม่ ต้น

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองนโยบายแผน

-บันทึกข้อความเห็นชอบเสนอ อธิการบดีเพื่อดาเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) พร้อม
-เสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ
รับเอกสารจากคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560)
ข้อ 4 ราคากลางที่ได้มาจากคานวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางกาหนด (1)
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

กองนโยบายแผน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อนุมัติ

บันทึกข้อความ
คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง แบบ บก.06 แบบ
บัญชีประมาณงาน
(BOQ) แบบรูป
รายการ (กรณีงาน
ก่อสร้าง)
อธิการบดี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

บันทึกข้อความ
เห็นชอบ
คาสั่งแต่งตั้ง

อธิการบดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้รับจ้าง

เชิญ/เจรจา ผู้ประกอบการขายหรือจ้าง
อย่างน้อย 3 ราย (สืบราคาต่าสุด)

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

ใบเสนอราคา

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

-จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56(2) ข
-พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
-แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน(งานจ้างก่อสร้าง)
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบลงนามในรายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง
-เสนอผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานคลังและพัสดุ
-เสนออธิการบดี อนุมตั ิในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

พิจารณา
เห็นชอบ
-จัดทาใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (พร้อมลงระบบ EGP)
-อธิการบดี ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

-ผู้รับจ้างเซ็นรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท)
ผู้รับจ้างต้องนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างไปตีตราสารที่
กรมสรรพากร

ผู้ควบคุมงานคุมงานตามรายละเอียดงาน
พร้อมเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจรับ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อนุมัติ

เอกสาร

ใบรายงานขอซื้อ
ขอจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข)
ใบเสนอราคา

ผู้อนุมัต/ิ อธิการบดี

เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
อธิการบดี
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เลขเอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 7/9
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสาร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรรมการตรวจรับ

รับ
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ไม่ถูกต้อง

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงานคลัง
และพัสดุตรวจสอบ
เอกสาร
ถูกต้อง

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ

จุดสิ้นสุด

ไม่ถูกต้อง

งานการเงิน

ใบตรวจรับพัสดุ
เอกสารการ
ส่งมอบงานของผู้
รับจ้าง

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เลขเอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 8/9
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6.วิธีปฏิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่ จัดทารายงานขอซื้อของจ้าง เสนอต่ออธิการบดี/ผู้รับมอบอานาจ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ หรือจ้าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายการที่จะซื้อหรือจ้าง
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ
กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
วิธีที่ซื้อหรือจ้าง และเหตุที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ได้รับงบประมาณจากกองนโยบายและแผนเพื่อดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนที่งานที่ผ่านมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทาบันทึกขอความเห็นชอบเพื่อดาเนินการ จัดซื้อ/ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาเจาะจง พร้อมแนบขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี
3. เสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง พร้อมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
4. คณะกรรมการกาหนดราคาลางจัดส่งรายละเอียดงานจ้าง
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ บก.06)
-แบบบัญชีประมาณงาน(BOQ)
-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-แบบรูปรายการ
-แบบคานวณ FACTOR F (กรณีงานก่อสร้าง)
5. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติรายละเอียดงานจ้างตามที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางเสนอ
6. เชิญ/เจรจา ผู้ประกอบการขายหรือจ้าง อย่างน้อย 3 ราย (สืบราคาต่าสุด)
7. จัดทาใบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ผ่านระบบ MIS (จัดทาในระบบ EGP)
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,และผู้ควบคุมงาน (กรณีงานจ้างก่อสร้าง)
๙. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามในรายงานขอซื้อขอจ้าง
๑๐. เสนอผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุลงนาม
๑๑. เสนออธิการบดี อนุมัติในรายงานซื้อ/จ้าง
๑๒. จัดทาใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ต้องมีการรับประกันงาน อย่างน้อย 2 ปี (พร้อมลงระบบ EGP)
๑๓. ผู้รับจ้างต้องนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างไปตีตราสารที่กรมสรรพากร (กรณีวงเงินในการจัดหาเกิน 200,000 บาท)
๑๔. ผู้ควบคุมงาน คุมงานตามรายละเอียดงานพร้อมเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจรับ

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เลขเอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 9/9
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๑๕. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ตามกาหนดระยะเวลาที่ ปรากฏในสั่งซื้อสั่งจ้าง
๑๕. จัดทาเอกสารใบตรวจรับเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับลงนาม
๑๖. คณะกรรมการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน
๑๗. ส่งตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ ที่กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหากไม่มีข้อแก้ไขดาเนินการขั้นต่อไป
๑๘. ส่งเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป
๑๘. สาเนาเอกสารจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลไว้สืบค้นต่อไป
7.เอกสำรอ้ำงอิง
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) ข วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท(ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๑. ฟอร์มรายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดงานจ้างและกาหนดราคากลาง
๒. แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างในการจ้างก่อสร้าง
(บก.๐๖)

9.กำรจัดเก็บเอกสำร
เลขที่เอกสาร
ชื่อเอกสาร
เอกสารการจัดซื้อ
จ้างวงเงินไม่เกิน
500,000 บาท
(ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

สถานที่จัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรภัทร ทองอินทร์
กองกลาง
อาคาร 2 ชั้น ๕

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ

การจัดเก็บ
สาเนาเอกสาร
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรจำหน่ำยพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง
ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนำม

วันที่

นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจำหน่ำยพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 2/7

1. วัตถุประสงค์
1.1 การจัดทาคู่มือการปฏิบั ติงานการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุและผู้สนใจได้เข้าใจ กระบวนการ
แนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจาหน่ายพัสดุ ให้ดาเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงกระบวนการจาหน่ายพัสดุให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา ให้การทางาน
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างมืออาชีพ และเผยแพร่ให้กับบุคคลผู้สนใจ
1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน

2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กาหนด ข้อ 215 (1)(ก) และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางที่มีการกาหนดขึ้นมาใหม่ ณ ขณะนั้น

3. คำจำกัดควำม
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อ
จัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้ า งานบริ การ งานก่อสร้ าง งานจ้ างทีป
่ รึกษาและงานจ้ าออกแบบ หรื อควบคุมงานก่อสร้ าง
รวมทังการด
้
าเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“การบริ หารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่าย
พัสดุ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน ท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรื อในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าที”่ ผู้มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการบริ หารพัสดุ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย จากผู้มีอานาจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการบริ หารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจำหน่ำยพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 3/7

3. คำจำกัดควำม (ต่อ)
“หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าสายงานซึง่ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ จัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการบริ หาร

พัสดุตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนันก
้ าหนด หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าหน่วยงานของ
รัฐให้ เป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
“หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๓) หมายถึง นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรื อผู้ดารง ตาแหน่งทีเ่ รี ยกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่า

ระเบียบและหลักปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวข้อง
ระเบียบและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การจาหน่ายพัสดุต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ กาหนด เพื่อให้
ถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจาหน่าย
พัสดุ ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่ง ให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
* (1) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ ผลดีให้นาวิธีที่
กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
* (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่ เจ้าหน้าที่เมื่อบุคคล
ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคล ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีเป็นพัสดุที่มีการจาหน่ายเป็น การทั่วไปให้
พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย
และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่าย ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตาม
ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดย คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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4.ควำมรับผิดชอบ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินการใน
กระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วย
บุคคล
- ผู้ได้รับมอบอานาจตามทีห่ ัวหน้าส่วนราชการได้มอบอานาจตามคาสั่งการมอบอานาจด้านพัสดุ
- เจ้าหน้าที่
- ผู้เสนอราคา
คณะกรรมการดาเนินการ
- คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
- คณะกรรมการขายพัสดุ
- คณะกรรมการส่งมอบพัสดุ
ส่วนราชการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- กระทรวงการคลัง
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5. ขั้นตอนกำรกำรปฏิบัติงำนกำรจำหน่ำยพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่
ขออนุมัติดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
พร้อมแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการขาย

หน่วยงานเจ้าของ
พัสดุและ
คณะกรรมการส่งมอบ
คณะกรรมการส่งมอบ

หน่วยงานเจ้าของ
พัสดุ

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการขายติดต่อผู้ซื้อ
หรือได้รบั การติดต่อจากผู้ซอื้ แล้ว
ดาเนินการขออนุมัติรบั ราคาขาย

บันทึกขออนุมัติพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
อนุมัติ

ดาเนินการตรวจสอบ
สภาพพัสดุและประเมิน
ราคาขั้นต่า

หัวหน้า
หน่วยงานของ
รัฐอนุมัติให้
ดาเนินการขาย

เอกสาร

สรุปผลการรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงพร้อมแต่งตัง้
คณะกรรมการขายและคณะกรรมการส่งมอบ

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ
พิจารณาอนุมัติ

รับชาระเงินครบถ้วนแล้วมอบ

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการขายและ
คณะกรรมการส่งมอบ

ทะเบียนพัสดุที่จะจาหน่าย

บันทึกรายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงแตงตั้งคณะกรรมการ
ขายและคณะกรรมการส่งมอบ

ผู้ซื้อ

หนังสือรายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงและประมาณราคาขั้น
ต่า

ผู้ซื้อ/เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ

บันทึกรายงานผลกราดาเนินการ
ขาย และส่งมอบพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

บันทึกการลงจ่ายออกจากบัญชี
คุมพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

บันทึกรายงานการลงจ่ายออก
จากบัญชีคมุ พัสดุตอ่ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และหนังสือ
รายงาน การลงจ่ายออกจาก
ทะเบียนคุมต่อสตง.

เอกสารให้คณะกรรมการส่งมอบ
และนาเงินส่งเป็นรายได้/แผ่นดิน

รายงานผลการดาเนินการขายและ
ส่งมอบพัสดุให้ผู้ซื้อต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุ

หน่วยงานเจ้าของ
พัสดุ

รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของัรฐ
และแจ้ง สตง.ต่อไป
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ธนบุ รีเป็น ไปในแนวทาง เดียวกัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยหลังจากเสร็จ
สิ้นการตรวจสอบพัสดุประจาปีเรียบร้อยแล้ว หากผลปรากฏว่ามีพัสดุใด ชารุด/เสื่อมสภาพจากการใช้งาน หรือหมดความ
จาเป็ น หากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้ น เปลื องค่าใช้จ่ายมาก หรือสู ญ ไปเพราะเหตุ ใด ให้ เจ้าหน้ าที่ จัดท าคาสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อสอบทานความถูกต้องของ ทรัพย์สิน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยห้าม
เป็น คณะเดียวกันกับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่ องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสู ญไปตามธรรมชาติ ให้ หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั่งการให้ ดาเนินการ
จาหน่ายต่อไปได้
จากนั้นเมื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานการตรวจสอบหา ข้อเท็จจริง
เสนอต่อหั วหน้าหน่ วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ ว โดยมีผ ลปรากฏว่าสอดคล้องตรงกันกับรายงานของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสรุปรายงานผลสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อขออนุมัติ จาหน่ายพัสดุพร้อมเสนอ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่า และคณะกรรมการดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ
215 (1)(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงกันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.ประเมินรำคำขั้นต่ำก่อนกำรจำหน่ำยโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
เมื่อได้รับคาสั่ง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าดาเนินการประเมิน ราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี้
1.1.กรณีที่เป็นพัสดุ ที่มีการจาหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อ ขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือ
ราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม
1.2.กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตาม ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุ
การใช้งาน รวมทั้งสภาพและ สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคา ประเมินดังกล่าวโดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นหลัก
2. จัดทำบันทึกขออนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าก่อนการขายประเมินราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกสรุป
รายงานของ คณะกรรมการกาหนดราคากลางขั้นต่าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อพิจารณาดาเนินการจาหน่าย
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ติดต่อผู้ซื้อ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติและให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการติดต่อ ผู้ซื้อและดาเนินการขายพัสดุนั้น โดยจัดทา
เอกสารการซื้อ/ขายมอบ ไว้ต่อกัน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจำหน่ำยพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 7/7

4. รำยงำนกำรจำหน่ำยและกำรขออนุมัติลงจ่ำยพัสดุออกจำกบัญชีหรือทะเบียนคุม
เมื่อดาเนินการขายพัสดุเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติดังนี้
- นาเงินรายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองคลังเพื่อเป็นเงินรายได้ /เงินแผ่นดินตามแหล่งเงินที่จัดหาพัสดุมา
-ขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที –ส่งรายงานให้สานักตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30
วัน นับแต่ วันลงจ่ายพัสดุนั้น
- เก็บ เอกสารรวมเรื่องไว้ให้ เรีย บร้ อยเพื่อรอการรับ ตรวจสอบจาก หน่ วยตรวจสอบภายใน ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (1)(ก)
3. กฎกระทรวงกาหนดว่าด้วยการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. ฟอร์มรายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และแต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคาขั้น
ตา
2. แบบฟอร์มรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานการประมาณราคาขั้นตาครุภัณฑ์เสือมสภาพ
3. แบบฟอร์มรายงานผลการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.การจัดเก็บเอกสาร
เลขทีเอกสาร
ชือเอกสาร
สถานทีจัดเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์
เอกสารการจาหน่าย
กองกลาง
พัสดุโดยวิธี
อาคาร 2 ชั้น 5
เฉพาะเจาะจง

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
เมือสิ้นสุดกา สาเนาเอกสาร
รายงานพัสดุ
ประจาปีในแต่
ละ
ปีงบประมาณ

งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และ
อนุรักษ์พลังงาน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)
เลขที่เอกสำร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร

:

Oop DRU – XXX – 01

กองกลำง งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง

ลงนำม

วันที่

นำยสุรพงษ์ แจ่มนิยม
สถำปนิก

ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :

นำงอำภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อำนวยกำรกองกลำง

ผู้อนุมัติ :

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 2/5

1. วัตถุประสงค์
การจัดทาวิธีการปฏิบัติงาน งานซ่อมบารุง (แจ้งซ่อม) นี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานซ่อม
บารุง ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการซ่อมบารุง ลดความซ้าซ้อนของกระบวนการ เพื่อการติดตามผล
การดาเนินงานได้อย่างใกล้ชิด สามารถพัฒนาเพื่อบูรณาการกับระบบการเบิกอะไหล่และอุปกรณ์ได้ในอนาคต
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีขอบเขตเริ่มจากผู้แจ้งดาเนินการแจ้งซ่อม ผ่ านการเขียนแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
ไปถึงการพิจ ารณาเลือกบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อการซ่อม และการติดตามผลการซ่อม รวมถึงการพิจารณา
ดาเนินการจัดจ้าง หากไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยสาเหตุทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญ
3. คำจำกัดควำม
มำตรฐำน คือ สื่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่ง
ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
4. ควำมรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาอนุมัติดาเนินการจ้างซ่อมแซม
สถาปนิก/วิศวกร
พิจารณาการดาเนินงาน มอบหมายงาน ควบคุมและให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
ช่างเทคนิค
ดาเนินการซ่อมตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:3/5

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
ใบแจ้ง
ซ่อม

เขียนใบแจ้งซ่อม

พิจำรณำ

อนุมตั ิ

สถำปนิก
/วิศวกร

ช่ำงเทคนิค

สถำปนิก
/วิศวกร

ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอให้
ทรำบ

เอกสำร

ผู้แจ้ง

ใบแจ้งซ่อม

ผู้แจ้ง

ใบแจ้งซ่อม

สิ้นสุด

ปฏิบตั ิงำน

กำกับดูแล
ควำมเรียบร้อย

พิจำรณำ

สถำปนิก
/วิศวกร

บันทึกข้อมูล

แจ้งกำรแก้ไข

ช่ำงเทคนิค

เรียบร้อย

สถำปนิก
/วิศวกร

แจ้งหน่วยงำน

สิ้นสุด

ผู้แจ้ง

ใบแจ้งซ่อม

40
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 4/5

6. วิธีปฏิบัติงำน
1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม จะมีสาเนาเก็บไว้ในตู้แบบฟอร์มเอกสารของกองกลาง โดยมีรายละเอียดที่
จาเป็นต่างๆ เช่นสถานที่ หมวดงานที่ชารุด ประเภทของอุปกรณ์ ชื่อผู้แจ้ง สังกัดและหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ
2. กำรเขียนใบแจ้ งซ่อม ผู้แจ้งดาเนินการเขียนใบแจ้ง ตามหัวข้อในเอกสารอย่างครบถ้วนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้พิจารณางานได้อย่างชัดเจน โดยสามารถเพิ่ มรายละเอียดที่สาคัญและจาเป็นอื่นๆได้
ตามสมควร
3. กำรพิจำรณำอนุมัติซ่อม เจ้าหน้าที่ สถาปนิก/วิศวกร จะตรวจรายละเอียดตามที่ได้เขียนไว้ในใบ
แจ้งซ่อมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการดาเนินการ และความซ้าซ้อนหาก
งานที่ไ ด้แจ้ ง นั้ น อยู่ ในขอตเขตงานที่ กาลั ง ดาเนิ นการจัดจ้า ง หรื อกาลั งมีแผนว่าจะดาเนินการ
จากนั้นจึงมอบหมายงานให้กับช่างเทคนิคตามความเหมาะสมของทักษะและลักษณะงานที่ได้รับ
แจ้ง หากเป็นกรณีที่ไม่ควรอนุมัติให้ซ่อมก็จะแจ้งต่อผู้แจ้งถึงเหตุผลในกรณีนั้นๆ
4. กำรปฏิบัติงำน เจ้าหน้าที่เทคนิค เมื่อได้รับมอบหมายให้ดาเนิ นการซ่อม เมื่อสารวจหน้างานแล้ว
พบว่าจาเป็นต้องเบิกอุปกรณ์และอะไหล่ก็จะทาเอกสารใบแจ้งซ่อมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเบิก
อุปกรณ์และอะไหล่ที่เสียหายแล้วดาเนินการซ่อมต่อไปจนแล้วเสร็จ
5. กำรกำกับดูแลควำมเรียบร้อย หากการปฏิบัติงานนั้นมีขอติดขัดทางเทคนิค เจ้าหน้าที่ แทคนิคจะ
ทาการปรึกษาสถาปนิก/วิศวกร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้สามารถดาเนินการได้อย่างเรียบร้อย
อุปกรณ์หรือส่วนประกอบอาคารสถานที่มีคุณภาพดีเช่นเดิม
6. บันทึกข้อมูล/แจ้งหน่วยงำน เมื่องานซ่อมแล้วเสร็จช่างเทคนิคจะขอให้ผู้แจ้งหรือผู้ที่อยู่ในสังกัด
นั้นๆลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินการ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลการซ่อมบารุงต่อไป ทั้งนี้
หากด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ จากความติ ด ขั ด ทางเทคนิ ค ที่ จ าเป็ น จะต้ อ งจั ด จ้ า งบริ ษั ท ในการ
ดาเนินการ สถาปนิก/วิศวกรจะดาเนินการขออนุมัติจัดจ้างต่อผู้อานวยการต่อไป
7. เอกสำรอ้ำงอิง
ไตรวัฒน์ วิรยศิริ(2562). กำรจัดกำรสถำปัตยกรรม (ARCHITECTURAL MANAGEMENT). คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

งำนซ่อมบำรุง (แจ้งซ่อม)

เลขที่เอกสำร : Oop DRU – XXX – 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 5/5

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

9. กำรจัดเก็บ
คลังเอกสารงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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วิธีการปฏิบัติงาน

การขอใช้รถยนต์ราชการ
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

ยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง
นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคนานนท์

ผู้จัดทำ
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนาม

วันที่

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : หน้า
: 1/1

1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเนินงานของหน่วยงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีระเบียบชัดเจนทั้งพนักงาน
ขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ ผู้มาขอรับบริการ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ขอบเขต
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขอใช้รถยนต์ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.คำจำกัดความ
3.1 รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายถึง รถยนต์ที่จัดไว้ใช้ในงานของทางราชการ ใช้ในกิจการ
อันเป็นส่วนรวมของทางราชการ
3.2 การขอใช้ ร ถยนต์ ร าชการ หมายถึ ง การขอใช้ ร ถยนต์ ที่ ห น่ ว ยงานได้ จั ด ไว้ เพื่ อ ใช้
ปฏิบัติงานราชการ
3.3 การดูแลรถยนต์ราชการ หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลรถยนต์ราชการให้พร้อมกับการใช้
งาน การซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพรถยนต์
4.ความรับผิดชอบ
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มีหน้าที่อนุญาตการขอใช้รถยนต์ราชการ
ผู้อำนวยการกองกลาง มีหน้าที่ พิจารณาเสนอการขอใช้รถยนต์ราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานยานพาหนะ) มีหน้าที่จัดการขอใช้ยานพาหนะและ
พนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและดูแลรักษารถยนต์
ราชการส่วนกลางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : หน้า
: 1/2

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ราชการ
ผูร้ บั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เจ้าหน้าทีง่ าน
ยานพาหนะ

จุดเริ่มต้น

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

การขอใช้รถยนต์
ราชการ

ผู้ขอใช้รถยนต์/
จนท.
ยานพาหนะ

รับใบขออนุญาต
อนุญาตใช้รถยนต์
ผูข้ อใช้รถยนต์ส่ง
เอกสาร

ใบขอใช้รถยนต์

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

แก้ไข
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร

เสนอผอ.กองกลาง
พิจารณา

1
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ผูร้ บั ผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : หน้า
: 1/3
ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

จนท.
ยานพาหนะ

ใบขอใช้รถยนต์

จนท.
ยานพาหนะ

ตารางการใช้
รถยนต์

1

เจ้าหน้าที่งาน
ยานพาหนะ
เสนอรองฯบริหาร
อนุมัติ
อนุมัติ
บันทึกในตารางการใช้
รถยนต์

จัดรถยนต์พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์

พนักงานขับ
รถยนต์

แจ้งในตารางจัดรถ
(ติดต้งที่ป้อม รปภ.)
เตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง
ปฏิบัติงานตามที่รับ
มอบหมาย
บันทึกการใช้รถยนต์และ
จัดเก็บรถในพื้นที่จอดรถยนต์

สิ้นสุด

พนักงานขับ
รถยนต์
พนักงานขับ
รถยนต์

พนักงานขับ
รถยนต์

บันทึกการใช้
รถยนต์
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ : หน้า
: 1/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1ผู้ขอใช้รถยนต์จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ส่งให้งานยานพาหนะ ก่อน
วันที่จะเดินทางอย่างน้อย 3 วัน ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน
6.2 เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะรับใชขอใช้รถยนต์ส่วนกลางแล้ว ตรวจดูรายละเอียดการขอใช้
รถยนต์ สถานที่เดินทาง เวลา จำนวนผู้โดยสาร
6.3 เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะนำใบคำขอใช้รถยนต์เสนอต่อ ผู้อำนวยการกองกลาง และเสนอต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดรถให้ได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ
6.4เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้
งานและจัดพนักงานขับรถยนต์
6.5ผู้อำนวยการกองกลางและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุญาตแล้ว แจ้งพนักงานขับรถยนต์เตรียม
ความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
6.6พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบเส้นทางที่จะเดินทางตามใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ราชการ ตรวจสอบ
ความพร้อม ปริมาณน้ำมันก่อนออกเดินทาง (กรณีที่ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการไป ต่างจังหวัด จะต้องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงไป-กลับ เต็มถัง เนื่องจากผู้ขอใช้รถยนต์ต้องทำโครงการไปราชการ ตจว.และมีงบประมาณในโครงการ
นั้นๆ)
6.7ผู้อำนวยการกองกลางลงนามในใบสั่งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
6.8พนักงานขับรถยนต์นำยานพาหนะออกปฏิบัติงานตามใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ราชการ
6.9พนักงานขับรถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์
6.10 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย พนักงานขับรถ ตรวจสอบความเรีย บร้อยเพื่อการใช้งานในครั้ง
ต่อไป นำกุญแจเก็บเข้าตู้ที่ติดตั้ง
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เลขที่เอกสาร :
วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ : ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน
หน้า
: 1/5

7. เอกสารอ้างอิง
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทที่ 4)พ.ศ.2538
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทที่ 6 )พ.ศ.2545
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
-ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
-บันทึกการใช้รถยนต์ราชการ
-เล่มทะเบียนน้ำมัน
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ
บันทึกการใช้รถยนต์

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

เล่มทะเบียนน้ำมัน

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ตารางรถ
File word

งานประชาสัมพันธ์

49

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : งานบริหารการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

วันที่

ผศ.ธนพล สมพลกรัง ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนบริหำรกำรปฏิบัติงำนและ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงประเภทและลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
1. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เพื่อสื่อสารกับบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3. คำจำกัดควำม
4. ควำมรับผิดชอบ
รับ ผิดชอบวางแผนการปฏิบั ติงานก่อนการดาเนิน งาน พร้อมนาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด กากับดูแลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนบริหำรกำรปฏิบัติงำนและ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

เริ่มต้น

หัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

ประชุมและวำงแผน

หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์

หัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

ประสำนงำนและสั่งกำร

หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์

หัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

ประเมินผลสรุปงำน

หัวหน้า
ประชาสัมพันธ์

สิ้นสุด

เอกสำร

แผนการดาเนินงาน

แบบสรุปผล
การประเมินงาน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนบริหำรกำรปฏิบัติงำนและ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. ประชุมและวางแผนการปฏิบัติงาน
2. ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
3. สั่งการตามแผนปฏิบัติงาน
4. ติดตามการปฏิบัติงาน
5. ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงาน
7. เอกสำรอ้ำงอิง
-

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
9. กำรจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำจัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
เลขที่เอกสำร :
งำนออกแบบป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ แก้ไขครัง้ ที่ :
ให้กับ หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หน้ำ
: 1/4

งำนออกแบบป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้กับ หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
:
กอง/กลุ่ม/งาน
ตำแหน่ง

ลงนำม

ผู้ทบทวน :

นายกิตติพงศ์ งามจริง
ตาแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ปชส.
ชื่อ/ตาแหน่ง ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ :

ผู้อานวยการ/ หัวหน้า สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้จัดทำ :

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
เลขที่เอกสำร :
งำนออกแบบป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ แก้ไขครัง้ ที่ :
ให้กับ หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หน้ำ
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของงานออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นั้นเพื่อการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ และส่งเสริมความน่าสนใจและ
ความสะดวกในการจับประเด็นแก่ผู้ที่สนใจในโฆษณานั้นๆ
2. ขอบเขต
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิกุลจันเพื่องานประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นจากการรับแบบฟอร์มแจ้งการขอใช้บริการ
การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตรงเป้าหมายและเข้าใจง่าย จรดยันการเผยแพร่ จัดเก็บข้อมูลข่าวที่ผู้มาขอใช้
บริการต้องการ
3. คำจำกัดควำม
Reference
สื่อที่อ้างอิงในการจัดทาสื่อ ทั้งข่าว ข้อมูล หรือการออกแบบ
Layout
การจัดวางของอาร์ทเวิร์ค
Rough Draft ฉบับหยาบหรือคล่าวๆ
Final Draft
ฉบับสุดท้ายที่ผ่านการแก้แล้ว
4. ควำมรับผิดชอบ
นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ : ต้องเป็นคนเข้าใจถึงสื่อที่จะโฆษณาและจัดทา ประกอบด้วยการติดต่อและประสานงานกับผู้ที่มา
ขอใช้บริการเพื่อขอข้อมูลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อให้สื่อที่ออกมามีการส่งข้อความที่ชัดเจนและโดดเด่น
ให้ผู้คนสนใจ
เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ : ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ : ตรวจสอบและตรวจทานขั้นตอนสุดท้ายก่อนทาการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงเรื่องความ
ชัดเจนและความเหมาะสมถูกต้องของสื่อที่จะประชาสัมพันธ์
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
เลขที่เอกสำร :
งำนออกแบบป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ แก้ไขครัง้ ที่ :
ให้กับ หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หน้ำ
: 3/4

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ
-นักวิชาการช่างศิลป์

- นักวิชาการช่างศิลป์

-นักวิชาการช่างศิลป์

กิจกรรม
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการ

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

งานออกแบบป้ายโฆษณา

-ผู้ขอใช้บริการ
-หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม
การขอใช้บริการ

ตรวจสอบข้อมูลและตรวจทาน

-ผู้ขอใช้บริการ
-เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูล
เกี่ยวกับสื่อที่มา
ขอใช้บริการ

จัดทา Rough Draft
ตามคอนเซปและ Reference
ของงาน

นักวิชาการช่างศิลป์

ดู Layout ตรวจสอบและ ปรึกษา

นักวิชาการช่างศิลป์

แก้ไขงาน และจัดทา Final Draft

นักวิชาการช่างศิลป์

นักวิชาการช่างศิลป์

ส่งตรวจสอบรอบสุดท้าย

นาเข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์

-ผู้ขอใช้บริการ
-เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์

-ผู้ขอใช้บริการ
-เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์
-หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
เลขที่เอกสำร :
งำนออกแบบป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ แก้ไขครัง้ ที่ :
ให้กับ หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย หน้ำ
: 4/4

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนการขอใช้บริการการออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

กรอบแบบฟอร์มการขอใช้บริการพร้อมแนบเอกสารข้อมูลของสื่อที่ต้องการให้ออกแบบ
การตรวจเบื้องต้นและรับแบบฟอร์มจากพนักงานประชาสัมพันธ์
รอการอนุมัติจากหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และได้รับการเซ็นลงนาม
ประสานงานติดต่อกับผู้ที่ขอใช้บริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งข้อมูลให้กับหนักงานประชาสัมพันธ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน
ทาการหาข้อมูลและ Reference ในการนามาช่วยออกแบบสื่อ
เริ่มการออกแบบ Rough Draft
ส่ ง ให้ ผู้ ที่ ข อใช้ บ ริ ก ารดู ว่ า ต้ อ งแก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ตรงไหนหรื อ เปล่ า ถ้ า ไม่ มี ก็ ส่ ง ต่ อ ให้ หั ว หน้ า งาน
ประชาสัมพันธ์
แก้ไขและจัดทา Final Draft แต่งให้สวยงามและน่าสนใจเข้ากับคอนเซป
ส่งเพื่อการตรวจสอบรอบสุดท้ายให้กับผู้ขอใช้บริการและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
จัดทาการประชาสัมพันธ์สื่อ

7. เอกสำรอ้ำงอิง
เอกสารขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่วยออกแบบสื่อให้
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
9. กำรจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

D:\Safe\Work

ในคอม

นักวิชาการช่างศิลป์

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรออกแบบและเผยแพร่ จดหมำยข่ำว (Newsletter)
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง

ลงนำม

ผู้ทบทวน :

นางสาวอภิญญา จอมทัน
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ชื่อ/ตาแหน่ง ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ :

ผู้อานวยการ/ หัวหน้า สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้จัดทำ :

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรออกแบบและเผยแพร่
จดหมำยข่ำว (Newsletter)

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้ป ฏิบัติงานได้รับ ทราบถึงประเภทของงาน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่ว ยสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกัน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอบรมบุคลากรที่เข้ามาใหม่ และที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. ขอบเขต
จัดทาจดหมายข่าว (Newsletter) รายสัปดาห์ ขนาด A4 สี และขาวดา โดยจัดทาเป็นไฟล์ JPEG และ PDF
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลิตและเผยแพร่ทุกวันพฤหัสบดี
3. คำจำกัดควำม
3.1 “จดหมายข่าว” หมายถึง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายสัปดาห์
3.2 “จดหมายข่าวไฟล์ JPEG” หมายถึง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ
3.3 “จดหมายข่าวไฟล์ PDF” หมายถึง จดหมายข่าวประชาสั มพันธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
4. ควำมรับผิดชอบ
4.1 นั กประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข่ าว ออกแบบ ผลิ ต และเผยแพร่ จ ดหมายข่ า ว
(Newsletter) ผ่านช่องทางออนไลน์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.2 หั ว หน้ า งาน มี ห น้ า รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และอนุ มั ติ ใ ห้ เ ผยแพร่ จ ดหมายข่ า ว (Newsletter)
ผ่านช่องทางออนไลน์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

59

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรออกแบบและเผยแพร่
จดหมำยข่ำว (Newsletter)

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
การจัดกิจกรรมและ
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการให้บริการ

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

ผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการ

แบบฟอร์มการ
ให้บริการ

รวบรวมข้อมูล

นักประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและภาพประกอบ
นักประชาสัมพันธ์
ออกแบบและจัดทาจดหมายข่าว
นักประชาสัมพันธ์

ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

จดหมายข่าว

นาเสนอต่อหัวหน้างาน
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ผลิตจดหมายข่าว

เผยแพร่จดหมายข่าว
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรออกแบบและเผยแพร่
จดหมำยข่ำว (Newsletter)

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
6.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
6.2 รับแบบฟอร์มการขอใช้บริการ จากผู้ขอใช้บริการ
6.3 ดาเนินการเขียนข่าวและคัดเลือกภาพประกอบ
6.4 ดาเนินการออกแบบ กาหนดรูปแบบโปรแกรมที่จะใช้ และจัดทาจดหมายข่าว (Newsletter)
6.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6.6 นาเสนอแก่หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนผลิต
6.7 ผลิตและเผยแพร่ จดหมายข่าว (Newsletter)
เป็ น การชี้แจงขั้น ตอนการปฏิบั ติ งานตามขั้น ตอนที่ก าหนด อธิบ ายถึงรายละเอียด การดาเนิน งาน ใครท าอะไร
เสนอใคร ใครพิจารณาอย่างไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอย่างไร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แสดงถึง
คุณภาพของงาน
7. เอกสำรอ้ำงอิง
7.1 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ลงข่าวประชาสัมพันธ์
7.2 จดหมายข่าว (Newsletter) รายสัปดาห์
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
9. กำรจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร ชื่อเอกสำร
เลขที่ฉบับ

สถำนที่เก็บ

จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์
(Newsletter)
รายสัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำจัดเก็บ

กำรจัดเก็บ

อภิญญา จอมทัน

รายสัปดาห์

แฟ้มงาน
และไฟล์งาน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

วันที่

นายนิรุธ กลั่นเกษร ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์ หน้า
: 2/4

วิธีกำรปฏิบัติงำน

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ขอบเขต
1. สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
3. คำจำกัดควำม
4. ควำมรับผิดชอบ
รับผิดชอบหน้าที่การถ่ายภาพกิจกรรม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยการวางแผนตารางกิจกรรม
การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ การดาเนินการถ่ายภาพ ตกแต่งรูปภาพ เผยแพร่ภาพกิจกรรม และจัดเก็บภาพถ่ายตาม
หมวดหมู่ วัน/เดือน/ปี
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์ หน้า
: 3/4

วิธีกำรปฏิบัติงำน

การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ

นักประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบตารางกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ

นักประชาสัมพันธ์

ตกแต่งภาพถ่าย

ผู้เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ แบบฟอร์มขอใช้
บริการ

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ แบบฟอร์มขอใช้
บริการ

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ภาพกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ์

จัดเก็บไฟล์ภาพ รวบรวมใส่แฟ้มเอกสาร
จัดเป็นหมวดหมู่ ตามลาดับ วัน/เดือน/ปี

นักประชาสัมพันธ์

สิ้นสุด

เอกสำร
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เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์ หน้า
: 4/4

วิธีกำรปฏิบัติงำน

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
2. จัดทาตารางกิจกรรม แบ่งตาม วัน เดือน ปี และวัน เวลา สถานที่
3. ประสานขอข้อมูลกาหนดการกิจกรรม ก่อนถ่ายภาพ
4. ถ่ายภาพกิจกรรม ตามกาหนดที่ได้รับ ตามระดับและเหตุการณ์
5. แต่งภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรมแต่งภาพ
6. มอบภาพถ่ายให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
7. นาภาพไปประกอบข่าวกิจกรรม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตามช่องทางสื่อต่างๆ
8. จัดเก็บไฟล์ภาพรวบรวมใส่แฟ้มเอกสาร จัดเป็นหมวดหมู่ตาม วัน/เดือน/ปี
7. เอกสำรอ้ำงอิง
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
2. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์การถ่ายภาพ
9. กำรจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำจัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

กำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรภำยในเว็บไซต์มหำวิทยำลัย
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง

ลงนำม

ผู้ทบทวน :

นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ชื่อ/ตาแหน่ง ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ :

ผู้อานวยการ/ หัวหน้า สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้จัดทำ :

วันที่
29 เมษายน 2563

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำร
ภำยในเว็บไซต์มหำวิทยำลัย

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงาน หรือคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ทราบแนวทางการดาเนินการในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
2. เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย ตรงตามความต้องการหน่วยงานและคณะต่างๆ
3. เพื่อให้บุคลากรคนใหม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
1. ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
3. คำจำกัดควำม
1. ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ภายใน
หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานต้ อ งการเผยแพร่ไปประชาชน ผ่ านช่ อ งทางต่ างๆ เช่ น เว็บ ไซต์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ มวลชน
2. การรีไรท์ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การเรียบเรียงข้อมูลข่าวสาร หรือการเขียนข้อมูลข่าวสารที่ได้มาให้เป็นสานวนข่าว
3. สานวนข่าว หมายถึง การเขียน หรือเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลใหม่เป็นรูปแบบของข่าว โดยการสรุปเนื้อหามาเขียนพาด
หัวข่าว การเรียบเรียงเนื้อหาข่าว
4. ควำมรับผิดชอบ
1. นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนข่าว หรือรีไรท์เรียบเรียงข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากหน่วยงาน หรือ
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานหรือคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลข่าวสารให้นักประชาสัมพันธ์ กรณีมี
การแก้ไข นักประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้หน่วยงานหรือคณะต่างๆ ทราบเพื่อขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
3. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ก่อนทาการอนุมัติข่าวเพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ์

นั กประชาสั ม พั น ธ์
ห น่ ว ย งาน ห รื อ
คณะต่างๆ

กิจกรรม

เขียนข่าวกิจกรรม
หรื อ ประชาสัมพันธ์

รี ไรท์ขา่ วประชาสัมพันธ์
หรื อกิจกรรม

หน่ ว ยงาน ห รื อ คณ ะ แบบฟอร์ ม การ
ภายในมหาวิทยาลัย
ขอใช้บริการ
หน่ ว ยงาน ห รื อ คณ ะ
ภายในมหาวิทยาลัย

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

นาเสนอ
หัวหน้ างาน

สถานะอนุมัติข่าว
ภ า ย ใน ร ะ บ บ

นักประชาสัมพันธ์

อนุมตั ิ หรื อไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
หน่วยงานต้ นเรื่ อง
ดาเนินการแก้ ไข

นักประชาสัมพันธ์

เอกสำร

หน่ ว ยงาน ห รื อ คณ ะ แบบฟอร์ ม การ
ขอใช้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ
ข่าว

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์

ห น่ ว ย งาน ห รื อ
คณะต่างๆ

รับเนื ้อหาข้ อมูล
ข่าวสาร

เนื ้อหาข้ อมูล
ข่าวสาร

นักประชาสัมพันธ์

ผู้เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

ส่งข่าวให้ สอื่ ต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์
รวบรวมข่าวลง
News Letter

รวบรวมข่าวลง
วารสารพิกลุ จัน

DRUNEWS
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำร
ภำยในเว็บไซต์มหำวิทยำลัย

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบ DRUNEWS หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มการขอใช้บริการของ
งานประชาสัมพันธ์ เพื่อนาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นไปตามสานวนการเขียนข่าว
2. คัดเลือกภาพประกอบข่าวจากหน่วยงานหรือคณะต่างๆ ที่ส่งมาเป็นไฟล์แนบมายังระบบ DRUNEWS หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นกรณีที่ห น่ วยงานหรือคณะต่างๆ ขอใช้บริการของงานประชาสัมพันธ์ ในการถ่ายภาพ
3. เขียนข่าว หรือเรียบเรียงข่าวใหม่เรียบร้อยแล้ว นาเสนอให้หัวหน้างานตรวจสอบอีก หากหัวหน้างานอนุมัติให้
นักประชาสัมพันธ์อนุมัติข่าวในระบบ DRUNEWS เพื่อเผยแพร่ต่อไป แต่หากไม่อนุมัติ นักประชาสัมพันธ์จะดาเนินการ
เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในสถานะอนุมัติข่าวภายในระบบ DRUNEWS เพื่อให้หน่วยงานหรือคณะต่างๆ ที่ส่งข่าวมาดาเนินการ
แก้ไข เมื่อหน่วยงานหรือคณะต่างๆ ดาเนินการแก้ไขแล้ว นักประชาสัมพันธ์จะดาเนินการเรียบเรียงใหม่และส่งต่อให้
หัวหน้างานตรวจสอบอีกครั้ง หากหัวหน้างานอนุมัติให้นักประชาสัมพันธ์อนุมัติข่าวในระบบ DRUNEWS
7. เอกสำรอ้ำงอิง
1. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม หมายกาหนดการของหน่วยงานหรือคณะต่างๆ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบแบบฟอร์มการขอใช้บริการของงานประชาสัมพันธ์
9. กำรจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำจัดเก็บ

นักประชาสัมพันธ์ 1 ปี

กำรจัดเก็บ

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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Work Instruction
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบตั ิงำน

ชื่อวิธีกำรปฏิบตั ิงำน
เลขที่เอกสำร

:

วันที่เริ่มใช้

: วันที่…....เมษายน 2563

หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร

: สานักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ชื่อ/ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนำม

วันที่

นายกิตติศักดิ์ ลาปะละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิลาวัณย์ ทัศนัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน/เดือน/ปี

2

71

เลขที่เอกสำร :…………
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบตั ิงำน
แก้ไขครั้งที่ :…………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี งานสารบรรณสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน้ำ
:…………
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ เทคนิคในการปฏิบัติง าน รวมถึง
กฎระเบียบที่ถูกต้องในระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
2. เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ผู้ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ป ฏิ บัติ ง านได้ ถู ก ต้ อง และเป็ นไปตามจุดประสงค์ของ
หน่วยงาน
3. เพื่อกาหนดให้เป็นแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถให้บุคลากรคนอื่นที่จะมาปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าลาหยุดงาน สามารถนาปฏิบัติงานแทนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาหรับหัวหน้างานที่จะมอบหมายภาระงานใหม่ให้กับข้าพเจ้า
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการของ
ข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

2. ขอบเขต
Work Instruction นี้ เป็ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ภายในส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ระบุถึงขั้นตอนการรับส่งหนังสือตั้งแต่การรับหนังสือเข้าระบบ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการเขียนหน้าระเบียบวาระ
การประชุม และบรรจุเข้าเล่มวาระการประชุม โดยระบุถึงขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน และขั้นตอนย่อยต่าง ๆ

3. คำจำกัดควำม
1. งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
2. นายกสภามหาวิทยาลัย คือ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. การประชุม คือ การประชุมสภาฯ ตามกาหนดนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแน่นอนประจา
ทุกเดือน
4. เลขานุการ คือ ผู้ทาหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
5. ระเบียบวาระ คือ เรื่องที่นาเข้าในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. ผู้ส่งหนังสือ/เสนอหนังสือ คือ ผู้ที่นาหนังสือทั้งภายในและภายนอกมาส่งที่เจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
7. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ ตราครุฑ
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี
ถึงบุคคลภายนอก
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8. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ น แบบพิธี น้อยกว่า หนังสือ ภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อกันภายในหน่วยงานใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. ควำมรับผิดชอบ
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เลขที่เอกสำร :…………
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบตั ิงำน
แก้ไขครั้งที่ :…………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี งานสารบรรณสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน้ำ
:…………
5. ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน การรับเรื่องเพื่อเสนอบบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำร
เจ้าหน้าที่
สภามหาวิทยาลัย

บันทึกเสนอเรื่อง
บรรจุเข้าวาระ
การประชุม

เจ้าของเรือ่ ง/
หน่วยงาน

บันทึก
ข้อความ
พร้อม
เอกสารแนบ

- เลขานุการฯ
- เจ้าหน้าที่
สภาฯ

บันทึก
ข้อความ
พร้อม
เอกสารแนบ

- นายกสภาฯ
- เลขานุการฯ

บันทึก
ข้อความ
พร้อม
เอกสารแนบ

- เลขานุการฯ
- ผู้ช่วยเลขาฯ

บันทึก
ข้อความ
พร้อม
เอกสารแนบ

ลงทะเบียนรับเอกสารเข้าระบบสารบรรณ

เจ้าหน้าที่
สภามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของบันทึกและเอกสารที่แนบและสรุป
ใจความสาคัญก่อนนาเรียนเลขาฯ

นาเสนอบันทึก
เรื่องต่อเลขานุการ

เจ้าหน้าที่
สภามหาวิทยาลัย

เลขานุการพิจารณา
เสนอเรื่องบรรจุเข้า
วาระการประชุมที่
เหมาะสมต่อนายกฯ

เลขานุการ
เสนอเรื่องต่อ
นายกฯ

นนายกฯ สั่งการตามเห็นสมควรหรือตามที่เสนอ
และมอบหมายเลขาฯ บรรจุเข้าวาระการประชุม

ยก

เจ้าหน้าที่
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขาฯ เขียน
หน้าวาระ

เลขาฯ มอบหมาย
ผู้ช่วยเลขาฯ เขียน
หน้าวาระ
บรรจุเข้าวาระการประชุมสภาฯ
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เลขที่เอกสำร :…………
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบตั ิงำน
แก้ไขครั้งที่ :…………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี งานสารบรรณสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน้ำ
:…………
6. วิธีกำรปฏิบัตงิ ำน
ความหมายของรูปแบบของระเบียบวาระการประชุม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 1.9 อธิบายว่าข้อความให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่ าวเปิด
ประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ตามที่ ส ภามหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุรี ก าหนดให้มี การประชุมทุก วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะต้องจัดทาหนังสือเชิญประชุมและแจ้งกาหนดนัดประชุมไปยังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านอย่างน้อยก่อนวันประชุมหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่านได้ศกึ ษารายละเอียดทุกระเบียบ
วาระก่อนวันประชุมจริงเพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเริ่มรับเรื่องที่จะเสนอนาเข้าบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม ตั้ง แต่หลังวันประชุมสัป ดาห์ แรกของเดือนจนถึง สัปดาห์ ที่ สามของเดือนเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ
สามารถจัดทาเอกสารได้เวลา
จากกฎระเบียบและหลักการข้างต้นที่อ้างถึง การดาเนินงานในการรับเรื่องเสนอเพื่อบรรจุเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ข้าพเจ้าปฏิบัตมิ ีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
เลขานุการหารือกับนายกฯ ยืนยันวันประชุม
และจัดทาหนังสือเชิญประชุม

เริ่มต้น

เสนอเรื่องให้เลขาฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ไม่มีข้อแก้ไข

เลขานุการพิจารณาเสนอเรื่องบรรจุเข้าวาระ
การประชุมที่เหมาะสมต่อนายกฯ

สิน้ สุด

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

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

รับเรื่องเสนอพิจารณาบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมสภาฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
จัดทาระเบียบวาระ

แก้ไขความถูกต้องของข้อมูล

เลขาฯ มอบหมายผู้ช่วยเลขาฯ
เขียนหน้าวาระ
แก้ไขความถูกต้อง

ประสานเจ้าของเรื่อง

เสนอหน้าวาระ
เลขาฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
--------------

จัดพิมพ์หน้าระเบียบวาระเข้าในเล่มวาระการประชุม และสแกน
เล่มวาระทั้งหมดเป็นไฟล์สาหรับกรรมการเปิดในห้องประชุม

ไม่มีข้อแก้ไข
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7. เอกสำรอ้ำงอิง
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
4) เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านระบบ
Online เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยระบบ Microsoft Teams เสนอโดย ผอ.จิรายุ พลับสวาท
5) คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านการจัด ประชุ ม และการจดบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม งานกิ จ การสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1) บันทึกข้อความ
2) หนังสือภายนอก

9. กำรจัดเก็บ
กำรเก็บหนังสือ แบ่งประเภทกำรเก็บออกเป็น 3 ประเภท คือ กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ
กำรเก็บไว้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ และกำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เ สร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่อง
การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จาเป็นจะต้องใช้
ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของ ส่วนราชการตามระเบียบสารบรรณให้เจ้าของ
เรื่องเก็บเป็นเอกเทศ
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็ จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีกการเก็บหนังสือประเภทนี้เป็นการเก็บไว้เพื่อรอการทาลาย

เลขที่
เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่
ระยะเวลำ
ผู้รบั ผิดชอบ
กำรจัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธกี ารปฏิบตั ิงาน

ชือ่ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน : การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขทีเ่ อกสาร :
วันที่เริม่ ใช้ :
เมษายน 2563
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี กองกลาง

ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั ทา :

ลงนาม

วันที่

นางสาววิลาวัณย์ ทัศนัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ผูท้ บทวน :
ผู้อนุมัติ :

นางอาภรณ์ เจริญศรีธรี กุล
ผู้อานวยการกองกลาง

ประวัตกิ ารแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงประเภทและลักษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานอันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจ เกิดความร่วมมือ และประสานงานอันดี ลดความขัดแย้ง เกิดความคล่องตัวเมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง
ระหว่างหน่วยงาน
3) เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถศึกษาและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง ทาให้ประหยัดเวลาในการสอนงาน
4) ทาให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ขอบเขต
วิธีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุม การจัดทาระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมห้องประชุม การจดรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม
การจัดทารายงานการประชุม จัดทาขึ้นสาหรับผู้รับผิดชอบการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถนาไปปฏิบัติงานได้ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง
3. คาจากัดความ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“องค์ประชุม” หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่เข้าประชุม ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง เรื่องที่จะนาเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุม โดยเรียงหัวเรื่องตามลาดับ
ความสาคัญ
“มติ” หมายถึง ข้อตกลงของเรื่องที่ได้นาเข้าปรึกษาหารือกันในที่ประชุม ซึ่งมติที่ได้อาจเป็นมติโดยเอกฉันท์ หรือเป็น
มติโดยเสียงข้างมากที่ต้องมีการบันทึกความเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่างไว้ในมติด้วย
“รายงานการประชุม” หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐาน
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4. ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการดาเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการวางแผนและ
เตรียมการก่อนการประชุม การดาเนินการประชุมหรือขณะประชุม และการดาเนินการภายหลังการประชุม ดังนี้
ก่อนการประชุม
ที่
ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.

2.

3.

4.

จัดทาหนังสือเรียนเชิญกรรมการ จัดท าหนังสือ เชิ ญประชุ มและส่งออกไปยังกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า น โดยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม และ
ทาเรื่องยืมเงินเบี้ยประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุม
ดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่กรรมการสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 7 วันทาการ และส่งเอกสารยืม
เงินเบี้ยประชุมให้แก่เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ร ว บ ร ว ม ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ รวบรวมวาระการประชุ ม ที่ห น่ว ยงานต่ างๆเสนอเข้ า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานต่างๆเสนอเข้าวาระการ วาระการประชุม โดยเสนอให้เลขานุการสภาฯ ทราบ
ประชุม
และพิจารณาอนุมัติ หากพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ให้ ด าเนิ น การจั ด ท าเล่ ม ประชุ ม โดยเรี ย งล าดั บ
ความสาคัญของวาระ หากจัดทาเล่มประชุมเรียบร้อย
แล้ ว ให้ ด าเนิ น การส่ ง เล่ ม ประชุ ม ให้ ก รรมการสภา
มหาวิท ยาลั ยทางไปรษณี ย์สาหรั บผู้ท รงคุณวุ ฒิ และ
แ จ กเ อ กส า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ กร ร ม ก า ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน
ด าเนิ น การจองห้ อ งประชุ ม และ ด าเนิ น การจองห้ อ งประชุ ม ผ่ า นการระบบจองห้ อ ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ประชุ มออนไลน์ และประสานงานกับ เจ้า หน้าที่ โสตฯ
เพื่อให้ตรวจเช็คและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการประชุมให้
เรียบร้อยก่อนวันประชุม
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ระหว่างประชุม
ที่
ขั้นตอน
1.
2.

จดบันทึกการประชุม บันทึกเทป
เสียงการประชุม
อานวยความสะดวกต่างๆภายใน
ห้องประชุม

ภายหลังการประชุม
ที่
ขั้นตอน
1.

3.

ดู แ ลอ านวย ค วา มส ะด วกแ ก่
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้ง
ภารกิจหรือการนัดหมายอื่นๆ
(ถ้ามี)
ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง
ประชุม
การจัดทามติที่ประชุม

4.

การจัดทารายงานการประชุม

5.

การจัดเก็บรายงานการประชุม

2.
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เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 4/9

รายละเอียดงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปเสียงการประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อานวยความสะดวก เช่น การแจกเอกสารเพิ่มเติม
(ถ้ามี) การดูแลเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ดูแลเรื่องการเก็บเอกสารการประชุมของกรรมการสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฯ และดูแลเรื่องการส่งกรรมการสภาฯ เดินทางกลั บ
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องประชุม และเอกสารที่
ใช้ประกอบในการประชุม
การจัดทามติที่ประชุม ภายหลังจากกการดาเนินการ
ประชุมเสร็จสิ้นลง ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไปด าเนิ น การจั ด ท ามติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
การจัดทารายงานการประชุม ตรวจสอบให้ถูกต้อง หาก
มีข้อแก้ไข แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอโดยเสนอให้
เลขานุการสภาฯและผู้ ช่วยเลขานุการฯ พิจารณาและ
ลงนามในรายงานการประชุม
จั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ เป็ น
ประโยชน์และใช้ในการอ้างอิงและสืบค้นต่อไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. ผู้ช่วยเลขานุการฯ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ผู้ช่วยเลขานุการฯ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ผูร้ บั ผิดชอบ
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เริ่มทางาน
ทั่วไป
จัดทาหนังสือเชิญประชุมและ
ขออนุมัติยืมเงินเบี้ยประชุม
แก้ไข (ถ้ามี)
เสนอเลขานุการสภาฯ พิจารณา/ลงนาม

ถูกต้อง
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
กรรมการสภาฯ และส่งเอกสารยืมเงิน

รวบรวมเรื่องทีห่ น่วยงานต่างๆ เสนอ
เพื่อนาเข้าวาระการประชุม

เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
วาระการประชุม
ถูกต้อง
จัดทาระเบียบวาระการประชุม
และจัดทาเล่มประชุม
ก

เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 5/9

ผูเ้ กีย่ วข้อง
1. เสนอเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
2. เสนออธิการบดีลงนามใน
เอกสารยืมเงินเบี้ยประชุม
3. เจ้าของเรื่องจากหน่วยงาน
นาเสนอเรื่องเข้าวาระการ
ประชุม

เอกสาร
1. หนังสือเชิญ
ประชุม
2. เอกสารยืมเงิน
เบี้ยประชุม

81

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูร้ บั ผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

วิธกี ารปฏิบตั ิงาน
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง
1. เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

ก

เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
เล่มประชุมก่อนจัดส่ง
ถูกต้อง
จัดส่งเอกสารการประชุม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จัดห้องประชุมและเตรียมความพร้อม
ก่อนวันประชุม

ประชุมสภาฯ ตามวันเวลาที่กาหนด
อนุมัติ
สรุปมติที่ประชุม
ผิด
ตรวจสอบมติทปี่ ระชุม
ถูกต้อง
ข

เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 6/9
เอกสาร
1. เอกสารวาระ
การประชุม
2. บันทึกข้อความ
มติที่ประชุม
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กิจกรรม
ข

ส่งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

จัดทารายงานการประชุม

ผิด
ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการสภาฯ ลงนาม

ถูกต้อง
จัดเก็บรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้อ้างอิงและสืบค้นต่อไป

สิ้นสุด

เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 7/9

ผูเ้ กีย่ วข้อง
เอกสาร
1. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุม
2. ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย
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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธกี ารปฏิบตั ิงาน
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 8/9

6. วิธีการปฏิบัติงาน
ก่อนการประชุม
1) วางแผนการประชุม เพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
2) จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม จากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเรื่องนาเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
3) จัดทาหนังสือเชิญประชุม เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุม แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนาม และจัดส่งหนังสือเชิญอย่างน้อย 7 วันทางาน ส่งผ่านระบบไปรษณีย์สาหรับกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนาเข้าเล่มประชุม และจัดทาเล่ม
ประชุม
5) จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ระหว่างการประชุม
6) อานวยความสะดวกในการประชุม อานวยความสะดวกแก่กรรมการ เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จดบันทึก
การประชุม สรุปเนื้อหาที่สาคัญ
7) การอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และโปรมแกรม Power Point ในการนาเสนอวาระต่างๆ (ถ้ามี)
8) การแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมตามความเหมาะสม
ภายหลังการประชุม
9) ดูแลอานวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
10) แจ้งภารกิจหรือการนัดหมายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงการส่งกรรมการเพื่อเดินทางกลับ
11) จัดทามติที่ประชุมและรายงานการประชุม จัดทาหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้เลขานุการสภาฯ ลงนามและ
ส่งมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาร่างรายงานการประชุมให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้อง
12) หากรายงานการประชุมมีข้อแก้ไข ให้แก้ไขให้ถูกต้องและเสนอเลขานุการสภาฯและผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ลงนาม พร้อมเก็บต้นฉบับไว้เพื่ออ้างอิงและสืบค้นต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 16-18
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
3) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธกี ารปฏิบตั ิงาน
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขทีเ่ อกสาร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้า 9/9

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1) หนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (หนังสือส่งออกภายนอก)
2) บันทึกข้อความเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย
3) บันทึกข้อความแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
4) รูปแบบรายงานการประชุม
9. การจัดเก็บ
เลขทีเ่ อกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ

กองนโยบายและแผน
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (รำยเดือน)
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรจ่ำยงบประมำณ (BB EvMIS)
ของสำนักงบประมำณ
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :

:
:
:

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563
กองนโยบายและแผน

ตำแหน่ง
นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรีชา เครือโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงนำม

วันที่

นางบุษบา กอศรีสกุล
รักษาการผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้อนุมัติ :

อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์ของงำนที่ปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย
เดือน) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสานัก
งบประมาณ

2. ขอบเขตของงำน
วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสานักงบประมาณ ที่มีการ
รายงานเป็ น ประจ าทุ กเดื อน โดยมี ร ายละเอีย ด ผู้ เกี่ ยวข้ อ ง ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ระบบปฏิ บั ติก ารที่ เกี่ ย วข้อ ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ผู้เกี่ยวข้อง
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
- 15 วัน
ระบบปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสานัก
งบประมาณ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- กองนโยบายและแผน
- กองคลังและพัสดุ
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ

3. คำจำกัดควำม
งบประมาณรายจ่าย หมายถึง จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
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กฎหมายว่าด้ ว ยงบประมาณรายจ่ าย หมายถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ ระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.
ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐ จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้
จ่ายโดยไม่ต้องนาส่งคลัง
หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
BB EvMIS (Evaluation Management Information System) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและ
ประเมินผล
การบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในระบบ BB EvMIS หมายถึง การบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายและผลการ
ดาเนินงานในแต่ละเดือนลงในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล BB EvMIS
งบบุ คลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้ จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1) เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตรากาหนดไว้แน่นอนใน
บัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี ที่กรมบัญ ชีกลางได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องแล้ว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลั ง
กาหนดให้ จ่ ายในลั ก ษณะเงิน เดือ นและเงิน เพิ่ ม อื่น ๆ ที่จ่ ายควบกั บเงิน เดือ น เช่น เงิน ประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ มค่าจ้าง/เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ เป็นต้น
2) ค่าจ้างประจา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาของส่วนราชการโดยมีอัตราตามที่
กาหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจาและเงินเพิ่มอื่นที่
จ่ายควบกับค่าจ้างประจา เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ เป็นต้น
3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับการทางานปกติแก่ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในลักษณะการจ้างเป็น
ลูกจ้างรายเดือนมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน
4) ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทางานให้แก่ลูกจ้างตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง
งบด าเนิ น การ หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานประจ า ได้ แ ก่ รายจ่ ายที่ จ่ ายในลั ก ษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเงินตอบแทนพิเศษ เป็นต้น
2) ค่ า ใช้ ส อย หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร (ยกเว้ น บริ ก ารสาธารณู ป โภค สื่ อ สารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้สอยอื่นๆ
3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของดังต่อไปนี้
(1) สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
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(2) สิ่งของที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
(3) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไปและมีราคา
หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์
(4) สิ่งของที่ส่วนราชการจัดหามาเพื่อซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน
(5) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น
ประกอบด้วย วัสดุสานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุการศึกษา และวัสดุหนังสือ วารสารและ
ตารา
4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่
(1) ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น
(2) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
6. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย ที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1) ค่ าครุ ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสิ่ งของซึ่ งมี ลั ก ษณะคงทนถาวร มี อ ายุ ก ารใช้ งานใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (อ้างอิงจากหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ของสานักงบประมาณ)
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมและปรับ ปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและมิใช่เป็นการซ่อมแซม บารุงรักษา
ตามปกติ รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน (ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล) รวมทั้งงานดาเนินการเองและรายจ่ายเพื่อ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7. งบเงิน อุ ด หนุ น หมายถึ ง เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปส าหรับ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร โครงการบริก ารวิช าการ และ
โครงการวิจัย เป็นต้น
หมำยเหตุ คาจากัดความในส่วนของงบดาเนินการ งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน จะระบุเฉพาะในขอบเขตการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. ควำมรับผิดชอบ
- นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ
- นายปรีชา เครือโสม
- นางบุษบา กอศรีสกุล
- อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
- รักษาการ
ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผน
- รองอธิการบดี

รักษาราชการแทน
อธิการบดี

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
- กองคลังและพัสดุ
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
- สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการ
จัดการ

เอกสำร
รายงานการ
เบิกจ่าย GF

- แบบ สงป.
301
- แบบ สงป.
302
- แบบ สงป.
302/1
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6. วิธีกำรปฏิบตั ิงำนอธิบำยกำรทำงำนตำมขั้นตอนที่ปฏิบัติ
การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB EvMIS : ระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มีระบบงานย่อย 2 ระบบ คือ ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน สาหรับให้ส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดใช้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของงบประมาณฯ ปีปัจจุบัน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงบประมาณฯ ปีก่อน
หน้าตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่ส่วนราชการฯ กาหนดไว้โดยผ่านการเห็นชอบแผนฯ
จากสานักงบประมาณมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังนี้
1. ส่วนราชการฯ จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนสถานการณ์ดาเนินงานของ
รายการงบลงทุน ตามคาขอฯ
2. ส่วนราชการฯ จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนสถานการณ์ดาเนินงานของ
รายการงบลงทุ น ตาม พ.ร.บ. ส านั ก งบประมาณเห็ น ชอบแผนการปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ ายงบประมาณแล้ ว ส านั ก
งบประมาณส่งข้อมูลแผนฯ ให้กรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS)
3. ส่ วนราชการฯ รายงานผลการปฏิบั ติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสถานการณ์ ดาเนินงานและ
ความก้าวหน้าของรายการงบลงทุน ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4
ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สรุปดังนี้
1. ตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่าย
2. บันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ไม่สามารถนาเข้าข้อมูลได้
2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับรายการ
2.2 เงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม
3. บันทึกสถานการณ์ดาเนินงานของรายการงบลงทุน
4. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการกระทรวง
4.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน
4.3 ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
4.4 ตัวชี้วัดกิจกรรม
4.5 ตัวชี้วัดเป้าหมาย (บูรณาการ) เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ
4.6 ตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ) เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ
5. บันทึกเหตุผลคาชี้แจง
6. พิมพ์รายงานตรวจสอบความถูกต้อง
7. นาส่งข้อมูล (Sign Off) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
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ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูล
1. ตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่าย
2. บันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ไม่สามารถ
นาเข้าข้อมูลได้
2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับ
รายการ
2.2 เงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม

เมนูระบบ BB EvMIS
ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> ตรวจสอบข้อมูล GFMIS >>
รายงานตรวจสอบการนาเข้าข้อมูล GFMIS
ระบบบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ >>
1. โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ
2. โปรแกรมบันทึกเงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม

3. บันทึกสถานการณ์ดาเนินงานของรายการ
งบลงทุน

ระบบบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ >>
โปรแกรมบันทึกสถานะและการดาเนินงานของรายการ
กรณีเริ่มดาเนินการสถานะเป็น C แล้ว ให้บันทึกความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์

4. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการกระทรวง
4.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน
4.3 ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
4.4 ตัวชี้วัดกิจกรรม
4.5 ตัวชี้วัดเป้าหมาย (บูรณาการ)
เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ
4.6 ตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ)
เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ

ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน >>
4.1 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเป้าหมายบริการกระทรวง
4.2 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน
4.3 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
4.4 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดกิจกรรม
4.5 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเป้าหมาย (บูรณาการ) เฉพาะหน่วยงาน
เจ้าภาพ
4.6 โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดแนวทางฯ (บูรณาการ) เฉพาะหน่วยงาน
เจ้าภาพ

5. บันทึกเหตุผลคาชี้แจง

6. พิมพ์รายงานตรวจสอบความถูกต้อง

7. นาส่งข้อมูล (Sign Off) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส

ระบบบันทึกเหตุผลคาชี้แจง >>
โปรแกรมบันทึกเหตุผลคาชี้แจง/ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
ตัวอย่างรายงาน เช่น
1.ระบบรายงาน รายงานตรวจสอบ >> 1) ผลการปฏิบัติงาน >> .... 2) ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ >>…
2. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป.(ตั้งแต่ปี61) >> 1) รายงานตาม
แบบ สงป.301 2) รายงานตามแบบ สงป.302
3. ระบบรายงาน รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) (ตั้งแต่ปี61) >>
1) รายงานตามแบบ สงป.301(แผนบูรณาการ) 2) รายงานตามแบบ สงป.
302(แผนบูรณาการ)

ระบบการนาส่งข้อมูล (Sign Off) >> นาส่งข้อมูล (Sign Off)
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7. เอกสำรอ้ำงอิง/กฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนทีป่ ฏิบัติ
พระรำชบัญญัติ วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2561. (2561,11 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่
92 ก หน้า 3 – 15.
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6 กล่าวว่า กรจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการ
ประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา 7 กล่าวว่า ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่าง
เคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทาได้เฉพาะกรณีมี ความจาเป็นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เท่านั้น
มาตรา 8 กล่าวว่า ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือ
ควบคุ ม กิ จ การของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ หรื อ รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย ผู้ อ านวยการ และหั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ
งบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา 9 เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของ
หน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสานัก
งบประมาณทราบ
หมวด 2 ลักษณะของงบประมำณ
มาตรา 10 งบประมาณประจาปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) คาแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสาคัญของ
งบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(2) รายรับ รายจ่ ายเปรียบเที ยบระหว่างปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว ปี ปั จ จุบั น และปี ที่ ข อตั้ งงบประมาณ
รายจ่าย
(3) คาอธิบายเกี่ยวกับปราณการรายรับ
(4) คาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(6) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยรวม
ของหน่วยรับงบประมาณ
(7) คาอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
(8) ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(9) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
มาตรา 11 ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามที่มีกฎหมายให้
อานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจานวนต่ากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่
ถ้าเป็นจานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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มาตรา 12 ในกรณี ที่พระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการกาหนด
โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา 13 การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐ สภา ให้ คณะรัฐ มนตรีเสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสาหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 14 งบประมาณรายจ่ า ยที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณร ายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(5) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
(6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
(7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(8) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
การจ าแนกรายจ่ า ยใดเป็ น งบประมาณรายจ่ ายตามประเภทที่ ก าหนดในวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่
ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ ตั้งไว้เพื่ อจัดสรรให้ แก่ห น่ว ยรับ
งบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นด้วย
มาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่า ยที่ตั้งไว้สาหรับแผนงานบูรณาการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐ
มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายใน
ปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกาหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ผู้อานวยการกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
หมวด 3 หน้ำที่และอำนำจของผู้อำนวยกำร
มาตรา 19 ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจจัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 23
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(3) เรี ย กให้ ห น่ ว ยรั บ ประมาณเสนอประมาณการรายรั บ และรายจ่ า ยและสถานะเงิ น นอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อานวยการกาหนด
(4) วิเคราะห์ งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่ว ยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็ น ต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กาอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(5) กาหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจาเป็นของการปฏิบัติงาน
(6) กาหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(7) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของผู้อานวยการ หรือ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 20 ให้ผู้อานวยการเสนองบประมาณประจาปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
มาตรา 21 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจง
ข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมายมีอานาจที่จะเข้าตรวจสรรพ
สมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้
มาตรา (22) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมายตามมาตรา 23 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด 4 กำรจัดทำงบประมำณ
มาตรา 23 การจัดทางบประมาณต้องคานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความ
จาเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายใน
และภายนอกประเทศ ความเป็ น ธรรมทางสั งคม นโยบายรั ฐ บาล และภารกิ จ ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรา 24 ในการจั ด ท างบประมาณประจ าปี ให้ ส านั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก โดยร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลัง ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และธนาคารแห่ งประเทศไทย เพื่ อ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายงบประมาณประจาปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายและ
วิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ
(2) กาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) กาหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการราบรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล เป็น
การล่วงหน้าไม่น้อยกว่าปกตอ เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) แล้ว ให้ผู้อานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ส่วนที่ 3 กำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 27 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคาขอตั้ง
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งบประมาณรายจ่ ายของหน่วยรับ งบประมาณนั้นต่อผู้อานวยการ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการ
กาหนด
การยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการ
กาหนดด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
สาหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ก่อนที่จะมีการยืน่ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อานวยการ
มาตรา 27 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 28 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐ ธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนู ญ และองค์กรอัย การ ท าหน้ าที่ของหน่ว ยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่น คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้นาความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน สาหรับ
การดาเนินการโดยทั่วไปหรือสาหรับการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ อเสนอต่อผู้อานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 30 การยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่นภายในกาหนด
ระยะเวลาตามที่ผู้อานวยการกาหนด หรือยื่นคาขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 25 และมาตรา
28 ให้ผู้อานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร
มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทาแผนงานบูรณาการซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดาเนิ นการระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้าซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 32 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทางบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน
บูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนด
หมวด 5 กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
มาตรา 33 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
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มาตรา 34 เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริห ารงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ห น่ ว ยรับ งบประมาณจั ด ท าแผนการ
ปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อานวยการตามระเบียบที่
ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 35 งบประมาณรายจ่ายของหน่ว ยรับงบประมาณที่ กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้ว ยงบประมาณ
รายจ่าย จะโอนหรือนาไปใช้สาหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(1) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนาไปใช้ได้
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการรวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตารม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วน
ราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว
(3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(4) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ ายตาม (3) และ (4) ให้ ก ระท าได้ เท่ าที่ จ าเป็ น และไม่ เกิ ดผลเสี ย หายต่ อการ
ดาเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของหน่ ว ยรับ งบประมาณที่ กาหนดไว้ ในแผนงานหรือ รายการใดตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือนาไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่น
มิได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ แต่ผู้อานวยการจะอนุมัติมิได้ ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการ
ลับหรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อานวยการมีอานาจจัดสรรให้หน่วย
รับ งบประมาณเบิกจ่ายโดยตรงหรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็นผู้อานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใด
รายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
หมวด 6 กำรควบคุมงบประมำณ
มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอานาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้รัฐมนตรีมีอานาจเรียกให้ หน่วยรับงบประมาณเสนอ
ข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควรและให้ผู้มีอานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐาน
ต่าง ๆ ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณได้ โดยให้ ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ รัฐมนตรีมอบหมายเป็ นเจ้าพนั กงานตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย
มาตรา 38 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือควบคุมกิจการของ
หน่ ว ยรั บ งบประมาณ หรื อ รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการก ากั บ หรื อ ควบคุ ม การใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ
และองค์ ก รอั ย การ ให้ ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการนั้ น มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ หรือ ควบคุ ม การใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 39 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน
หรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการ
โอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น
การจ่ ายเงิน หรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการตามมาตรา 34 โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จากผู้อานวยการก่อนการ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายอื่นที่ผู้อานวยการกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน หรือก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 41 รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ให้ผู้อานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้
ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคัล และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้
หน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 42 ในกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหาราชการแผ่นดิน และมิใช่กรณีตาม
มาตรา 41 คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนดในมาตรา 41 ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะ
ภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะใน
กรณี ที่ห น่ วยรับ งบประมาณได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
จากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป
เว้นแต่มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา 44 ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทาได้แต่เฉพาะภายใน
เวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
กาหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีก
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ไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา 45 ให้มีเงินทุนจานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า "เงินทุนสารองจ่าย" เป็นจานวนห้า
หมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นาไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้
จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้ นไว้จ่ายต่อไปใน
โอกาสแรก
หมวด 7 กำรประเมินผลและกำรรำยงำน
ส่วนที่ 1 กำรประเมินผล
มาตรา 46 ให้ผู้อานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ประกอบด้วยการติดตามและ
ประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา 47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนดและ
ให้ถือว่าการประเมิน ผลเป็ น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารงบประมาณที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วย
มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใด
ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด ให้ผู้อานวยการจัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรับ งบประมาณไม่ส ามารถปรับ ปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้
ผู้อานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ 2 กำรรำยงำน
มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปีที่สิ้นสุดนั้น
และเงินทุนสารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา 50 ให้ ห น่ วยรับ งบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้ นสุ ด
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อานวยการจัดทารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา 51 ให้ ผู้อานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กาหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
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8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน (อ้ำงถึงในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน)
ตัวอย่าง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบจัดทาแผน / รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 23000
รหัส : 23047

ยุทธศาสตร์จดั สรร-แผนงาน-เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายได้รบั โอกาสทางการศึกษาและมีการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของพื้นทีไ่ ด้เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วดั ภาพรวม : ประชาชนได้รบั การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวติ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
การให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเป็ นหลักใน
การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี
รวมเงินงบประมาณทัง้ สิ้น
ยุทธศาสตร์จดั สรร : ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์
เป้ าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์

รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ร้อยละ

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

แบบ สงป.301

รายงานแผน
รายงานผล
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง )
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

-

ตัวอย่าง แบบ สงป.302
แบบจัดทาแผน /รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
รหัส
23000
รหัส
23047
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ผลผลิต /โครงการ : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ
ประเภทรายจ่าย
รายการ
3. งบลงทุน
ครุภณั ฑ์
สิง่ ก่อสร้าง
4. งบอุดหนุ น
อุดหนุ นทัวไป
่
เงินอุดหนุ นเป็ นค่ าใช้จ่ายดาเนินงาน
เงินอุดหนุ นค่ าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)

ผูร้ ายงาน.............................................................................
(นายปรีชา เครือโสม)
ตาแหน่ ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา:19:44:05

ตัวอย่าง แบบ สงป.302/1

รวมทัง้ สิ้น
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

หน่ วย :ล้านบาท (ทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง)
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
-

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผูพ้ ิมพ์รายงาน :นายปรีชา เครือโสม
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา:15:38:03
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แบบจัดทาแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภณั ฑ์ ทีด่ ิน สิง่ ก่อสร้าง ทีจ่ ดั สรรงบประมาณในงบลงทุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

รหัส

23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัส

23047

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

รหัส

35

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ
กษาของสถาบั
นอุดกมศึ
กษา
ผลผลิ
ต/โครงการ
: ผูส้ าเร็จการศึ
ษาด้
านสังคมศาสตร์

รหัส

08

รหัส

03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส

35-003
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง)

สถานภาพ แผน

ประเภทรายจ่าย

รวมทัง้ สิ้น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1
รายการ
รวมทัง้ สิ้น
ครุภณั ฑ์ : รายการปี เดียว
ครุภณั ฑ์ทม่ี ีราคาต่อหน่ วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [164 เครื่อง]
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

-

-

-

-

10.6080

-

-

10.6080

5.0000

5.0000

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้จา่ ย แผน

6.6080

-

-

-

-

6.6080

-

-

6.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้จา่ ย แผน

3.6080

-

-

-

-

3.6080

-

-

3.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

ก.พ.

B.1.3

มี.ค.

B.1.5

B.1.2

B.1.2

B.1.2

B.1.2

1% - 25%

1% - 25%

1% - 25%

1% - 25%

เม.ย.

ไตรมาส 4

15.6080

สถานะ

พ.ย.

ไตรมาส 4

ผล
การใช้จา่ ย แผน

แผน

ต.ค.

ไตรมาส 3
พ.ค.

ไตรมาส 3

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

C

ผล
แผน

3.6080

-

-

-

-

3.6080

-

-

3.6080

-

-

-

-

-

-

-

-

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้จ่าย
หมายเหตุ

9. เอกสำรบันทึกจัดเก็บเอกสำร
เลขที่
เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ณ สิ้นเดือน..... พ.ศ......

กองนโยบาย
และแผน

นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ

ระยะเวลำ กำร
จัดเก็บ จัดเก็บ
10 ปี

102

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

กระบวนกำรจัดทำงบประมำณแผ่นดินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563
กองนโยบายและแผน

ตำแหน่ง
นายปรีชา เครือโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

.

:
:
:

รำยละเอียดกำรแก้ไข

ลงนำม

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์ของงำนที่ปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการจัดทางบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564และการนาเสนอข้อมูล ประสานงาน เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงเรื่องสาคัญอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตของงำน
วิธีการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการจัดทางบประมาณแผ่นดิน การนาเสนอ
ข้อมูล ประสานงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติ ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ผู้เกี่ยวข้อง
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
- ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
- ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563
ระบบปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง
- ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ (e-Budgeting) สานักงบประมาณ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) สานัก
งบประมาณ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนภำยใน
- กองนโยบายและแผน
- สานักงานอธิการบดี
- กองคลังและพัสดุ
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
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หน่วยงำนภำยนอก
- สานักงบประมาณ
- สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรมบัญชีกลาง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. คำจำกัดควำม
- งบประมาณรายจ่าย หมายถึง จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
- กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หมายถึง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
- ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี
พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
- เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทั้งปวงที่ห น่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิ ทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้
สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนาส่งคลัง
- หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
- e-Budgeting หมายถึง ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ
- BB EvMIS (Evaluation Management Information System) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการติ ดตาม
ผลและประเมินผล
- การบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในระบบ BB EvMIS หมายถึง การบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายและ
ผลการดาเนินงานในแต่ละเดือนลงในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล BB EvMIS
หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
- งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1) เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึง
เงินที่กระทรวงการคลังกาหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงิ นประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มค่าจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ฯ
2) ค่าจ้างประจา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจาและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจา เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจา ฯ
3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับการทางานปกติแก่ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว
4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ กาหนด รวมถึงเงินที่ กาหนดให้ จ่ายในลั กษณะค่าตอบแทน
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พนักงานราชการและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ราชการ
- งบดาเนินการ หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เช่ น ค่ าตอบแทนปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ เงิน ค่ าเช่ า บ้ านข้ าราชการ เงิน ประจ าต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารใน
มหาวิทยาลัยฯ
2) ค่ าใช้ ส อย หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งบริก าร (ยกเว้น บริก ารสาธารณู ป โภค สื่ อ สารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับ รองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะ
รายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯ
3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลื้อง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพื่อจั ดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่ อมแซมบารุงรักษาทรัพ ย์สิ น ให้ ส ามารถใช้งานได้
ตามปกติ
(4) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ตามรายการดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณี ย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
- งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย ที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลื้อง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ
- งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคล เอกชนหรือ กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด เงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป หมายถึ ง เงิน ที่ จ่ ายตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการ เช่ น เงิน อุ ด หนุ น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียด
ที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์
รายการเงิน อุ ด หนุ น รายการใดจะเป็ น เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป หรือ เงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ให้ เป็ น ไปตามที่ ส านั ก
งบประมาณกาหนด
- งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือสานักงบประมาณกาหนดให้
จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
(3) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือส่วนราชการ
(4) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน
หมำยเหตุ คาจากัดความในส่วนของหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4. ควำมรับผิดชอบ
- นายปรีชา เครือโสม
- นางบุษบา กอศรีสกุล
- อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน
รอง
อธิการบดี

รอง
อธิการบดี
รักษา
ราชการแทน
อธิการบดี

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสำร
หน่วยงาน
1 รายงาน
ภายใน
การขอตั้ง
มหาวิทยาลัย งบประมาณ
2 เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เช่น
ข้อมูล
จานวน
นักเรียน
นักศึกษา

คาขอ
งบประมาณ
ของ
มหาวิทยาลัย
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6. วิธีกำรปฏิบตั ิงำนอธิบำยกำรทำงำนตำมขั้นตอนที่ปฏิบัติ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของสานักงบประมาณโดย
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องมี ความเข้าใจในแนวทางนโยบายการ
จัดทาคาของบประมาณของกระทรวงที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี รวมถึงแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงบประมาณต้องประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของส่ วนราชการฯ เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เอกสารประกอบและแบบรายงานคาชี้แจงต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรั ฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจาเป็นที่ส่วน
ราชการฯ ต้องช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สาหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศด้าน
การงบประมาณของสานักงบประมาณ
A ภำพรวมของระบบสำรสนเทศด้ำนกำรงบประมำณ

จากภาพที่ 1 จะเห็นภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณสามารถสรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่าง
ๆ ของส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังนี้
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1. ส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ e-Budgeting
1.1 การบันทึกข้อมูลคาขอข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณเบื้องต้น (Pre – ceiling)
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1) แผนงานยุทธศาสตร์
2) แผนงานพื้นฐาน
3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดรายการคาขอฯ และพิกัดของรายการ (เฉพาะงบลงทุน) ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ
B สรุปขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบสำรสนเทศด้ำนกำรงบประมำณ
1. ส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ e-Budgeting
ระบบ e-Budgeting : ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบงานย่อย 3 ระบบ คือ 1) ระบบการวางแผน
งบประมาณ 2) ระบบการจัดทาคาของบประมาณ 3) ระบบพิจารณางบประมาณ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบแผนที่
การงบประมาณ (e-BGIS)
สาหรับให้ส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้บันทึกข้อมูลข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณเบื้องต้น (Pre – ceiling) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยสามารถ
พิมพ์เอกสารตามแบบคาขอฯ ในขั้นคาขอฯ หน่วยงาน (ขั้น 2.3) ได้จากระบบ e-Budgeting เพื่อส่งให้สานักงบประมาณ
พิจารณาและสรุปภาพรวมแผนความต้องการคาขอฯ เบื้องต้น และรายละเอียดคาของบประมาณในมิติต่าง ๆ
สานักงบประมาณจัดทาเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ จากระบบ e-Budgeting (ขั้น ร่าง พรบ.) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณฯ ของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมา ณ
ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย สานักงบประมาณส่งข้อมูลงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS) เพื่อให้ส่วนราชการฯ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป
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วิธีกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting
1.1 การบันทึกข้อมูลคาขอข้อเสนอฯ เบื้องต้น (Pre – ceiling) ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
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1.2 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดรายการและคาขอฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ [3]
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7. เอกสำรอ้ำงอิง/กฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิบัติ
[1] ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,
http://bbstore.bb.go.th/cms/1573558192_130.pdf, วันที่สืบค้น 29 เมษายน 2563.
[2] สานักกฎหมายและระเบียบ สานักงบประมาณ, 2560, หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ.
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ.
[3] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงบประมาณ, 2560, คู่มือสรุปกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ด้วย
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรงบประมำณ (ส่วนรำชกำรฯ).
[4] ราชกิจจานุเบกษา, 2561, พระรำชบัญญัติ วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2561, เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก
หน้า 3 – 15.
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน (อ้ำงถึงในขั้นตอน 6 วิธีกำรปฏิบัติงำนอธิบำยกำรทำงำนตำม
ขั้นตอนที่ปฏิบัติ)
ตัวอย่าง แบบคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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9. เอกสำรบันทึกจัดเก็บเอกสำร
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
จัดเก็บ
1 คาของบประมาณประจาปีรายจ่ายงบประมาณ กองนโยบาย 1 นายปรีชา
5 ปี
พ.ศ. 2564
และแผน
เครือโสม
2 เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ เช่น
2 นางบุษบา
คาสั่งแต่งตั้งดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประกาศรับ
กอศรีสกุล
สมัครบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลเงินนอกงบประมาณฯ

กำรจัดเก็บ
1 บันทึกในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
2 ตู้เก็บเอกสาร
ภายในกอง
นโยบายและแผน
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
เลขที่เอกสาร

:

OoP DRU – XXX – 01

วันที่เรี่มใช้

:

หนีวยงานท่ถีอครองเอกสาร :

กองนโยบายและแผน

ตำแหน่ง
ผ่้จัด่ ทำ :

ลงนำม

ว่ันที่

นางสาวพชรวรรณีหนูบ้านยาง
นักวเคราะห์นโยบายและแผน

ผ่้ทบทวน่: นางบุษบาีกอศรสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบาีกอศรสกุล
ผ่้อนุ่ม่ัติ่: ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ประว่ัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอ่ียดกำรแก้ไข

ว่ัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เลขที่เอกสำร่:
ธนบุรี
แก้ไขครัง้ ที่่:
หน้ำ่:

1. วัตถุประสงค์
1.1ีเพ่ อ ใช้ เป็ น ว ธ การปฏ บั ต งานประกอบการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ี และแผนปฏ บั ต การประจ าปี ข อง
มหาวทยาลัยีสาหรับนักวเคราะห์นโยบายและแผนีและผู้ท่เก่ยวข้องในการจัดทาแผน
1.2ีเพ่อให้เข้าใจถึงแนวทางีขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ีและแผนปฏบัตการประจาปีของมหาวทยาลัย

2.่ขอบเขต
การปฏบัตงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตั้งแตการวเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรีการ
กาหนดวสัยทัศน์ีพันธกจีการกาหนดประเด็นแผนยุทธศาสตร์ีและการกาหนดตัวช้วัดีของนักวเคราะห์นโยบายและแผนี
และมหาวทยาลัยีโดยแผนยุทธศาสตร์จัดทาทุกี4ีปีีและแผนปฏบัตการประจาปีจัดทาทุกปีงบประมาณ

3. คำจำกัดควำม
แผนยุทธศำสตร์ีหมายถึงีทศทางหรอแนวทางปฏบัตตามพันธกจและภารกจีให้สัมฤทธผลตามวสัยทัศน์ี และ
เป้าประสงค์ขององค์กรีแผนยุทธศาสตร์ถูกกาหนดขึ้นตามวสัยทัศน์ขององค์กรีอันเป็นผลผลตทางความคดรวมกันของ
สมาช กในองค์กรท่ได้ทางานรวมกัน หร อจะทางานรวมกันีโดยวสั ยทัศน์น้เป็นความเห็ นพ้องต้องกันวาเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่องค์กรประสงค์จะไปให้ถึงีและวสัยทัศน์ น้มการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ท่เป็นรูปธรรมีและสามารถวัด
ได้ีทั้งน้องค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมนผลงานประจาปีงบประมาณีย่งไปกวานั้นองค์กรยัง
สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏบัตการีเพ่อการจัดทางบประมาณรายจายประจาปีได้อกด้วย
ปรัชญำีหมายถึงีความเช่อเก่ยวกับเป้าหมายีและพันธกจขององค์กร
วิสัยทัศน์ีหมายถึงีความคาดหวังในอนาคตขององค์กรท่ต้องการจะเป็นี(โดยมได้กาหนดวธการไว้)ีเป็นข้อความ
ซึ่งกาหนดทศทางของพันธกจีเป็นสถานภาพอยางใดอยางหนึ่งท่องค์กรมุงหมายีมุงหวังีหรอประสงค์จะเป็นหรอจะมใน
อนาคตี
พัน ธกิจีหมายถึงีขอบเขตีภารกจีบทบาทหน้าท่ท่ต้องดาเนนงานีทั่งท่เป็นไปตามกฎหมายีระเบยบีและ
ข้อกาหนดตางีๆีรวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดาเนนการีทั้งน้เพ่อให้บรรลุวสัยทัศน์ท่กาหนดไว้
อัตลักษณ์ีหมายถึงีผลผลตของผู้เรยนตามปรั ชญาีวสัยทัศน์ีพันธกจีของมหาวทยาลัยีท่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวทยาลัย
เอกลักษณ์ ีหมายถึงีความส าเร็จตามจุดเน้นีและจุดเดนท่ส ะท้อนให้เห็ นเป็นลักษณะโดดเดนเป็นหนึ่งของ
มหาวทยาลัย
ประเด็น ยุทธศำสตร์ ีีหมายถึงีส่งท่มหาวทยาลัยจะต้องดาเนนการเพ่อให้บรรลุ ผลสาเร็จตามวสัยทัศน์ของ
มหาวทยาลัยท่กาหนด
กลยุทธ์ีหมายถึงีวธดาเนนการของมหาวทยาลัยท่จะนาไปสูความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
โครงกำรีหมายถึงีแผนงานยอยท่ประกอบด้วยกจกรรมีรายละเอยดของวัตถุประสงค์ีเป้าหมายีระยะเวลา
ดาเนนการีสถานท่ีผู้รับผดชอบีวธการหรอขั้นตอนในการดาเนนงานีงบประมาณท่ใช้ีตลอดจนผลผลตและผลลัพธ์ท่
คาดวาจะได้รับ
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ตัวชี้วัดีหมายถึงีเป็นดัชนช้วัดีหรอหนวยวัดความสาเร็จของการีปฏบัตงานท่ถูกกาหนดขึ้นีโดยเป็นหนวยวัดท่
ควรมผลเป็นตัวเลขท่นับได้จรงีและต้องส่อถึงเป้าหมายในการีปฏบัตงานสาคัญีทั้งน้เพ่อสร้างความชัดเจนในการกาหนดี
ตดตามและประเมนผลการปฏบัตงานในด้านตางีๆี
คำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดีหมายถึงีจานวนหนวยนับท่ต้องการให้เกดขึ้นจากการให้บรการระดับหนวยงาน
ผ้รับผิดชอบีหมายถึงีผู้ประสานงานเพ่อผลักดันโครงการ/กจกรรมดังกลาวไปสูความสาเร็จ่่่่่

4.่ควำมรับผิดชอบ
หน้าท่ความรับผดชอบตามท่ได้รับมอบหมายีมดังน้
4.1ีการจัดทาแผนพัฒนามหาวทยาลัยด้วยกระบวนการมสวนรวมของผู้มสวนได้เสยทุกฝ่ายีประสานงานบูรณา
การแผนงานหนวยงานจัดทายุทธศาสตร์ของมหาวทยาลัยีเพ่อให้มแผนงานโครงการีกจกรรมีท่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวทยาลัย
4.2ีการดาเนนงานจัดทาตัวช้วัดและตดตามผลีมหน้าท่จัดทาีและพัฒนาตัวช้วัดผลการดาเนนงานและตดตาม
ผลการดาเนนงานของมหาวทยาลัยและหนวยงานตางีๆ
4.3ีการวเคราะห์นโยบายและแผนีรับผดชอบเก่ยวกับการดาเนนงานด้านแผนพัฒนาีการวเคราะห์นโยบายี
วเคราะห์โครงการพเศษีและโครงการเฉพาะกจีแผนอัตรากาลังและการดาเนนงานงานเลขานุการเฉพาะเร่อง
4.4ีการตดตามประเมนผลการดาเนนงานของมหาวทยาลัยตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสูเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
4.5ีงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผนีและสานักงานอธการบด
4.6ีงานท่ได้รับมอบหมายอ่นีๆ
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ีีีีีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองนโยบำยและแผน
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5. ขัน้ ตอนกำรปฏิบั่ต่ิงำน กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
ผ่้รับผ่ิดชอบ
มหาวทยาลัยีและ
กองนโยบายและ
แผน
คณะกรรมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
มหาวทยาลัย

กองนโยบายและ
แผน

กิจกรรม

ผ่้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

1. สภามหาวทยาลัย 1. พระราชกฤษฎกา
ราชภัฏธนบุร
วาด้วยหลักเกณฑ์
2. คณะกรรมการ และวธการบรหาร
บรหารมหาวทยาลัย กจการบ้านเมองท่ดี
ราชภัฏธนบุร
พ.ศ.ี2546
3. คณะกรรมการ 2. ระเบยบสานัก
จัดทาแผน
นายกรัฐมนตรวาด้วย
ยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนบรหาร
มหาวทยาลัย
ราชการแผนดนีพ.ศ.ี
4. กองนโยบายและ 2547
แผน
3. พระราชบัญญัต
5. ผู้มสวนได้สวนเสยี มหาวทยาลัยราชภัฏี
ของมหาวทยาลัยราช พ.ศ.ี2547
ภัฏธนบุร
4. คูมอการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในี
ระดับอุดมศึกษาี
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6.่วิธีกำรปฏิบัติงำน
ีีีี6.1ีจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวทยาลัยีประกอบด้วยีคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยี
ตัวแทนจากสภามหาวทยาลัยีท่ปรึกษาีตัวแทนผู้มสวนได้สวยเสยของมหาวทยาลัย และคณะทางานจากกองนโยบาย
และแผนี
6.2ีวเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในีและภายนอกของมหาวทยาลัย
การวเคราะห์สถานภาพหนวยงานีเป็นีการศึกษาหาเหตุผลเก่ยวกับปัจจัยตางๆีท่มผลตอการดาเนนงานของ
หนวยงานีโดยมการใครครวญพเคราะห์โดยละเอยดีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกหนวยงานี(จุดแข็งีจุดออนีโอกาสี
และอุปสรรค:ีSWOT) เพ่อให้ทราบวาปัจจุบันหนวยงานอยูในสถานการณ์ใด
6.2.1ีการพจารณาปัจจัยภายในหนวยงาน
ปัจจัยภายในหนวยงานี(Internal Factor) เป็นองค์ประกอบภายในหนวยงานท่มอยูหรอเป็นอยูทั้ง
ในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมีซึ่งปัจจัยภายในท่เป็นเชงบวกและสามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏบัตงานได้จะเรยกวาีจุดแข็งี(Strength) และปัจจัยภายในท่เป็นเชงลบจะเรยกวาีจุดออนี(Weakness) สาหรับ
แนวทาง
วเคราะห์ปัจจัยภายในหนวยงานีโดยทั่วไปจะพจารณาจากตัวแบบี7S ของีR.Waterman ดังน้คอ
1)ีโครงสร้างองค์กรี(Structure)
2)ีระบบการปฏบัตงานี(System)
3)ีจานวนบุคลากรี(Staff)
4)ีความสามารถของบุคลากรี(Skill)
5)ียุทธศาสตร์ี/ีกลยุทธ์องค์กรี(Strategy)
6)ีรูปแบบการบรหารี(Style)
7)ีวสัยทัศน์ี/ีคานยมรวมในการปฏบัตงานี(Share values)
6.2.2ีการพจารณาปัจจัยภายนอกหนวยงาน
ปัจจัยภายนอกหนวยงานี(External Factor) เป็นสถานการณ์ภายนอกท่กรมสงเสรมสหกรณ์เผชญ
อยูหรอเก่ยวข้องด้วยีทั้งในลักษณะท่เป็นรูปธรรมและนามธรรมีอาทเชนีความต้องการของผู้รับบรการีนโยบาย
รัฐบาลท่เก่ยวข้องีสภาวะเศรษฐกจและสังคมีการพัฒ นาเทคโนโลยสารสนเทศีการเพ่ม -ลดของจานวนประชากรี
ตลอดถึงสถานการณ์ตางประเทศท่เก่ยวข้องีเป็นต้น
ปัจจัยภายนอกท่เป็นเชงบวกเราจะเรยกวาีโอกาสี(Opportunity) ในขณะท่ปัจจัยภายนอกท่เป็น
เชงลบเราจะเรยกวาีอุป สรรคี(Threat) หรอข้อจากัดีโดยทั่วไปจะพจารณาตามหลักีPEST Analysis โดยีP คอี
Politics (การเม อง)ีE ค อีEconomic (เศรษฐก จ)ีS ค อีSocial (สั ง คมีวั ฒ นธรรมีส่ ง แวดล้ อ ม)ีและีT ค อี
Technology (เทคโนโลย)
ีีีีี6.3ีกาหนดีวสัยทัศน์ีพันธกจีและเป้าประสงค์ของมหาวทยาลัย
เป็นการกาหนดจุดมุงหมายีหรอผลสาเร็จท่ต้องการีโดยพจารณาจากภารกจหลักของมหาวทยาลัยีเพ่อให้
บรรลุความต้องการท่จะเป็นไปในอนาคตีโดยนาประเด็นนโยบายตามแผนการบรหารราชการแผนดนีมาจัดทาเป็น
แผนยุทธศาสตร์มหาวทยาลัยีสาหรับแผนปฏบัตการประจาปีีต้องนาประเด็นจากแผนยุทธศาสตร์มหาวทยาลัยีจัดทา
เป็นแผนปฏบัตการประจาปีีตามภารกจท่ได้รับมอบหมายีและภารกจตามกฎหมายีซึ่งมแนวทางีดังน้
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6.3.1ีการกาหนดวสัยทัศน์
ีีีีีีีีวสัยทัศน์ี(Vision) คอีเป้าหมายขององค์กรในชวงเวลาระยะกลางถึงระยะยาวี(ประมาณี3-10ีปี)ี
โดยปกตวสัยทัศน์ท่ดจะประกอบด้วย
1)ีเป้าหมายระยะยาวี(Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตาแหนงขององค์กรท่แตกตาง
จากปัจจุบันีแสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร
2)ีตาแหนงขององค์กรในตลาดี(Definition of niche) ตาแหนงขององค์กรเชงธุรกจในตลาด
3)ีชวงเวลาี(Time horizon) ชวงเวลาท่เป้าหมายตามวสัยทัศน์บรรลุผลสาเร็จ
ีีีีีีีีี6.3.2ีความสาคัญของวสัยทัศน์
1) ชวยกาหนดทศทางและเป้าหมายขององค์กรี
2) ส่ อสารให้ บุ ค ลากรทราบว าีบุ คลากรแต ละท านม ส วนรวมท่ จะท าให้ องค์ก รมุงไปสู จุ ดหมาย
ปลายทางได้อยางไรี
3) ชวยกระตุ้นให้บุคลากรมความตระหนักีผูกพันีและมุงมั่นปฏบัต
4) ส่อสารให้องค์กรภายนอกหรอคูค้าทางธุรกจทราบถึงบทบาทและสวนรวมในการผลักดันให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย
6.3.3ีกระบวนการสร้างวสัยทัศน์
1) ขั้นเตรยมการี
ีีีีีีีีีเป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจีีความสาคัญีีและวธการจัดทาวสัยทัศน์ีีีี
2) ขั้นดาเนนการสร้างวสัยทัศน์ี
2.1) รวบรวมข้อมูลพ้นฐานขององค์กรีเชนีเป้าหมายีพันธกจีความคาดหวังและความ
ต้องการของลูกค้าและคูค้าีเป็นต้น
2.2) วเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์กรีเพ่อให้ผู้บรหารเข้าใจและทราบถึงสถานภาพ
ปัจจุบันขององค์กรี
2.3) นามุมมองของผู้บรหารแตละทานมารวมและเช่อมโยงกันี(Share and Relate the
Dreams) และจัดลาดับความสาคัญ
2.4) คัดเลอกและตัดสนใจอนาคตขององค์กรท่เป็นความฝันของทมผู้บรหาร
2.5) ทบทวนประโยคและสานวนให้ส่อความหมายท่ชัดเจนีปลุกเร้าีท้าท้ายีและสร้างพลัง
2) ขั้นนาวสัยทัศน์ไปปฏบัตี
ีีีีีีีีส่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกันีมภาพในอนาคตท่เหมอนกันีี
4) ขั้นประเมนวสัยทัศน์ี
ีีีีีีีีีทบทวนความเหมาะสมของว สั ย ทั ศ น์ ต ามลั ก ษณะของสภาพแวดล้ อ มภายนอกีและ
สถานภาพในปัจจุบันขององค์กร
6.3.4ีการกาหนดพันธกจีี
ีีีีีีีพันธกจี(Mission) คอีความมุงหมายพ้นฐานในการจัดตั้งขององค์กรีท่จะดาเนนการในระยะยาวีหรอ
เป็นขอบเขตในการดาเนนงานขององค์กรหรอบรษัทก็ได้ีดังนั้นพันธกจจะบงบอกวาธุรกจขององค์กรคออะไรีอะไรคอ
ส่งท่องค์กรต้องการจะเป็นีและบางครั้งอาจจะแสดงีส่งท่องค์กรกาลังให้บรการแกลูกค้าอยูทั้งผลตภัณฑ์และบรการ
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6.3.5ีการกาหนดเป้าประสงค์ของหนวยงานี(Goal)
ีีีีีีเป้าประสงค์ีหรอวัตถุประสงค์หลักของหนวยงานีเป็นขอบขายของผลสัมฤทธ์หลักท่หนวยงานต้องการ
ให้เกดขึ้นแกีีประชาชนีสังคมีหรอประเทศชาตในอนาคตีในการกาหนดเป้าประสงค์ีหนวยงานจาเป็นต้องทราบวาี
กลุมลูกค้าหลักหรอกลุมผู้รับบรการของหนวยงานนั้นคอใครและต้องการให้ผลลัพธ์ท่เกดขึ้นเป็นอยางไร
6.4ีกาหนดกลยุทธ์ีหรอยุทธศาสตร์ของมหาวทยาลัย
กลยุทธ์เป็นแนวทางการดาเนนงานท่แยบยลขององค์กรีเพ่อให้บรรลุเป้าประสงค์หรอความสาเร็จท่คาดหวัง
ไว้ีหลังจากหนวยงานได้กาหนดวสัยทัศน์ีและเป้าประสงค์เป็นท่เรยบร้อยแล้วีจาเป็นต้องหากลยุทธ์ี(Strategy) ใน
การดาเนนงานีเพ่อให้การดาเนนงานบรรลุเป้าประสงค์ท่กาหนดไว้ีการกาหนดกลยุทธ์จึงเป็นผลจากการวเคราะห์
สถานภาพหนวยงานโดยใช้หลักการีSWOT ท่ได้ให้ น้าหนักความสาคัญในแตละปัจจัยีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกีมากาหนดเป็นแนวทางการดาเนนงานท่เช่อมโยงสอดคล้องกันกับตาแหนงในปัจจุบันของหนวยงานีโดย
พจารณาได้ี4ีลักษณะดังน้
6.4.1ีการกาหนดกลยุทธ์จากปัจจัยีจุดออนี/ีโอกาสี
ีีีีีเป็นสถานการณ์ท่หนวยงานมปัจจัยภายในไมดแตมปัจจัยภายนอกดีหรอภายในด้อยแตภายนอกเอ้อ
ในกรณน้ีกลยุทธ์ท่จะกาหนดขึ้นีเรยกวาีกลยุทธ์พลกฟื้นี(Turn Around Strategies) ซึ่งมกรอบแนวทาง
ดังน้
-ีพัฒนาีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีสร้างเครอขาย
-ีรวมทุนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีเรงรัด
-ีหาแนวรวม
-ีฯลฯ
6.4.2ีการกาหนดกลยุทธ์จากปัจจัยีจุดออนี/อุปสรรค
ีีีีีเป็นสถานการณ์ท่หนวยงานมปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไมดีหรอภายนอกฉุดและภายในด้อยีซึ่ง
เปร ยบเสมอนหน วยงานอยู ในสถานการณ์ สุนัขจนตรอกีกลยุทธ์ท่กาหนดเป็นีกลยุทธ์ตัดทอนี(Retrenchment
Strategies) ซึ่งมแนวทางดังน้
-ีทบทวนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีลดกจกรรม
-ีชะลอการดาเนนงานีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีถายโอนภารกจ
-ีปรับเปล่ยนกจกรรมีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
-ีฯลฯ
6.4.3ีการกาหนดกลยุทธ์จากปัจจัยีจุดแข็ง/ีโอกาส
ีีีีีเป็นสภาวการณ์ท่หนวยงานมปัจจัยภายนอกและภายในดีหรอีปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชงบวก
ทั้งหมดีหรอภายนอกเอ้อและภายในเดนีกลยุทธ์ท่จะกาหนดขึ้นจะเป็นีกลยุทธ์เชงรุกี(Aggressive Strategies) ซึ่ง
โดยทั่วไปกลยุท ธ์ท่กาหนดจะเป็ น การขยายงานีการส งเสรมสนับสนุ นีการเพ่มเครอขายการเพ่ มเป้าหมายีการ
กระจายงานีฯลฯ
6.4.4ีการกาหนดกลยุทธ์จากปัจจัยีจุดแข็ง/อุปสรรคี
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ีีีีีีเป็นสถานการณ์ท่หนวยงานมปัจจัยภายในดีแตมปัจจัยภายนอกไมเอ้ออานวยหรอปัจจัยภายในเป็นเชง
บวกีแตมปัจจัยภายนอกเป็นเชงลบีในกรณน้กลยุทธ์ท่จะกาหนดขึ้นีเรยกวาีกลยุทธ์การรักษาเสถยรภาพี(Stability
Strategies) คอีใช้ป ระโยชน์ จ ากจุ ดแข็งของหนวยงานให้ เป็น ประโยชน์ีซึ่งการกาหนดกลยุทธ์ีสามารถกาหนด
แนวทางได้ดังน้
- ขยายงานท่เป็นจุดแข็งีีีีีีีีีี
- ควบคุม
- คุ้มครองีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
- ป้องกัน
- ฯลฯ
ทั้งน้ ีจะกาหนดกลยุ ทธ์ในเร่องใดีด้านใดีจะขึ้นอยูกับ น้าหนั กความส าคัญ ของจุดแข็งและอุป สรรคของ
หนวยงาน
6.5ีการกาหนดตัวช้วัดีและคาเป้าหมาย
การกาหนดตัวช้วัดความส าเร็จีองค์ประกอบสาคัญ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานีคอีการ
กาหนดเป้าประสงค์ีหรอวัตถุประสงค์หลักของหนวยงานีดังนั้นีการกาหนดตัวช้วัดความสาเร็จีเป็นการกาหนดวาี
จะวัดความสาเร็จของแตละเป้าหมายอยางไรีโดยตัวช้วัดจะทาหน้าท่บอกคาตอบของประเด็นท่ต้องการทราบในการ
วัดผลการดาเนนงานีีีีีีีีีี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
Key Performance Indicator : KPI
 สามารถสังเกตวัดได้ในเชงปรมาณ
 วัดผลท่ได้จากการดาเนนงานี(ผลผลตและผลลัพธ์)
 ประกอบด้วยตัววัดผลงานี(บงบอกถึงคุณลักษณะ) และมาตรฐานเทยบเคยงสาหรับบงบอกถึง
ความสาเร็จจากการดาเนนงานี(ข้อความท่บงบอกถึงปรมาณผลงาน)
 เป็นผลงานหรอเป็นส่งท่เกดขึ้นจากการนาเอาทรัพยากรี(input) มาใช้ในการดาเนนกจกรรมี
(activity/process)
ีีี
นอกจากนั้นีตัวช้วัดท่กาหนดจะต้องมลักษณะของตัวช้วัดท่ดีคอีมความสอดคล้องหรอตรงกับประเด็นท่
ต้องการจะวัดีมความเป็นรูปธรรมหรอมความชัดเจนีสามารถวัดหรอสังเกตได้ีนอกจากนั้นจะต้องมความไวีและ
ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ผลการประเมน
ีีีีี6.6ีการแปลงแผนสูการปฏบัต
การแปลงแผนสูการปฏบัตีหรอีการถายทอดแผนสูการปฏบัตีคอีการจัดทารายละเอยดของแผนปฏบัต
ราชการประจาปีีท่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลีและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณีรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
มหาวทยาลัยให้ครบถ้วนีเพ่อจัดทาคาของบประมาณรายจายประจาปีี โดยมสาระสาคัญเก่ยวกับ
•ีนโยบายในการปฏบัตราชการของสวนราชการี
•ีกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ของงานีตัวช้วัดความสาเร็จี
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•ีขั้นตอนีระยะเวลาีและงบประมาณท่ต้องใช้ในการดาเนนการแตละขั้นตอน
•ีประมาณการรายได้ีรายจายีและทรัพยากรอ่นท่ต้องใช้
โดยมแนวทางีดังน้
6.6.1ีการกาหนดเป้าหมายีเป็นการกาหนดปรมาณหรอจานวนส่งท่ต้องการให้บรรลุในแตละยุทธศาสตร์และ
แนวทางี/ีมาตรการพัฒ นาีภายในเวลาท่กาหนดีจึงมความเฉพาะเจาะจงในผลท่คาดวาจะได้รับในเช งปรมาณ
ชวงเวลาตางีๆีของกระบวนการดาเนนงานีเป้าหมายท่ดีควรมองค์ประกอบีดังน้
1)ีเง่อนเวลาีควรระบุวาต้องการทาอะไรให้บรรลุผลเม่อไหร
2)ีปรมาณีท่ต้องการจะให้เกดขึ้นเป็นจานวนเทาใด
3)ีคุณภาพีเป็นสภาพท่พึงปรารถนา
4)ีสถานท่ีเป็นการระบุถึงเขตพ้นท่ครอบคลุมท่ต้องการ
5)ีมความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรท่มอยูจรง
6)ีควรเป็นข้อความท่แสดงผลลัพธ์ท่จะเกดขึ้นภายหลังโครงการส้นสุด
7)ีกรณท่มเป้าหมายมากกวาี1ีเป้าหมายีควรจัดลาดับความสาคัญีหรอความเรงดวนไว้ีเพ่อให้เห็น
ถึงความจาเป็นเรงดวน
6.6.2ีการกาหนดโครงการี/ีกจกรรมและผู้รับผดชอบ
โดยพจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการควรพจารณา
ในสองประเด็นหลักีคอีความจาเป็นีความเรงดวนีและผลท่คาดวาจะได้รับีหรอความคุ้มคาีท่จะได้รับจากโครงการ
ในด้านตางีีๆีเชนีประโยชน์ตอกลุมเป้าหมายีผลกระทบตอผู้มสวนได้สวนเสยีความจาเป็นตามกฎหมายีและความ
สอดคล้องกับ ทศทางของนโยบายรัฐีในขณะเดยวกันีควรพจารณาถึงความพร้อมในการดาเนนโครงการี/ีความ
เป็นไปได้ในการดาเนนโครงการด้วยีทั้งน้ีการกาหนดโครงการี/ีกจกรรมีให้มความครอบคลุมีและสอดคล้องกับ
รายละเอยดการใช้จายงบประมาณในแตละปีงบประมาณนั้นีๆีอาจจาแนกโครงการี/ีกจกรรมเป็นี2ีสวนีคอี
1)ีโครงการสาคัญหรอโครงการเดนีหมายถึงีงานสาคัญท่หนวยงานมุงเน้นให้เกดผลตอเป้าหมายี
วสัยทัศน์ีซึ่งอาจพจารณาจากีความจาเป็นีความเรงดวนีสภาพปัญหาปัจจุบันีนโยบายรัฐีเป็นต้น
2)ีภารกจประจาีภารกจหลักีหมายถึงีกจหรองานท่เป็นไปตามอานาจหน้าท่หลักตามการจัดตั้ง
หนวยงานนั้นีๆีขึ้นมาีเชนีการจัดการเรยนการสอนีการบรการวชาการีเป็นต้น
3)ีกาหนดวงเงนงบประมาณโครงการเป็นรายปีีโดยกาหนดวาแตละปีจะใช้เทาไหรีแหลงท่มาจาก
ไหนีต้องระบุในแผนปฏบัตการเบ้องต้นวาแตละโครงการี/ีกจกรรมนั้นีจะมงบประมาณมาจากไหนีจากนั้นให้จัดทา
ภาพรวมของงบประมาณรายโครงการี/ีกจกรรมีรายปีีรายประเด็นกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ีจาแนกตามแหลงท่มาีฯลฯ
การแปลงแผนสูการปฏบัตีต้องมการส่อสารถายทอดตัวช้วัดีและคาเป้าหมายไปสูระดับหนวยปฏบัตตางีๆี
โดยการกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับสวนงานและหนวยงานีไปจนถึงระดับบุคคลท่สามารถปฏบัตได้
จร งีและม ความสอดคล้ อ งเช่ อ มโยงระหว างกั น ีรวมทั้ งม ความสมดุ ล ระหว างม ต ประส ทธ ผลีม ต คุ ณ ภาพีม ต
ประสทธภาพีและมตการพัฒนาองค์กรีโดยการถายทอดนโยบายผลผลตีผลลัพธ์ีและคาเป้าหมายีเพ่อใช้เป็นแนว
ปฏบัตีให้เป็นไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทศทางีและจังหวะเวลา รับฟังความคดเห็นจากกลุมผู้มสวนได้ส วน
เสยีและปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ
ีีีีี6.7ีการอนุมัตแผนยุทธศาสตร์ีและแผนปฏบัตการ
ให้ เสนอแผนตอท่ประชุมคณะการการบรหารมหาวทยาลั ยีและเสนอตอท่ประชุมสภามหาวทยาลัยีเม่อ
อนุมัตให้เผยแพรประชาสัมพันธ์ีและถายทอดแผนสูการปฏบัตลงไปตามหนวยงานตางๆีของมหาวทยาลัย
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ีีีีี6.8ีการตดตามประเมนผลแผนยุทธศาสตร์ีและแผนปฏบัตการ
1)ีรายงานรอบี6ีและี9ีเดอนีโดยรายงานผลการดาเนนงานตอผู้บรหารสูงสุดี
2)ีรายงานรอบี12ีเดอนีโดยรายงานผลการดาเนนงานตอผู้บรหารสูงสุดีสภามหาวทยาลัยีและกรรมการ
ประเมนผลงานอธการบด

7. เอกสำรอ้ำงอิง
7.1ีพระราชกฤษฎกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวธการบรหารกจการบ้านเมองท่ดีพ.ศ.ี2546
7.2ีระเบยบสานักนายกรัฐมนตรวาด้วยการจัดทาแผนบรหารราชการแผนดนีพ.ศ.ี2547
7.3ีพระราชบัญญัตมหาวทยาลัยราชภัฏีพ.ศ.ี2547
7.4ีคูมอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในีระดับอุดมศึกษาี

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
9. กำรจัดเก็บ่
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผ้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและ กองนโยบายและ
มหาวทยาลัยราชภัฏ และแผน
และแผน
ธนบุร

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
ไฟล์เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวทยาลัย
ราชภัฏธนบุร
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดทำงบประมำณ (งบลงทุน)
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เรี่มใช้

:

หนีวยงานท่ถีอครองเอกสาร

:ีีกองนโยบายและแผนีมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร

ผ้จัดทำ :
ผ้ทบทวน :
ผ้อนุมัติ :

ตำแหนง
นายพเชษฐพงษ์ีทองจันทร์
นักวเคราะห์นโยบายและแผน

ลงนำม
นายพเชษฐพงษ์ีทองจันทร์

วันที่
29 /ี4 / 2563

นางบุษบาีกอศรสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบาีกอศรสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพ่อให้มหาวทยาลัยมคูมอการปฏบัตงานกระบวนการจัดทางบประมาณี(งบลงทุน)ีท่แสดง
ถึงรายละเอยดขั้นตอนีการปฏบัตงานกระบวนการงบประมาณีซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการปฏบัตงาน
สาหรับผู้ปฏบัตงานด้านการจัดทางบประมาณตอไป
1.2 เพ่ อ ให้ ผู้ ป ฏ บั ต งานด้ านการจั ด ท างบประมาณได้ เข้ า ใจกระบวนการงบประมาณท่ เป็ น
มาตรฐานเดยวกันีและสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏบัตงานเพ่อให้การปฏบัตงานด้านการ
จัดทางบประมาณมประสทธภาพมากขึ้น
2. ขอบเขต
คูมอปฏบัตงานี“กระบวนการจัดทางบประมาณี(งบลงทุน)” ฉบับน้ีจะครอบคลุมเน้อหาการ
ด าเน นงานท่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการีขั้ น ตอนีและระยะเวลาท่ ก าหนดในปฏ ท นงบประมาณ
รายจายประจาปีของสานักงบประมาณี(สงป.)ีท่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแล้วีโดยเร่ม
ตั้งแตการกาหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจาปีีของสานักงบประมาณี(สงป.) และกระทรวง
การอุดมศึกษาีวทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรมี(อว.)ีโดยกองนโยบายและแผนีการจัดทา
คาของบประมาณฯีโดยให้มหาวทยาลัย นาเสนอรายละเอยดงบประมาณฯีตอสานักงบประมาณี
(สงป.)ีตลอดจนถึงขั้นตอนท่ห นวยงานในมหาวทยาลัย ดาเนนการหลังจากท่ีพ.ร.บ.ีงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....ีได้ประกาศใช้ในราชกจจานุเบกษาแล้ว
3. คำจำกัดควำม
เป้ำหมำยีหมายถึงีผลลัพธ์ท่หนวยงานต้องการให้เกดขึ้นจากการดาเนนการโครงการหรอกจกรรม
กลยุทธ์ ีหมายถึงีหมายถึงีแนวทางีมาตรการีหรอวธการดาเนนงานสาคัญ ๆีอันจะนาไปสูการ
บรรลุผลตามเป้าหมายท่หนวยงานได้กาหนดไว้
ผลผลิต หมายถึงีผลของการดาเนนงานตามกจกรรมีซึ่งอาจจะเป็นผลผลตี(Product) หรอการ
ให้บรการี(Service) ท่ดาเนนงานโดยหนวยงาน
กิจกรรมีหมายถึงีกระบวนการนาสงผลผลตีประกอบด้วย
กจกรรมหลักี-ีเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการนาสงผลผลต
- เป็นกจกรรมท่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหนวยงาน
ก จกรรมย อยีหมายถึ งีก จกรรมซึ่ งเป็ น ข้ อ ย อยของก จกรรมหลั ก ีใช้ ในกรณ ท่ ต้ อ งการ
จาแนกกจกรรมหลักออกเป็นข้อยอยตามหนวยปฏบัตหรอลักษณะงานท่แตกตางกันีซึ่งงบประมาณของ
กจกรรมยอยีจะรวมเข้ากับกจกรรมหลักเต็มจานวน
กจกรรมรองีหมายถึงีกจกรรมในการจัดทาและสงมอบผลผลต/บรการระหวางหนวยงาน
ภายในเพ่อสนับสนุนให้การดาเนนการกจกรรมหลักมประสทธภาพ
กจกรรมสนับสนุนีหมายถึงีกจกรรมอานวยการภายในหนวยงานท่ทาให้สามารถจัดทาและี
สงมอบผลผลต/บรการโดยตรงแกผู้รับบรการภายนอก
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ตัวชี้วัด หมำยถึง ตัวชี้วัดผลสำเร็จ มี 4 มิติคือ
 ปรมาณีหมายถึ ง ีการก าหนดเป้ า หมายในการผล ต/การด าเน นโครงการด้ านปร มาณีีีีีีีี
โดยกาหนดีในรูปของส่งท่สามารถวัดได้ด้วยปรมาณีซึ่งระบุตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้า
ในการดาเนนการได้
 คุณภาพีหมายถึงีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลต/โครงการีมี2ีลักษณะ
1) คุ ณ ภาพของผลผลิ ต หรื อ สิ่ ง ของที่ ให้ บ ริ ก าร/โครงการนั้ น เป็ น ไปตามมาตรฐานที่
หน่วยงานกาหนดไว้
2) คุณภาพของวธการนาสงผลผลตหรอวธการให้บรการ/ดาเนนโครงการีได้แกีการวัดี
ความพึงพอใจของกลุมเป้าหมายท่มตอกระบวนการ
 ระยะเวลาีหมายถึงีระยะเวลาท่กาหนดในกระบวนการผลต/การดาเนนโครงการ
 คาใช้จาย/ต้นทุนีหมายถึงีคาใช้จาย/ต้นทุนผลผลต/การดาเนนโครงการ
ระบบ E-budgeting ค อีเคร่อ งม อส าหรับ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศด้ านการงบประมาณีีีีีีี
โดยพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอเล็กทรอนกส์เพ่อให้สานักงบประมาณสามารถปฏบัตภารกจได้ี
อยางมประสทธภาพีประกอบด้วยระบบงานี3ีสวนีคอีระบบวางแผนงบประมาณีระบบจัดทางบประมาณี
และระบบพจารณางบประมาณ
งบรำยจำยีหมายถึงีกลุมวัตถุประสงค์ของรายจายท่กาหนดให้จายตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภท
รายจายงบประมาณีสาหรับหนวยงานีจาแนกเป็นี5ีประเภทคอ
1) งบบุคลากรีหมายถึงีรายจายท่ กาหนดให้จายเพ่ อการบรการงานบุคคลภาครัฐีได้แกี
รายจายในลักษณะเงนเดอนีคาจ้างประจาีคาจ้างชั่วคราวีและคาตอบแทนพนักงานราชการ
2) งบดาเนนงานีหมายถึงีรายจายท่กาหนดให้จายเพ่อการบรหารงานประจาีได้แกีรายจาย
ท่จายในลักษณะคาตอบแทนีคาใช้สอยีคาวัสดุีและคาสาธารณูปโภค
3) งบลงทุ น ีหมายถึ ง ีรายจ ายท่ ก าหนดให้ จ ายเพ่ อ ลงทุ น ีได้ แ ก ีรายจ ายในลั ก ษณะีีีีีีีี
คาครุภัณฑ์ีคาท่ดนและส่งกอสร้างีรวมถึงรายจายท่กาหนดให้จายจากงบรายจายอ่นใดในลักษณะรายจาย
ดังกลาว
4) งบเงนอุดหนุนีหมายถึงีรายจายท่กาหนดให้จายเป็นคาบารุงหรอเพ่อชวยเหลอสนับสนุน
การด าเน นงานของหน วยงานอ สระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หร อหน วยงานของรั ฐ ซึ่ ง ม ใช ราชการส วนกลางีีีีีีีี
ตามพระราชบัญญัตบรหารราชการแผนดนีหนวยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชนีรัฐวสาหกจีองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่นีองค์การระหวางประเทศีนตบุคคลหรอเอกชนหรอกจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ี
รวมถึงีเงนอุดหนุนีงบพระมหากษัตรย์ีเงนอุดหนุนการศาสนาีและรายจายท่สานักงบประมาณกาหนดให้
จายในงบรายจายน้
5) งบรายจายอ่นีหมายถึงีรายจายท่ไมเข้าลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่งี
หรอท่สานักงบประมาณกาหนดให้จายในงบรายจายน้
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เอกสำรประกอบงบประมำณีหมายถึงีเอกสารสาหรับช้แจงฝ่ายบรหารีและใช้ประกอบเพ่อขอรับ
จั ด สรรงบประมาณท่ ส าคั ญ ีเช นีมต คณะรั ฐมนตรท่ เก่ ย วข้ อ งีผลการวเคราะห์ ระดั บ ความส าเร็จ ของีีีีีีีี
การดาเนนงานจากการใช้จายงบประมาณีเป็นต้น
4 ควำมรับผิดชอบ
ีีีกระบวนการจัดทางบประมาณีมผู้เก่ยวข้องทาหน้าท่ในการดาเนนงานีดังน้
4.1ีอธการบดเป็นเป็นผู้พจารณาอนุมัตคาของบประมาณรายจายประจาปีของมหาวทยาลัย
4.2 รองอธการบดฝ่ายนโยบายและแผนีเป็นผู้พจารณาคาของบประมาณรายจายประจาปีของ
มหาวทยาลัยีและช้แจงรางีพ.ร.บ.ีงบประมาณรายจายประจาปีของมหาวทยาลัยีตอีกมธ.
4.3ีผู้อานวยการกองนโยบายและแผนีมหน้าท่กากับีดูแลีการจัดทาคาของบประมาณรายจาย
ประจาปีของมหาวทยาลัยีและรายงานตอผู้บรหารเพ่อพจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอีสงป.ี
พจารณา
4.4 นักวเคราะห์นโยบายและแผนีรับผดชอบในการรวบรวม/วเคราะห์/จัดลาดับความสาคัญีและ
ตรวจสอบความถูก ต้องของรายละเอยดค าของบประมาณของหนวยงานภายในมหาวทยาลัย เพ่ อ
ประมวลนาเสนอผู้บรหารพจารณา
5 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดทำงบประมำณ (งบลงทุน)
ลำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
(Work Flow)

1

ก าห น ด ป ฏ ท น งบ ป ระ ม าณ
ร า ย จ า ย ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
มหาวทยาลัย

2

ผังงำน
(Flow Chart)

ระยะเวลำ

ผ้รับผิดชอบ*
(ตำแหนง/กลุม/ฝ่ำย)

ต.ค.

กนผ

กาหนดปฏทนงบประมาณ
มรธ

เตร ยมกรอบค าของบประมาณ
รายจ ายประจ าปี ี (งบลงทุ น )ีีีีีี
ของมห าว ท ยาลั ย .ีโดย ออก กนผ.ีเตร ยมกรอบค าของบป ระมาณ
ห นั งส อ เว ย น แ ล ะ ป ร ะ ส า น
รายจายประจาปีของีมรธีและทบทวนแผน
หน วยงานภายในมหาว ทยาลั ยี
ให้ ท บทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนความ ความต้องการงบลงทุนของหนวยงาน
ต้องการงบลงทุ น ของหน วยงานี
ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เป้ า ห ม า ยีีีีีีี
กลยุ ท ธ์ ีผลผล ตีก จกรรมีและ
ตั ว ช้ วั ด ผ ล ส า เร็ จ ีส า ห รั บ
ปีงบประมาณี

ต.ค.

งานวเคราะห์
งบประมาณี
กนผ.
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ลำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
(Work Flow)

3

หน วยงานส งแผนความต้องการ
งบลงทุนท่ทบทวน/ปรับปรุงเสร็จ
ให้ีกนผ.

4

5

6

7

ป ระชุ ม ช้ แจงกระบ วน ก าร/
ขั้น ตอนจั ดทาขอคางบประมาณี
(งบลงทุน ) และกาหนดวัน ส งคา
ของบลงทุน
หนวยงานนาสงคาของบประมาณี
(งบลงทุน)ีและบันทึกผานระบบ
สารสนเทศเพ่อการบรหารจัดการี
(MIS)
หน วยงานจั ด ส งใบเสนอราคาีีีีี
คู เท ยบของครุ ภั ณ ฑ์ ี ตลอดจนี
รูปแบบรายการีขนาดีพ้นท่ งวด
งานของส่งกอสร้างีมายังีกนผ.
นั ก ว เคราะห์ น โยบายและแผน.
รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้อง/
แ ก้ ไ ข ีร า ย ล ะ เอ ย ด ค า ข อ
งบประมาณีในแตละรายการ

ผังงำน
(Flow Chart)

ระยะเวลำ

แผนความต้องการงบลงทุนท่ทบทวน

นั ก ว เคราะห์ น โยบายและแผนีีีีี
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และความ
พร้อมของคาของบลงทุนแตและ
ร า ย ก า ร ีแ ล ะ ร ว บ ร ว ม ใ ห้
ผู้อานวยการฯพจารณา

ต.ค.ี– พ.ย. หนวยงานภายใน

มหาวทยาลัย
ต.ค.ี– พ.ย. ง า น ว เค ร า ะ ห์

ประชุมช้แจง

ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.
พ.ย.

หนวยงานภายใน
มหาวทยาลัย

พ.ย.

หนวยงานภายใน
มหาวทยาลัย

นาสงคาของบลงทุนและบันทึกคา
ขอผานีMIS

นาสงใบเสนอราคาีคูเทยบรูปแบบ
รายการีขนาดีพ้นท่ีงวดงาน
แก้ ไข

รวบรวม/แก้ไข/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

8

ผ้รับผิดชอบ*
(ตำแหนง/กลุม/ฝ่ำย)

แก้ไข
จัดลาดับความสาคัญ
และเสนอผูอ้ านวยการ
พจารณา

ธ.ค.-ม.ค. นั ก ว เ ค ร า ะ ห์
น โย บ าย แ ล ะ
แ ผ น /งาน
ว เ ค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.
ธ.ค.-ม.ค. นั ก ว เ ค ร า ะ ห์
น โย บ าย แ ล ะ
แผน/ีผอ.กนผ.ีีีีี

เห็นชอบ

9

กนผ.น าเสนอค าของบลงทุ น
พ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบีเพ่ อ
น าส งีสงป .ีโดยให้ ผู้ บ ร หาร
พ จารณาซึ่ ง ผ านรองอธ การบดีีีีี
ท่กากับและอธการบดีพจารณา

ม.ค.
กนผ.ีนาเสนอคาของบลงทุนให้
ผู้บรหารพจารณา

กนผ. /ีผู้บรหารี
(รองอธ การบดีีีี
ท่ ก า กั บ แ ล ะ
อธการบด
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ลำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
(Work Flow)

10

อธ การบ ด พ จารณ าค าของบ
ลงทุนของมหาวทยาลัยประจาปี
งบประมาณ……

ผังงำน
(Flow Chart)
ไมเห็นชอบ

ระยะเวลำ

ผ้รับผิดชอบ*
(ตำแหนง/กลุม/ฝ่ำย)

ม.ค.

อธการบด

อธการบด
พจารณา

เห็นชอบ

11

12

13

กนผ. บั น ทึกคาของบลงทุน และ
ค าข อ งบ ป ระ ม าณ ร าย จ า ย
ประจาปี ของมหาวทยาลัย ท่ผาน
การเห็นชอบให้เป็นภาพรวมผาน
ร ะ บ บ ี e – budgeting ข อ งี
สงป.
กผน.ีนาสงคาของบลงทุนและคา
ของบประมาณรายจายประจาปี
ของมหาว ทยาลั ย ให้ สงป. และี
สาเนาสง อว. เพ่อให้ีรมต. ทราบ
สงป.ีพ จารณ าและปรั บ ปรุ ง
ร า ย ล ะ เอ ย ด งบ ล ง ทุ น แ ล ะ
งบประมาณรายจ ายประจ าปี
งบ ป ร ะ ม า ณ ข อ งีม ร ธ .เพ่ อ
นาเสนอีครม.

กนผ.ีบันทึกคาของบลงทุนผาน
ระบบ e – budgeting

ม.ค.-ก.พ. ง า น ว เค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.

ม.ค.-ก.พ.

กนผ.

ม.ค.ี– เม.ย.

สงป.

พ.ค.

ครม.

พ.ค.

สงป.

กนผ.ีนาสงคาของบลงทุนและคาขอ
งบประมาณรายจายประจาปี

แก้ไขปรับปรุง

สงป.ีพจารณา
และปรับปรุง
เห็นชอบ

14

15

ครม.ีพจารณาให้ความเห็ นชอบ
รายละเอยดงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....

สงป.ีจัดพมพ์รางพระราชบัญญัต
งบ ป ระมาณ รายจ ายป ระจา
ปี ง บประมาณ ีพ.ศ.ี....ีและ
เอกสารประกอบงบประมาณ

ไมเห็นชอบ

ครม.ีพจารณา
ให้ความ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

สงป.ีจัดทารางีพ.ร.บ.ีงบประมาณฯ
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ลำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
(Work Flow)

16

ตรวจสอบความถูกต้องีครบถ้วนี
แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ข้ อ มู ล ส รุ ป
สาระส าคั ญ งบประมาณ ของ
มหาว ทยาลั ย .ีตามแนวทางท่ี
สงป.ีก าหนดีเสนอผู้ บ ร หาร
มหาวทยาลัยเพ่อใช้เป็นแนวทาง
ในการช้แจงตอีกมธ.

17

18

19

20

21

ขั้นตอนการพจารณาวาระี1ีโดย
สภาผู้แทนราษฎร
ประจ าศู น ย์ ป ระสานงานีการ
ประชุมพ จารณารางีพ.ร.บ.ีงบ
ประมาณฯีวาระี1 เพ่อจดบันทึกี
และช้แจงประเด็นคาถามในสวนี
ของีมรธ.
การช้แจงรางีพ.ร.บ.ีงบประมาณ
รายจ ายประจาปี ข องีมรธ.ีต อี
กมธ.
ขั้นตอนการพจารณาวาระี2ีและี
3ีและวุฒสภา
สภาผู้ แ ทนราษฎรพ จารณาีให้
ค ว า ม เห็ น ช อ บ ร า งีพ .ร .บ .
งบประมาณฯ
ประจ าศู น ย์ ป ระสานงานการ
ประชุมวุฒ สภาเพ่อพจารณารางี
พ.ร.บ.ีงบประมาณฯีเพ่ อ จด
บันทึกประเด็นและช้แจงประเด็น
คาถามีในสวนของีมรธ.
พ.ร.บ.ีงบประมาณ รายจ าย
ประจ าปี ง บประมาณีพ.ศ.ี....ี
ประกาศใช้ีในราชกจจานุเบกษา

ผังงำน
(Flow Chart)

ระยะเวลำ

ผ้รับผิดชอบ*
(ตำแหนง/กลุม/ฝ่ำย)

ม.ย.ี– ส.ค

ง า น ว เค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.

ม.ย.

ง า น ว เค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.

ม.ย.ี– ส.ค

รองอธ การบด /
อธ การบด ./งาน
ว เ ค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.
สภา
ผู้แทนราษฎร

กนผ.ีประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของีมรธ.ีตามแนวทางท่ี
สงป.กาหนด
ที่ สงป.กาหนด

กนผ..ีประจาศู น ย์ ป ระสานงานการ
ป ระชุ ม พ จารณ าร างีพ .ร.บ .ีงบ
ประมาณฯีวาระี1

รองอธ การบด /อธ การบด .ช้แจงีรางี
พ.ร.บ.ีงบประมาณฯีตอีกมธ.
ก.ย.
สภาผู้แทนราษฎรพจารณาให้ความ
เห็นชอบีรางีพ.ร.บ.ีงบประมาณฯ

ก.ย.

ง า น ว เค ร า ะ ห์
ง บ ป ร ะ ม า ณี
กนผ.

ก.ย.

สานักงาน
เลขาธการ
คณะรัฐมนตร

กนผ.ีประจาศูนย์ประสานงานการ
ประชุมวุฒสภาพจารณารางีพ.ร.บ.ีงบ
ประมาณฯ

พ.ร.บ.ีงบประมาณประกาศใช้ีในราชกจจานุเบกษา
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ลำดับ

22

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
(Work Flow)

กนผ. จัดประชุมช้แจงการจัดสรร
งบประมาณรายจ ายประจ าปีีีีีี
(งบลงทุ น )ีให้ ห น วยงานภายใน
ทราบและดาเนนการตอไป

23

กนผ.ีน าเสนองบประมาณ ท่
ได้ รั บ จั ด สรรในภาพรวมของ
มหาวทยาลัยให้ผู้บรหารและสภา
มหาวทยารับทราบ

24

ก น ผ .ี ด า เ น น ก า ร จั ด ท า
แผนปฏบัตราชการประจาปีี

25

กนผ. ดาเน นการจัดทาแผนการ
ด า เน น งาน แ ล ะ ก า ร ใช้ จ า ย
งบประมาณประจาปี ีผานระบบี
Evmis ของีสงป.

ผังงำน
(Flow Chart)

ระยะเวลำ

ก.ย.

งานวเคราะห์
งบประมาณี
กนผ.

ก.ย.

งานวเคราะห์
งบประมาณี
กนผ.

กนผ. จั ด ประชุ ม ช้ แ จงการจั ด สรรีีีีีี
งบลงทุนแกหนวยงานภายใน

กนผ. นาเสนองบประมาณภาพรวมให้
ผู้บรหารและสภามหาวทยารับทราบ

กนผ.ีดาเนนการจัดทาแผนปฏบัต
ราชการประจาปี

ต.ค

งานวเคราะห์
ของปีเร่มใช้ นโยบายและแผน
งบประมาณ กนผ.
ต.ค

กนผ.จัดทาแผนการดาเนนงานและ
การใช้จายงบประมาณประจาปี
ผานระบบีEvmis ของีสงป.

ผ้รับผิดชอบ*
(ตำแหนง/กลุม/ฝ่ำย)

งานวเคราะห์
ของปีเร่มใช้ งบประมาณี
งบประมาณ กนผ.

หมำยเหตุ คาจากัดความอักษรยอ
กนผ.ียอมาจากีกองนโยบายและแผน
มรธ.ียอมาจากีมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร
อว.ียอมาจากีกระทรวงการอุดมศึกษาีวทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรม
รมต.ียอมาจากีรัฐมนตรประจากระทรวงการอุดมศึกษาีวทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรม
ครม.ียอมาจากีคณะรัฐมนตร
สงป.ียอมาจากีสานักงบประมาณ
สลค.ียอมาจากีสานักงานเลขาธการคณะรัฐมนตร
กมธ.ียอมาจากีคณะกรรมาธการวสามัญพจารณารางพระราชบัญญัตงบประมาณประจาปี…….
อ.กมธ.ียอมาจากีคณะอนุกรรมาธการวสามัญพจารณารางพระราชบัญญัตงบประมาณประจาปี…..
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน

6.1ีกองนโยบายและแผนกาหนดปฏทนงบประมาณรายจายประจาปีของมหาวทยาลัย
6.2 งานวเคราะห์งบประมาณจัดเตรยมกรอบคาของบประมาณรายจายประจาปีี(งบลงทุน)ีของมหาวทยาลัยี
โดยออกหนังสอเวยนและประสานหนวยงานภายในมหาวทยาลัยีให้ทบทวน/ปรับปรุงแผนความต้องการงบลงทุนของ
หนวยงานีให้สอดคล้องกับเป้าหมายีกลยุทธ์ีผลผลตีกจกรรมีและตัวช้วัดผลสาเร็จสาหรับปีงบประมาณี
6.3 หนวยงานภายในมหาวทยาลัย สงแผนความต้องการงบลงทุนท่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กองนโยบายีีีี
และแผน
6.4 จัดประชุมช้แจงกระบวนการ/ขั้นตอนจัดทาขอคางบประมาณี(งบลงทุน)และกาหนดวันสงคาของบลงทุน
6.5 หนวยงานนาสงคาของบประมาณี(งบลงทุน)ีและบันทึกผานระบบสารสนเทศเพ่อการบรหารจัดการี(MIS)
6.6 หน วยงานจัดส งใบเสนอราคาีคูเทยบของครุภัณ ฑ์ ีตลอดจนีรูปแบบรายการีขนาดีพ้น ท่ีงวดงานของ
ส่งกอสร้างมายังกองนโยบายและแผน
6.7 นั ก ว เคราะห์ น โยบายและแผน.รวบรวม/ตรวจสอบความถูก ต้ อง/แก้ ไขีรายละเอ ยดคาของบประมาณีีีีีีีี
ในแตละรายการ
6.8ีนักวเคราะห์นโยบายและแผนีจัดลาดับความสาคัญและความพร้อมของคาของบลงทุนแตและรายการีและ
รวบรวมให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพจารณา
6.9 กองนโยบายและแผนน าเสนอค าของบลงทุ น พ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเพ่ อ น าส งส านั ก งบประมาณีีีีีีีี
โดยให้ผู้บรหารพจารณาซึ่งผานรองอธการบดท่กากับและอธการบดีพจารณา
6.10 อธการบดพจารณาคาของบลงทุนของมหาวทยาลัยประจาปีงบประมาณ……
6.11 กองนโยบายและแผนบั น ทึ ก คาของบลงทุ น และค าของบประมาณรายจ ายประจ าปี ข องมหาว ทยาลั ย ีีีีีีีี
ท่ผานการเห็นชอบให้เป็นภาพรวมผานระบบีe – budgeting ของสานักงบประมาณ
6.12 กองนโยบายและแผนน าส งค าของบลงทุ น และค าของบประมาณรายจ ายประจ าปี ข องมหาว ทยาลั ย ีีีีีีีี
ให้สานักงบประมาณและสาเนาสงกระทรวงการอุดมศึกษาีวทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรมีเพ่อให้รัฐมนตร
ประจากระทรวงการอุดมศึกษาีวทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรมทราบ
6.13 สานักงบประมาณพจารณาและปรับปรุงรายละเอยดงบลงทุนและงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ
ของมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุรเพ่อนาเสนอคณะรัฐมนตร
6.14 คณะรัฐมนตรพจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอยดงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....
6.15 ส านั ก งบประมาณจั ด พ มพ์ ร างพระราชบั ญ ญั ต งบประมาณรายจ ายประจาปี ง บประมาณีพ.ศ.ี....ีีีีีีีี
และเอกสารประกอบงบประมาณ
6.16 มหาวทยาลัยราชภัฏธนบุรตรวจสอบความถูกต้องีครบถ้วนีและประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญงบประมาณ
ของมหาวทยาลัยีตามแนวทางท่สานักงบประมาณกาหนดีเสนอผู้บรหารมหาวทยาลัยเพ่อใช้เป็นแนวทางในการช้แจงตอี
คณะกรรมาธการวสามัญพจารณารางพระราชบัญญัตงบประมาณประจาปี
6.17 ขั้น ตอนการพจารณาวาระี1ีโดยสภาผู้ แทนราษฎรประจาศูนย์ประสานงานีการประชุมพ จารณารางี
พ.ร.บ.ีงบประมาณฯีวาระี1ีเพ่อจดบันทึกีและช้แจงประเด็นคาถามในสวนีของมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร
6.18 การช้แจงรางีพ.ร.บ.ีงบประมาณรายจายประจาปีของมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร ตอีคณะกรรมาธการ
วสามัญพจารณารางพระราชบัญญัตงบประมาณประจาปี
6.19 ขั้นตอนการพจารณาวาระี2ีและี3ีและวุฒสภา สภาผู้แทนราษฎรพจารณาีให้ความเห็นชอบรางีพ.ร.บ.
งบประมาณฯ
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6.20ีกองนโยบายและแผนประจาศูนย์ประสานงานการประชุมวุฒสภาเพ่อพจารณารางีพ.ร.บ.ีงบประมาณฯี
เพ่อจดบันทึกประเด็นและช้แจงประเด็นคาถามีในสวนของมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร
6.21 สานักงานเลขาธการคณะรัฐมนตร ดาเนนการประกาศใช้ีพ.ร.บ.ีงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณี
พ.ศ.ี....ีในราชกจจานุเบกษา
6.22 กองนโยบายและแผนน าส งจั ด ประชุ ม ช้ แ จงการจั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจ าปี ี (งบลงทุ น )ีีีีีีีี
ให้หนวยงานภายในทราบและดาเนนการตอไป
6.23 กองนโยบายและแผนนาสงนาเสนองบประมาณท่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของมหาวทยาลัยให้ผู้บรหารและ
สภามหาวทยารับทราบ
6.24 กองนโยบายและแผนนาสงดาเนนการจัดทาแผนปฏบัตราชการประจาปีี
6.25 กองนโยบายและแผนนาสงดาเนนการจัดทาแผนการดาเนนงานและการใช้จายงบประมาณประจาปีีผาน
ระบบีEvmis ของีสานักงบประมาณ

7. เอกสำรอ้ำงอิง















พระราชบัญญัตงบประมาณรายจายีประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....
พระราชบัญญัตโอนงบประมาณรายจายีประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....
พระราชบัญญัตวธการงบประมาณีพ.ศ.ี2561
พระราชบัญญัตจัดซ้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐีพ.ศ.ี2560
แผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมแหงชาต/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาี
วทยาศาสตร์และเทคโนโลยและนวัตกรรม/แผนกลยุทธ์มหาวทยาลัยราชภัฏธนบุร
ระเบยบสานักงบประมาณีวาด้วยการบรหารงบประมาณีพ.ศ.ี2562
ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏธนบุรีเร่องีคาธรรมเนยมการศึกษาของนักศึกษาระดับปรญญาตรี
แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏทนงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณีพ.ศ.ี....
หลักเกณฑ์และวธการย่นคาขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ
การวเคราะห์ระดับความสาเร็จในการดาเนนงานจากการใช้จายงบประมาณ
หลักเกณฑ์การวเคราะห์ความเส่ยงตามหลักธรรมาภบาลีเพ่อประกอบการจัดทางบประมาณ
รายงานสถานะและแผนการใช้จายเงนนอกงบประมาณของหนวยงาน
หลักเกณฑ์ประมาณการรายได้ของหนวยงาน
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8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน
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8.2 ตัวอยางแบบฟอร์มคาของบประมาณการงบลงทุน
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8.3ีแบบฟอร์มรายละเอยดโครงการีร.04
ร.04
แบบเสนอรายละเอยดโครงการ
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณมหาวทยาลัย
ประจาปีงบประมาณี2564
ตุลาคมของปีน้ี-ีกันยายนของปีถัดไป
หนวยงำน
..............................................................................................................................................................
แผนงำน
...............................................................................................................................................................
โครงกำรที่ ............. ชื่อโครงกำรีี......................................................................................................................................
ยุทธศำสตร์ข้อที่ีีีีีีีีีีีี.............................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดกำรประเมิน
โครงกำรเดิม
โครงกำรตอเนื่อง
เป็นเงิน

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

............................................บำท

ผลลัพธ์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมหลักและดัชนีชี้วัด
กิจกรรมหลัก

ดัชนีชี้วัด

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

รำยละเอียดเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.ลงช่อี.........................................................

บำท
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8.4ีแบบฟอร์มจัดทาคาของบประมาณรายจายประจาปีตามท่สานักงบประมาณกาหนด
สงป.1001 (หนวยงำน)

แบบสรุปคำของบประมำณรำยจำยประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 หนวยงำน
กระทรวง..........................................................
หนวยงำน..........................................................
ลานบาท (ทศนยม 4 ตาแหนง)

งบประมำณรำยจำย ป 2563
งบประมำณรำยจำย ป 2564
เพิม่ ขึน้ - ลดลง (จำกป 2563)
รอยละ

..................

..................
..................
ลำนบำท

ลำนบำท
ลำนบำท

..................

วิสัยทัศน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
พันธกิจ
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
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สงป.1001(1) (หนวยงำน)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คำดวำจะไดรับจำกกำรใชจำยงบประมำณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชนที่คำดวำจะไดรับ
(1) ผลสัมฤทธ์ : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
(2) ผลสัมฤทธ์ : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
(3) ผลสัมฤทธ์ : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
- ตัวช้วัด : ...................................
ฯลฯ

หนวยนับ

คำเปำหมำย
ป 2563

ป 2564
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สงป.1002 (หนวยงำน)

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตรกำรจัดสรรงบประมำณ เปำหมำยกำรใหบริกำรกระทรวง เปำหมำยกำรใหบริกำรหนวยงำน และผลผลิต/โครงกำร
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ตาแหนง)

ยุทธศำสตร / แผนงำน
เปำหมำยเชิงยุทธศำสตร

เปำหมำยกำรใหบริกำรกระทรวง*

เปำหมำยฯหนวยงำน
ผลผลิต / ตัวชี้วัด

เปำหมำยผลผลิต / โครงกำร งบประมำณ เงินนอก
หนวยนับ
จำนวน
ป 2564 งบประมำณ
(1)
(2)

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศำสตร : …………….................
เปำหมำยกำรใหบริกำรกระทรวง : ….. เปาหมายฯหนวยงาน : ..........................
แผนงำน : ………..........................
ผลผลต/โครงการ : ..........................
เปำหมำยเชิงยุทธศำสตร................. เปำหมำยกำรใหบริกำรกระทรวง : …..
ตัวช้วัด : …………………
ผลผลต/โครงการ : ..........................
ตัวช้วัด : …………………
เปาหมายฯหนวยงาน : ..........................
ผลผลต/โครงการ : ..........................
ตัวช้วัด : …………………
เปาหมายฯหนวยงาน : ..........................
ผลผลต/โครงการ : ..........................
ตัวช้วัด : …………………
หมายเหตุ หนวยงานพเศษท่ไมไดรับผดชอบเปาหมายการใหบรการกระทรวง ใหเช่อมโยงเปาหมายการใหบรการหนวยงาน กับเปาหมายเชงยุทธศาสตรโดยตรง

รวม
(1)+(2)
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สงป.1003 (หนวยงำน)

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตรกระทรวง กลยุทธหนวยงำน กิจกรรม และนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณฯ
ยุทธศำสตรกระทรวง - กลยุทธหนวยงำน
กิจกรรมของหนวยงำน
1. (ระบุยุทธศาสตรกระทรวงท่เก่ยวของ)
1.1 (ระบุกลยุทธหนวยงาน)
1.1.1 ………………..
1.2 (ระบุกลยุทธหนวยงาน)

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ

1.1.2 ………………..
1.2.1 ………………..
1.2.2 ………………..

2. (ระบุยุทธศาสตรกระทรวงท่เก่ยวของ)
2.1 (ระบุกลยุทธหนวยงาน)
2.1.1 ………………..
2.2 (ระบุกลยุทธหนวยงาน)

2.1.2 ………………..
2.2.1 ………………..
2.2.2 ………………..

หมายเหตุ
1. หนวยงานพเศษท่ไมไดรับผดชอบยุทธศาสตรกระทรวง ใหเช่อมโยงกจกรรม กับกลยุทธหนวยงานโดยตรง
2. ยุทธศาสตรกระทรวงและกลยุทธหนวยงานมความสัมพันธในลักษณะ หนึ่งตอหลาย
3. ใหระบุกจกรรมของหนวยงานท่มความสัมพันธโดยตรงกับกลยุทธหนวยงาน
4. ใหเช่อมโยงกจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (เพยงนโยบายเดยวและตองเปนนโยบายภายใตประเด็นยุทธศาสตร ท่
ผลผลต/โครงการ/กองทุน/เงนทุน ของกจกรรมกาหนดไว)
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9. กำรจัดเก็บเอกสำร
เลขที่เอกสำร ชื่อเอกสำร

กระบวนการ
จัดทา
งบประมาณี
(งบลงทุน)

สถำนที่เก็บ

ผ้รับผิดชอบ

ระยะเวลำกำร กำรจัดเก็บ
จัดเก็บ
ก อ งน โย บ า ย ก อ งน โย บ า ย ปีี5ีีีีีีีีีีีี ไฟล์ ก ระบวนการ
และแผน
และแผน
จัด ทางบประมาณี

(งบลงทุน)
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีการปฏิบัติงาน การขอรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ MIS
เลขที่เอกสำร : OoP DRU – MIS – 01
วันที่เริ่มใช้ : หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กองนโยบำยและแผน
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

วันที่

รัชศักดิ์ เลิศไตรกุล
สุริยำ ภูศรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้ทบทวน : รัชศักดิ์ เลิศไตรกุล
สุริยำ ภูศรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อนุมัติ :

นำงบุษบำ กอศรีสกุล
ผอ.กองนโยบำยและแผน

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรขอรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบ MIS

เลขที่เอกสำร : OoP DRU – MIS –
01แก้ไขครั้งที่ : หน้ำ
: 2/3

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลำกรเข้ำใจในขั้นตอนกำรขอรหัสผ่ำนและในกำรเข้ำใช้งำนระบบงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในส่วนอื่นๆได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบและทิศทำงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
2. ขอบเขต
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่กำหนดผู้ใช้งำนระบบตำมระดับ
สิทธิของงำนนั้นๆ กำรสร้ำงผู้ใช้งำนระบบใหม่นั้นสำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใน 1 วันหลังจำกที่ได้รับ
เอกสำรบันทึกขอผู้ใช้งำนใหม่
3. คำจำกัดควำม
User : ผู้ใช้งำน
Pwd : รหัสผ่ำนผู้ใช้งำน
4. ควำมรับผิดชอบ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงผู้ใช้งำนระบบใหม่
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน กำรขอรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบ MIS
ผู้รับผิดชอบ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กิจกรรม
บันทึกผู้ขอ

รับเอกสำรบันทึก

ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอ

ประมวลผลกำรเพิ่มข้อมูล

จัดเก็บเอกสำร

แจ้งกลับหน่วยงำนที่ขอ

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
- บันทึกข้อควำมขอรับรหัสผ่ำนใช้งำนระบบสำรสนเทศ
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับเรื่องจำกหน่วยงำนที่ร้องขอ
- ตรวจสอบข้อมูลแล้วทำกำรเพิ่มในระบบ
- จัดเก็บเอกสำรแล้วทำกำรแจ้งกลับหน่วยงำนที่ร้องขอ
7. เอกสำรอ้ำงอิง
บันทึกข้อควำม, คู่มือเอกสำรประกอบกำรใช้งำนระบบ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อควำมของหน่วยงำน
9. กำรจัดเก็บ
เอกสำรบันทึกจัดเก็บที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

หน่วยงำนที่ขอ

บันทึกข้อควำมกำรขอ
รหัสผ่ำนกำรเข้ำใช้งำน
ระบบ
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีการปฏิบัตงิ าน การแก้ไข/ปลดล็อกระบบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างหรือเอกสารขออนุมัติ
โครงการต่างๆ
เลขที่เอกสำร : OoP DRU – MIS – 02
วันที่เริ่มใช้ : หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร : หน่วยงำนที่จัดทำโครงกำรต่ำงๆ
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

วันที่

รัชศักดิ์ เลิศไตรกุล
สุริยำ ภูศรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้ทบทวน : รัชศักดิ์ เลิศไตรกุล
สุริยำ ภูศรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อนุมัติ :

นำงบุษบำ กอศรีสกุล
ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรแก้ไข/ปลดล็อกระบบเกีย่ วกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
เอกสำรขออนุมัติโครงกำรต่ำงๆ

เลขที่เอกสำร : OoP DRU – MIS – 02
แก้ไขครั้งที่ : หน้ำ
: 2/3

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรสนับสนุนบุคลำกรในกำรทำงำนต่ำงๆในกำรทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเอกสำรขอ
อนุมัติโครงกำรต่ำงๆให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนนั้นๆ และส่งเสริมกำรทำงำนให้เป็น
ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
2. ขอบเขต
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกองนโยบำยและแผนมีหน้ำที่ให้สิทธิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้กับเจ้ำของเอกสำรเท่ำนั้น
3. คำจำกัดควำม
4.

ควำมรับผิดชอบ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกองนโยบำยและแผนมีหน้ำที่ปลดล็อกระบบให้กับหน่วยงำนที่
ร้องขอ
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบตั งิ ำน กำรแก้ไข/ปลดล็อกระบบเกี่ยวกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเอกสำรขออนุมตั ิโครงกำรต่ำงๆ
ผู้รับผิดชอบ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กิจกรรม
เอกสำรผู้ร้องขอ

ผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่ขอ
รับเรื่อง/เอกสำร

เอกสำร
เอกสำรงำนที่
ต้องกำรแก้ไข

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ประมวลผล/ปลดล็อก

จัดเก็บเอกสำร/log กำร
ทำงำน

แจ้งกลับหน่วยงำน

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
- หน่วยงำนบันทึกหรือร้องขอในส่วนที่ต้องกำรแก้ไข
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับเรื่องจำกหน่วยงำนที่ร้องขอ
- ตรวจสอบข้อมูลแล้วทำกำรปลดล็อกระบบ
- จัดเก็บเอกสำร/log ในกำรทำงำนแล้วทำกำรแจ้งกลับหน่วยงำนที่ร้องขอ
7. เอกสำรอ้ำงอิง
บันทึกกำรทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเอกสำรขออนุมัติโครงกำรต่ำงๆ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเอกสำรขออนุมัติโครงกำรต่ำงๆ
9. กำรจัดเก็บ
เอกสำรบันทึกลงระบบและจัดเก็บที่หน่วยงำนที่จัดทำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำรหัสงบประมำณเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสำร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :
ตำแหน่่ง
ผ่้จัด่ ทำ :
ผ่้ทบทวน่:
ผ่้อนุ่ม่ัติ่:

OoP DRU – XXX – 01
กองนโยบายและแผน
ลงนำม

ว่ันที่

นายอรรณพ แก้วมะโน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

รำยละเอ่ียดกำร
แก้ไข

ว่ัน เดือน พ.ศ.

154

สำนักงำนอธิกำรบดี่่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX –
การจัดทารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน 01
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:
2/4

วิธีกำรปฏิบัติงำน

1.่่วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดทารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน และเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบและทิศทางแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน

2.่่ขอบเขต
กองนโยบายและแผนมีห น้ าที่ในการจัดทารหั ส งบประมาณเบิ กแทนกั นในระบบ MIS การสร้างรหั ส นั้ น
สามารถดาเนินการได้หลังจากได้รับเอกสารแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและรหัส GFMIS จากกอง
คลังและพัสดุ

3.่่คำจำกัดควำม
งบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง เงินงบประมาณจากรัฐบาลที่ให้ สานักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าของงบประมาณ และ แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาเนินการเบิกจ่าย
แทน

4.่่ควำมรับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน
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5.่่ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน การจัดทารหัสงบประมาณเบิกแทนกัน
ผ้รับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

กิจกรรม
ใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
แทนกัน

ผ้เกี่ยวข้อง
รับเอกสารใบแจ้งการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบงบประมาณ

จัดทารหัสงบประมาณ

ผอ. อนุมัติเงินงบประมาณ

จัดเก็บเอกสาร

แจ้งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
- รับแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
- ตรวจสอบข้อมูลแล้วทาการสร้างรหัสงบประมาณในระบบ MIS
- จัดเก็บเอกสารแล้วทาการแจ้งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.่่เอกสำรอ้ำงอิง
แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

8.่่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง่่
แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

เอกสำร

กองนโยบายและ แบบใบแจ้งการเบิก
แผน
จ่ายเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณแทน
กัน
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9.่่กำรจัดเก็บ่่
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน

สถำนที่จัดเก็บ
กองนโยบายและ
แผน

ผ้รับผิดชอบ
ระยะเวลำจัดเก็บ
อรรณพ แก้วมะโน
4 ปี

กำรจัดเก็บ
แฟ้มเก็บเอกสาร

งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซียนศึกษา
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองชาวต่างประเทศ
เลขที่เอกสาร

: OOP DRU – XXX – 01

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

: งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตําแหน่ง
นางสาวอุทุมภรณ์ ฟักเย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการรับรอง
ชาวต่างประเทศ

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 2/5

1. วัตถุประสงค์
งานวิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา กองนโยบายและแผน มี ห น้ า ที่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ชาวต่ า งประเทศที่ เข้ า มาเยี่ ย มชมมหาวิ ท ยาลั ย และศึ ก ษาดู งานในมหาวิ ท ยาลั ย ความสํ า เร็ จ ของ
การเตรีย มงานและการให้ การต้ อนรับ อย่างอบอุ่ น จะทํ าให้ ผู้ มาเยือ นเกิดความประทั บ ใจ ซึ่งจะเป็ น
การเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์ด่านแรกที่สําคัญที่สุด อันจะนําไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับบุคคล
หน่วยงาน และระดับประเทศ
2. ขอบเขต
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน มีการประสานงานการต้ อนรับ
และรับ รองชาวต่างประเทศ ดํา เนิ นการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ ตลอดจนสรุปข้อมูล การ
รับรองชาวต่างประเทศ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสําหรับใช้อ้างอิงในอนาคต
3. คําจํากัดความ
การรั บ รอง หมายถึ ง การให้ ก ารต้ อ นรั บ และการอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ แขกผู้ ม าอย่ า ง
สมเกีย รติด้วยอัธยาศัยไมตรีอัน ดีตามมารยาทสั งคมที่ดีและถูกต้อง ทําให้ ผู้ มาเยือนมีความประทับใจ
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างผู้มาเยือนและผู้ให้การต้อนรับ ผลสําเร็จของการรับรอง
มิใช่ว่าจะเห็นผลทันทีเมื่อการรับรองเสร็จสิ้น แต่อยู่ที่ความประทับใจของผู้มาเยือนและความพึงพอใจของ
ผู้ให้การต้อนรับซึ่งจะเป็นผลในทางจิตใจ ความคิดที่ดีของผู้เยือนต่อผู้ให้การต้อนรับ และอาจจะมีผลใน
การตัดสินใจในเหตุการณ์สําคัญหรือการเจรจาในอนาคต
4. ความรับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา กองนโยบายและแผน
4.1 อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ
4.2 ผู้ช่วยอธิการบดีที่กํากับดูแล
พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนออธิการบดี/สั่งการ
5.3 ผู้อํานวยการงานวิเทศสัมพันธ์ฯ
1. พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนออธิการบดี
5.4 นักวิเทศสัมพันธ์
1. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ดําเนินการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการรับรอง
ชาวต่างประเทศ

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 3/5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประสานงานในการรับรองแขก
ชาวต่างประเทศกับท่านอธิการบดีรับทราบ

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยอธิการบดี

-บันทึกข้อความ

กํากับดูแล

ขอมาเยือน

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะเพือ่ การดําเนินงาน

งานวิเทศสัมพันธ์ฯประสานงานในการรับรองแขก
ชาวต่างประเทศกับท่านอธิการบดีรับทราบ

ราชภัฏธนบุรี
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

อธิการบดี

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ

เพื่อทราบ และอนุมัติค่าใช้จ่าย

งานวิเทศ
สัมพันธ์
และ
ศูนย์อาเซียน
ศึกษา
กองนโยบาย
และแผน

เอกสาร

จัดโครงการ
อธิการบดี

รับรองแขก
ต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดทําบันทึกข้อความ
เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

-บันทึกข้อความ
เชิญประชุม

ดําเนินการรับรองผู้มาเยือนชาวต่างประเทศ
นําชมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการกล่าวต้อนรับโดยท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

บันทึกลงในฐานข้อมูล
และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ
อธิการบดี
รองอธิการบดีและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประชุม
ประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการ ขั้นตอนการรับรองแขกชาวต่างชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเรื่องประสานมายังงานวิเทศสัมพันธ์ฯในการมาเยือนมหาวิทยาลัย

งานวิเทศสัมพันธ์ฯประสานงานในการรับรองแขกชาวต่างชาติกับท่านอธิการบดีรับทราบ
เพื่อทราบ และอนุมัติค่าใช้จ่าย

อธิการบดี
ดําเนินการรับรองผู้มาเยือนชาวต่างชาติชมมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ

ดําเนินการกล่าวต้อนรับโดยท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

บันทึกลงในฐานข้อมูล และเผยแพร่ทางเว็บไซด์

7. เอกสารอ้างอิง
โครงการด้านงานวิเทศสัมพันธ์การต้อนรับแขกต่างประเทศ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 บันทึกข้อความขอมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 บันทึกขออนุมัติโครงการจัดการรับรองแขกต่างประเทศ
 บันทึกข้อความเชิญประชุม

ข้อเสนอแนะเพือ่ การ
ดําเนินงาน
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9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร
-

ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
โครงการด้านงานวิเทศ งานวิเทศสัมพันธ์
สัมพันธ์การต้อนรับ
และศูนย์อาเซียน
แขกต่างประเทศ
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซียน
ศึกษา กอง
นโยบายและแผน

ระยะเวลาจัดเก็บ
1 ปี

การจัดเก็บ
ไฟล์เอกสาร PDF
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงาน การต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาวต่างประเทศ
เลขที่เอกสาร

: OOP DRU – XXX – 01

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

: งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตําแหน่ง
นายกฤษฎา ม้าประเสริฐ
นักวิเทศสัมพันธ์
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุลผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
28 เมษายน 2563

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์
เป็นการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทําวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ มาตรฐาน อะไร หรือผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างไร หรือเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานอย่างไร หรือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างอย่างไร หรือจัดทําขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของใคร
2. ขอบเขต
เป็นการชี้แจงถึงขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานว่ามีรายละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติงานขั้นตอน
ใด เริ่มต้น สิ้นสุดมีผลผลิตหรือผลลัพธ์อะไร และเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด ในบางกรณีอาจจะระบุถึง
ขอบเขต ด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านเวลาด้วย
3. คําจํากัดความ
เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเป็นภาษาไทย
หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือในบางกรณีอาจจะมีคําย่อที่ควรทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
อ้างอิง ในการปฏิบัติงาน ทั้งความหมาย หรือ คืออะไร
4. ความรับผิดชอบ
เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้น โดยมักจะ ระบุ
หน้าที่รับผิดชอบเรียงตามลําดับของตําแหน่งตามสายบังคับบัญชาลงมา และจะระบุหน้าที่ของแต่ละ คนที่
เกี่ยวข้องแยกจากการโดยชัดเจน ตามผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาวต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
นักศึกษาชาวต่างประเทศมา
นักวิเทศสัมพันธ์ รายงานตัวก่อนวีซ่าหมดอายุ ไม่
เกิน 15 วัน

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

นักวิเทศสัมพันธ์/
นักศึกษาชาวต่างประเทศ

หนังสือรับรองนักศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์/
ชาวต่างประเทศ/สําเนา
นักศึกษาชาวต่างประเทศ หน้าหนังสือเดินทางและวี
ซ่าล่าสุด
ขอเลขหนังสือเพื่อออกหนังสือนํา
นักวิเทศสัมพันธ์/
หนังสือนําขอความ
ขอความอนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า เจ้าหน้าที่ออกเลขหนังสือ อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ของ สนอ.
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห์
หนังสือนําขอความ
ต่อ อายุวีซ่านักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ์/หัวหน้า
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
ต่างประเทศส่งให้หัวหน้างาน
งานวิเทศสัมพันธ์
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ตรวจสอบ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห์
หนังสือนําขอความ
ต่อ อายุวีซ่านักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ์/สนอ./
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
ต่างประเทศที่อนุมัติแล้วส่งต่อไป
อธิการบดี
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ยัง สนอ. เพื่อให้อธิการบดีลงนาม
รับหนังสือนําขอความอนุเคราะห์
หนังสือนําขอความ
ต่อ อายุวีซ่านักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ์
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
ต่างประเทศกลับจาก สนอ.
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
นําหนังสือนําขอความอนุเคราะห์
หนังสือนําขอความ
ต่อ อายุวีซ่านักศึกษาชาว
นักวิเทศสัมพันธ์
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
ต่างประเทศตรวจสอบการลงนาม
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ขออธิการบดีว่าครบถ้วนหรือไม่
รับเอกสารจากนักศึกษาชาว
ต่างประเทศเพื่อดําเนินการขอ
หนังสือนําการต่ออายุวีซ่า
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ผู้รับผิดชอบ

การต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาว
ต่างประเทศ

กิจกรรม
กรณีตรวจสอบแล้วลงนามครบถ้วน
ให้เตรียมนัดหมายนักศึกษาชาว
ต่างประเทศเพื่อเดินทางไปยัง
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรณีตรวจสอบแล้วลงนามไม่
ครบถ้วนให้นําส่งเพื่อขอลงนามอีก
ครั้ง

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 4/5

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

นักวิเทศสัมพันธ์/
นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
นักศึกษาชาวต่างประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ์

หนังสือนําขอความ
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
นักศึกษาชาวต่างประเทศ

เมื่อนัดหมายนักศึกษาต่างประเทศ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้จองรถยนต์
เพื่อเดินทาง

นักวิเทศสัมพันธ์/
เจ้าหน้าที่กองกลาง
ดูแลเรื่องรถยนต์
ราชการ

หนังสือขอใช้รถไปราชการ

กรณีนัดหมายต้องคลาดเคลื่อน
เนื่องด้วยไม่มีรถยนต์ราชการ
ให้บริการ ต้องนัดหมายนักศึกษา
ชาวต่างประเทศในวันที่สามารถ
เดินทางด้วยรถยนต์ราชการได้

นักวิเทศสัมพันธ์/
นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ

หนังสือขอใช้รถไปราชการ

กรณีที่ไม่สามารถเลื่อนนัดหมายได้
หรือกรณีเร่งด่วนให้ทําเรื่องขอเบิก
ค่าเดินทางจาก กองกลาง
นํานักศึกษาชาวต่างประเทศ
เดินทางไปยังสํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง
ดําเนินการตามระเบียบสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

นักวิเทศสัมพันธ์/
เจ้าหน้าที่กองกลาง
ดูแลเรื่องรถยนต์
ราชการ
นักวิเทศสัมพันธ์/
นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์/
นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ

หนังสือขอใช้รถไปราชการ
หนังสือนําขอความ
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
หนังสือนําขอความ
อนุเคราะห์ต่อ อายุวีซ่า
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
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การต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาว
ต่างประเทศ

เลขที่เอกสาร : OOP DRU – XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 5/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน
เป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนด อธิบายถึงรายละเอียด การดําเนินงาน ใคร ทํา
อะไร เสนอใคร ใครพิจารณาอย่างไร ระเบียบ กฎหมายอะไร เอกสารประกอบอย่างไร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น แสดงถึงคุณภาพของงาน
7. เอกสารอ้างอิง
- บันทึกข้อความโปรดลงนาม
- หนังสือนําขอความอนุเคราะห์ต่ออายุวีซ่านักศึกษาชาวต่างประเทศ
- สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาบัตรข้าราชการ ของอธิการบดีพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสือแต่งตั้งอธิการบดีพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
- สําเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
- สําเนาผลการเรียนล่าสุดของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
- กฏหมายสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการต่อวีซ่าของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แบบที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ การดําเนินงานทั้งภายนอกและภายใน
ใบ ตม.7
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

หนังสือขอความ งานวิเทศ
อนุเคราะห์ต่อ สัมพันธ์และ
อายุวีซ่า
ศูนย์อาเซียน
นักศึกษา
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

นักวิเทศสัมพันธ์

1 ปี

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ : 1 พฤษภาคม 2563
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : งานวิเทศสัมพันธ์
ตาแหน่ง
น.ส.ประภัสสร พันธุ์พานิช
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU)

เลขที่เอกสาร:
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า : 2/6

1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้การปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ในปัจจุบันเป็นระบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและคงที่
 เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ทราบขั้นตอนการจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
2. ขอบเขตของงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศฉบับนี้.มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ การร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) การแปลข้อตกลง การขออนุมัติจัดทา
บันทึกข้อตกลง การแก้ไขบันทึกข้อตกลง(ถ้ามี) การลงนามบันทึกข้อตกลง
3. คําจํากัดความเบื้องต้น
บันทึกข้อตกลง (MOU) หมายถึง เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน
หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงาน
หนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU
ระหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ อาจจะถื อ ว่ า เป็ น สนธิ สั ญ ญาซึ่ งจะมี ผ ลผู ก พั น ทั้ ง สองฝ่ า ย (ถ้ า เข้ า เงื่ อ นไข
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 บันทึกความเข้าใจนั้น ไม่ถือว่าเป็น
หนังสือสัญญาที่มีผลตามกฎหมายโดยตรง แต่จะถูกนามาอ้างอิง เมื่อเรื่องที่สองฝ่ายที่ลงนามเกิด
ปั ญ หาจนต้ องพึ่ งกระบวนการทางกฎหมาย จึ งจะน าบั น ทึ กความเข้ าใจดั งกล่ าวมากล่ าวอ้ าง
(ยกเว้น บั น ทึ ก สั ญ ญาที่ เข้าข่ ายเป็ น สนธิสั ญ ญา) https://th.wikipedia.org/wiki/บั น ทึ กความ
เข้าใจ
นฤมล บุญแต่ง (ออนไลน์,2556) นักวรรณศิลป์ 7 ว กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสถาน ให้คาอธิบายว่า MOU-Memorandum of Understanding) หรือ
บันทึกความเข้าใจ เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็น
สัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้
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วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU)

เลขที่เอกสาร:
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า : 3/6

เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทาบันทึกความเข้าใจกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา เช่น MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ในการ
แลกเปลี่ยนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นฤมล บุญแต่ง. (2556) .MOU คืออะไร.
[online]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 จากเว็บไซต์
clm.wu.ac.th/wordpress/?p=285
ข้อตกลง หมายถึง การที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
ต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
4. ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงาน
4.1 นักวิเทศสัมพันธ์
4.2 อธิการบดี
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วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU)

เลขที่เอกสาร:
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า : 4/6

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

นักวิ
นักวิเทศสัมพันธ์

จุดเริ่มต้น

รับข้อมูลรายละเอียด
การขอทาความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ

แปลเอกสาร MOU

นักวิเทศสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ

นักวิเทศสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ

วิเคราะห์บันทึกข้อตกลง

เสนออธิการบดีพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อธิการบดี

เอกสาร
บันทึกข้อตกลง
(MOU)
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วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU)

เลขที่เอกสาร:
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า : 5/6

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
แจ้งคู่สัญญาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
แจ้งคู่สัญญาแก้ไข
ลงนามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้เกี่ยวข้อง
นักวิเทศสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ

อธิการบดีของทั้ง 2
มหาวิทยาลัย

สินสุด

6.วิธีการปฏิบตั ิงาน
งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่มีพันธะกิจในการแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและการดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อตกลง (MOU)นั้น เป็นการดาเนินการภายใต้ภารกิจดังกล่าว ในการ
ดาเนินการจัดทา MOU นั้น ผู้ทาสัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีความเห็นพ้อง
ต้องกันในการกาหนดเงื่อนไข และความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ หลังจาก
ที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดทา MOU แล้ว ขั้นตอนต่อไป เมื่องานวิเทศสัมพันธ์
รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ MOU แล้ว หลังจากนั้นก็จะต้องแปลเอกสาร
MOU และวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหาของ MOU ขั้นต่อไปงานวิเทศ
สัมพันธ์จัดทาบันทึกเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาและขออนุมัติ หากมีการ
แก้ไข งานวิเทศสัมพันธ์จะต้องประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเพื่อทาการแก้ไข MOU และอธิการบดีของทั้ง 2 ฝ่ายลง
นามข้อตกลงดังกล่าวต่อไป

เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU)

เลขที่เอกสาร:
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า : 6/6

7.เอกสารอ้างอิง
บันทึกข้อตกลง (MOU)
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง (MOU)
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่
เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

แฟ้มบันทึก
ข้อตกลง
(MOU)

แฟ้ม
เอกสาร

นักวิเทศ
สัมพันธ์

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
ตามระยะเวลา
ที่
แฟ้มเอกสาร
กาหนดใน
MOU

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
(CHE QA Online) ระดับหลักสูตร
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

1 พฤษภำคม 2563
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ตำแหน่ง
น.ส.ภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป
นักวิชาการศึกษา
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนำม

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน เลขที่เอกสำร :
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แก้ไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA
หน้ำ
: 2/6
Online) ระดับหลักสูตร

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online) ระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติแทนกันได้
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขต
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระดับ
หลักสูตรนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE
QA Online) ระดับหลักสูตร ตั้งแต่การขอรหัสหลักสูตร จนถึงการส่งรายงานหลักสูตรในระบบ ทั้งในส่วนผู้ใช้งาน
ระบบและส่วนผู้ดูแลระบบในระดับหลักสูตร โดยข้อมูลของแต่ละหลักสูตรได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก่อนนาข้อมูลมาใช้ในระบบ โดยต้องดาเนินการตามรอบปีการศึกษา โดยมี
ขอบเขตของเวลา ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี
3. คำจำกัดควำม
ระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง ระบบที่ใช้ในการจัดทา “รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหลักสูตร โดยสถาบัน คณะและทุกหลักสูตรจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลง
ในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สกอ. ได้กาหนดไว้
กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพเพื่อกากับ
การด าเนิ น งานของสถาบั น ให้ ได้ ผ ลตามดั ช นี บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพที่ ก าหนด การตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง
กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมี ระบบ และกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการ
ปฏิบัติตามระบบ และกลไก
กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบั ติ
ภารกิ จ หลั ก อย่ างมี ร ะบบตามแบบแผนที่ ก าหนดไว้ โดยมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ (QUALITY CONTROL) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทาให้เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
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วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน เลขที่เอกสำร :
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แก้ไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA
หน้ำ
: 3/6
Online) ระดับหลักสูตร

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร หมายถึง การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่า
หลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
4. ควำมรับผิดชอบ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผู้ดูแลระบบ สกอ.
- นักวิชาการศึกษา
- รองอธิการบดี ด้านประกันคุณภาพ
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วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน เลขที่เอกสำร :
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แก้ไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA
หน้ำ
: 4/6
Online) ระดับหลักสูตร

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
ศึกษำ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำร
เอกสาร
สกอ.

ผู้ดูแลระบบ
สกอ.

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เล่ม
มคอ.
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วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน เลขที่เอกสำร :
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แก้ไขครัง้ ที่ :
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA
หน้ำ
: 5/6
Online) ระดับหลักสูตร

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
ศึกษำ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

เนื้อหาการ
ผู้ดูแลระบบ ลงระบบ
สกอ.
ISCED,
username,
ขั้นตอนการ
ลงระบบ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

รอง
อธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ.
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วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online)
ระดับหลักสูตร

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 6/6

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. นักวิชาการศึกษาต้องศึกษาและทาความเข้าใจระบบ CHE QA Online
2. นักวิชาการศึกษาเก็บข้อมูลทุกหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาตรวจสอบ
3. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบรหัสทุกหลักสูตร (ไม่มี) ส่งข้อมูลไปที่ สกอ. เพื่อขอเพิ่มรหัสหลักสูตรใน
ระบบ CHE QA Online (หลักสูตรให้หน้าเล่มหลักสูตร)
4. นักวิชาการศึกษาสอบถามไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แจ้งรายชื่ออาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา
ล่าสุด ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์
5. นักวิชาการศึกษาสอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกหลักสูตร การยกเลิกตัวบ่งชี้ และทาเรื่องแจ้งไปยัง
สกอ. โดยเรื่องต้องผ่าน รองอธิการบดี รับทราบ และลงนาม พร้อมส่งเรื่องไปที่ สกอ. ทั้งเอกสารและทาง E-mail
6. นักวิชาการศึกษาแจ้ง Username / password ทุกหลักสูตร
7. นักวิชาการศึกษานัดวันอบรมการลงระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร โดยมีเอกสาร ระบบ
ISCED, username, ขั้นตอนการลงระบบ (อาจารย์ประจาหลักสูตร เตรียมไฟล์ มคอ.)
8. นักวิชาการศึกษาบอกขั้นตอนการลงระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอบถามเรื่องเกี่ยวกับระบบ (ตอบไม่ได้ สอบถามไปยัง สกอ.)
9. นักวิชาการศึกษากาหนดวันส่งระบบ CHE QA Online ตรวจสอบข้อมูลทุกหลักสูตร (ไม่ครบถ้วน)
แจ้งไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. นักวิชาการศึกษาสรุปทุกหลักสูตรเพื่อยันยันข้อมูลในระบบ แจ้งรองอธิการประกันคุณภาพ และ
ยืนยันข้อมูล
7. เอกสำรอ้ำงอิง
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มยกเลิกตัวบ่งชี้
2. แบบฟอร์มเพิ่มชื่ออาจารย์ในระบบ CHE QA Online
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร
ชื่อเอกสำร
สถำนที่จัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ
เอกสารขอ
งานประกัน
นักวิชาการ
ยกเลิกตัวบ่งชี้ คุณภาพ
ศึกษา
การศึกษา / สกอ.

ระยะเวลำจัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
ไฟล์เอกสาร
PDF
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :

1 พฤษภำคม 2563

หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตำแหน่ง
น.ส.สุภาวิมล กือเย็น
นักวิชาการศึกษา
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนำม

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 1/5

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้มแี นวทางในการจัดทาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขต
เฉพาะการจัดทาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส่วนของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. คำจำกัดควำม
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิ จ หลั ก อย่ างมี ร ะบบตามแบบแผนที่ ก าหนดไว้ โดยมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ (QUALITY CONTROL) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทาให้เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
กากับดูแลสถานศึกษานั้น
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการ ดาเนินงานของ
สถาบันว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
หน่วยงำนสนับสนุน หมายถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักงานอธิการบดี
4. ควำมรับผิดชอบ
4.1 หน่วยงานสนับสนุน
4.2 นักวิชาการศึกษา
4.3 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
กิจกรรม

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 2/5

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

จุดเริ่มต้น
สังเคราะห์เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

จัดทา (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

ปรับแก้ (ร่าง) ตามที่วิพากษ์

- คู่มือการ
รอง
ประกัน
อธิการบดี คุณภาพ
ฝ่ายประกัน การศึกษา
คุณภาพ
ภายใน
การศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.
หน่วยงาน 2562
สนับสนุน
- (ร่าง)
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
ระดับ
หน่วยงาน
สนับสนุน
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

นา (ร่าง) เข้าวาระ
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ไม่ครบถ้วน

ปรับแก้ (ร่าง) ตามที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 3/5

ครบถ้วน

จัดทาเล่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

จัดทา QR Code ให้ download

เอกสำร

- (ร่าง)
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
ระดับ
หน่วยงาน
สนับสนุน
- เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
ระดับ
หน่วยงาน
สนับสนุน
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
กิจกรรม

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงานสนับสนุน นาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ไปประเมิน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 4/5

ผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงาน
สนับสนุน

เอกสำร

เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน

จบ

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
6.1 สังเคราะห์ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
สนับสนุน จากเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
6.2 จัดทา (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
6.3 จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ให้
หน่วยงานสนับสนุน
6.4 ปรับแก้ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนตามที่วิพากษ์
6.5 น า (ร่าง) เกณฑ์ การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน เข้าที่ว าระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6.6 ถ้ าไม่ ค รบถ้ ว นให้ ป รั บ แก้ (ร่ าง) เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุนตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 5/5

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)
6.7 เนื้อหาครบถ้วนจัดทาเล่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
6.8 จั ดท า QR Code ให้ download เกณฑ์ การประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุน
6.9 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
6.10 หน่วยงานสายสนับสนุนนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ไปใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. เอกสำรอ้ำงอิง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
8.2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร
แบบฟอร์ม
รายงานการ
ประเมินตนเอง
แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน

สถำนที่จัดเก็บ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ

นักวิชาการ
ศึกษา

ไฟล์เอกสาร
PDF

นักวิชาการ
ศึกษา

ไฟล์เอกสาร
PDF
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

ผู้จัดทา
ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ

:
:
: งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน

ตำแหน่ง
นายสมโชค ฤทธิ์จารูญ
นักวิชาการศึกษา
นางบุษบา กอศรีสกุล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนำม

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วันที่

วัน เดือน พ.ศ.
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:

การจัดทาแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสาธารณ ชนว่ า
สถาบันอุดมศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขอบเขต
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2562 – 2565
3. คำจำกัดควำม
แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565
หมายถึง การติดตามควบคุมตรวจสอบคุณภาพระบบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. ควำมรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

กิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. แผนการศึกษา
กฎกระทรวง และมาตรฐานต่างๆ

ผู้เกี่ยวข้อง
นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

เอกสำร
พ .ร .บ .ก า ร ศึ ก ษ า
แห่ งช าติ พ .ศ . 2542,
แผนการศึก ษาแห่ งชาติ
พ . ศ . 2560 – 2579,
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561, ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561, มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

เล่ ม (ร่ าง) แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานฯ

ง า น ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา และ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการจัด
แ ผ น ก า ร จั ด
ก ารศึ ก ษ าต าม
มาตรฐานฯ

เล่ ม (ร่ าง) แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานฯ

รับทราบแนวนโยบายจากมหาวิทยาลัย

พัฒนาแบบการจัดเก็บ ข้ อมูลเพื่อ ประกอบการ
จัดทา(ร่าง)แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ

(ร่าง) แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ
เสนอ
คณะกรรมการ
จัดทาแผนฯ

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ
ที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทา
แผนฯพิจารณา

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานสรุป

ง า น ป ร ะ กั น ฯ เล่ ม (ร่ าง) แ ผ น ก า ร
และ กบ.
จัดการศึกษาฯ
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ผู้รับผิดชอบ
นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสำร
ง า น ป ร ะ กั น ฯ รายงานสรุป
และ กบ.

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

เสนอสภามหาวิทยาลัย

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

ง า น ป ร ะ กั น ฯ เล่ ม (ร่ าง) แ ผ น ก า ร
และงานสภา
จัดการศึกษาฯ
ง า น ป ร ะ กั น ฯ รายงานสรุป
และงานสภา

ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

นายสมโชค
ฤทธิ์จารูญ

นำแผนกำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนฯ ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น
ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
ศึกษาวิเคราะห์ ระบบและกลไก แนวทางการส่ งเสริมระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมไปถึง
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการเรื่ อ งมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษา
สู่การปฏิบั ติ พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อวัน ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 และมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่ งมหาวิท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ งานประกั น
คุณภาพการศึกษา ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่ง
มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่จัดขึ้น
7. เอกสำรอ้ำงอิง
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, กฎกระทรวงการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561, มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561, มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ตารางวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงมาตรฐานการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี กั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา
- (ร่ า ง) การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565
- (ร่าง) แผนการจั ดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 –
2565
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ก า ร จั ด ท า ง า น ป ร ะ กั น นายสมโชค
แ ผ น ก า ร จั ด คุ ณ ภ า พ ฤทธิ์จารูญ
การศึ ก ษาตาม การศึกษา
มาตรฐาน
การศึ ก ษาของ
ม ห าวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี ปี
พ .ศ . 2562 –
2565

ระยะเวลำกำรจัดเก็บ กำรจัดเก็บ
5 ปี

ไ ฟ ล์ จั ด ท า
แ ผ น ก ารจั ด
การศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ธนบุ รี
ปี พ.ศ. 2562
– 2565

กองพัฒนานักศึกษา
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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.
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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

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
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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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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

205

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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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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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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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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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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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงาน
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา
เลขทีเอกสาร

:

วันทีเริ มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานทีถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตําแหน่ ง
นางสาวปาริ ฉัตร จารุ ชวลิต

ผูจ้ ดั ทํา
ผูท้ บทวน
ผูอ้ นุมตั ิ

ลงนาม

วันที
23 เมษายน 2563

อาจารย์เอกริ นทร์ ตังนิธิบุญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครังที

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขทีเอกสาร :
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แก้ไขครังที : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 1/5

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหงานพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดผลตามทีม่ ุง
หมายอยางมีประสิทธิภาพ และเพือ่ เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดจัดทำวิธีการขออนุมัติการเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ขึ้น
2. ขอบเขต
วิธีการเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา มีขอบเขตเพื่อใหองคการบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา ไดทราบถึงขั้นตอนตางๆ ในการขออนุมัตเิ บิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา กับกองพัฒนานักศึกษา
3. คำจำกัดความ
“ประธานกรรมการการเงิน
กิจกรรมนักศึกษา
“สภานักศึกษา”
“องคการนักศึกษา”
“สโมสรนักศึกษา”

หมายความวา รองอธิการบดี ดูแลดานกิจการนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาบันราชภัฏธนบุรี
หมายความวา องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายความวา สโมสรนักศึกษาคณะที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่การเงินกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา ให
เปนไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย เงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดทำ
สรุปบัญชีถึงมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปงบประมาณ
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขทีเอกสาร :
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แก้ไขครังที : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 2/5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกียวข้อง

เอกสาร

เริ มต้น

องค์การบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา
ส่งเอกสารการขออนุมิติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา

องค์การ/สภา/สโมสร
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

จนท.การเงินกอง
พัฒนานักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

ผู้อํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

ประธานกรรมการ
การเงินกิจกรรม
นักศึกษา

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

แก้ไขเอกสาร
ไม่ผ่าน
ตรวจสอบเอกสารการขออนุมิติ
เบิกนจ่กองพั
ายเงินฒกินานั
จกรรมนั
จนท.การเงิ
กศึกกษาศึกษา

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

แก้ไขเอกสาร
ผาน
ส่งเอกสารให้ผอู้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา

ไม่ผ่าน
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
พิจารณา/ลงนาม
แก้ไขเอกสาร
ผาน
ส่งเอกสารให้ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
พิจารณา/ลงนามอนุมตั ิ

ไม่ผ่าน

ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษา
พิจารณา/ลงนาม

ผาน
ผาน
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขทีเอกสาร :
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แก้ไขครังที : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 3/5

ขันตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ

จนท.การเงินกองพัฒนา
นักศึกษา

กิจกรรม

จนท.การเงินกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้
องค์การบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา

ผู้เกียวข้อง

จนท.การเงินกอง
พัฒนานักศึกษา

เอกสาร

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

การเงินกองพัฒนานักศึกษาลงบัญชี/เก็บเอกสารไว้เป็ นหลักฐาน

จบ

6. วิธีการปฏิบัติงาน
ลําดับ
ขันตอนการปฏิบัติงาน
1. องคการบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษาสงเอกสารการขอ
อนุมัตเิ บิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา
2. เจาหนาที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน/
หลักฐานการเบิกจายเงิน
- เอกสารถูกตองจะดำเนินการสงเอกสารตอใหผูอำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษาพิจารณาตอไป
- เอกสารผิดจะสงเอกสารคืน องคการบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษา/
สโมสรนักศึกษา เพื่อดำเนินการแกไขใหถูกตอง

ผู้รับผิดชอบ
องคการ/สภา/สโมสร
นักศึกษา
ปาริฉัตร จารุชวลิต
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขทีเอกสาร :
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แก้ไขครังที : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 4/5

วิธีการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ลําดับ
ขันตอนการปฏิบัติงาน
3. ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน/หลักฐาน
การเบิกจายเงิน
- เอกสารถูกตองจะดำเนินการสงเอกสารตอใหประธานกรรมการ
การเงินกิจกรรมนักศึกษาตอไป
- เอกสารผิดจะสงเอกสารคืน เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้งใหถูกตอง

ผู้รับผิดชอบ
ผูอำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

4.

ประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัตกิ ารเบิกจายเงิน
กิจกรรมนักศึกษาตอไป
- อนุมัติ จะสงตอใหเจาหนาที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาดำเนินการ
เบิกจายเงินตอไป
- ไมอนุมัติ จะสงเอกสารคืนใหผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ตรวจสอบอีกครั้งใหถูกตอง

ประธานกรรมการการเงิน
กิจกรรมนักศึกษา

5.

เมื่อประธานกรรมการการเงินกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว
เจาหนาที่การเงินกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการดังนี้
- เบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษาตามเอกสารที่ขออนุมัตเิ บิกจายเงินให
องคการ/สภา/สโมสร นักศึกษา ตอไป
- ลงบัญชีคุมยอดเงินกิจกรรมนักศึกษา
- สรุปบัญชีเสนอมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปงบประมาณ

ปาริฉัตร จารุชวลิต

7. เอกสารอางอิง
7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย เงินกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรือ่ ง กำหนดเกณฑ และอัตราในการใชจายเงินกิจกรรม
นักศึกษาเกี่ยวกับการกีฬา
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7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรือ่ ง กำหนดเกณฑ และอัตราในการใชจายเงินเพื่อการจัด

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขทีเอกสาร :
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แก้ไขครังที : กิจกรรมนักศึกษา
หน้ า
: 5/5

กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

8. แบบฟอร์ มทีเกียวข้อง+
8.1 แบบบันทึกขออนุมัตกิ ารเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษา
8.2 แบบสรุปโครงการ
9. การจัดเก็บ
เลขที
เอกสาร

ชือเอกสาร

สถานทีจัดเก็บ

ใบรับใบสำคัญ

แฟมการเงินกอง
พัฒนานักศึกษา

สมุดบัญชีธนาคาร

กองพัฒนานักศึกษา

สมุดลงบัญชีสรุปยอดเงิน
ตางๆ

กองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ
เจาหนาที่การเงิน จนกวาจะ
กองพัฒนา
ยกเลิก
นักศึกษา
เจาหนาที่การเงิน จนกวา
กองพัฒนา
ยกเลิก
นักศึกษา
เจาหนาที่การเงิน จนกวา
กองพัฒนา
ยกเลิก
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บ
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

การสัมภาษณ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมเงินเพื่อการศึกษา
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

:

1 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กองพัฒนานักศึกษา

ตำแหนง
นางสาวปยพัทธ สุขปน

ผูจัดทำ
ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

ลงนาม

วันที่

อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
การสัมภาษณ และการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
กูยืมเงินเพื่อการศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 1/3

1. วัตถุประสงค
ดวยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ใหบริการดานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งในแตละป
การศึกษานั้นมีจำนวนผูกูจำนวนมากทั้งผูกูรายใหมที่ไมเคยกูยืมเงินมากอน รวมถึงผูกูรายเกาที่เคยกูยืมเงิน
มาแลวในสถานศึกษาอื่นหรือในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง เพื่อเปนมาตรฐาน และใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ ผูประสงคยื่นคำขอกูตามระเบียบงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจำป
การศึกษาตางๆจึงไดจัดทำวิธีปฏิบัติงานการสัมภาษณ และการประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ ของผูขอกูยืม
กองทุนเงินใหกูเพือ่ การศึกษา กยศ. ขึ้นมา
2. ขอบเขต
วิธปี ฏิบัติงานการสัมภาษณ และการประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ ของผูขอกูยืมกองทุนเงินใหกู
เพื่อการศึกษา มีขอบเขตตั้งแตการแตงตัง้ คณะกรรมการสัมภาษณ ประจำปการศึกษานั้นๆ จนถึงการประกาศ
รายชื่อผูทีผ่ านการสัมภาษณ มีสิทธิ์เปนผูกูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งใน กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
3. คำจำกัดความ
เจาหนาที่กองทุน หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลดานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
ผูเขารับการสัมภาษณหมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยื่นคำขอกูและมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์
เขารับการสัมภาษณ ประจำปการศึกษานั้นๆ
ผูสัมภาษณหมายถึงกรรมการสัมภาษณ ตามคำสั่งแตงตั้งประจำปการศึกษานั้นๆ
4. ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่งานกองทุน มีหนาที่ใหบริการขาวสารและจัดทำระบบ เอกสาร รวมถึงทำกิจกรรมตางๆตามที่
กองทุนกำหนด
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วิธีการปฏิบัติงาน
การสัมภาษณ และการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
กูยืมเงินเพื่อการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ : หนา
: 2/3

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่ม

ทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ ประจำปการศึกษา
นั้นๆ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ โดยกำหนดวัน เวลา
สถานที่

เจาหนาที่งานกองทุน

คำสั่งแตงตั้ง

เจาหนาที่งานกองทุน

เอกสารลำดับที่การสัมภาษณ

ผูเขารับการสัมภาษณ

เอกสารลำดับที่การสัมภาษณ

เอกสารรายชือผูม้ ีสิทธิ
ผูเขาสัมภาษณแจงลำดับ ชื่อเพื่อเขารับการสัมภาษณ ตามที่
กำหนด

เจาหนาที่งานกองทุน

แกไข
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

เจาหนาที่งานกองทุน

ถูกตอง
เขารับการสัมภาษณ

บันทึกคะแนนสัมภาษณ
เรียงคะแนนการสัมภาษณ

ผูสัมภาษณ

ผูสัมภาษณ

แบบบันทึกคะแนนการสัมภาษณ

เจาหนาที่งานกองทุน

แบบบันทึกคะแนนการสัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ

เจาหนาที่งานกองทุน

รายชื่อผูผานสนการสัมภาษณ

เจาหนาที่งานกองทุน

จบ

เอกสารผูผานการกูประจำป
การศึกษานั้นๆ
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การสัมภาษณ และการประกาศ แกไขครัง้ ที่ : สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมเงินเพื่อ หนา
: 3/3
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
6. วิธีการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่งานกองทุน ทำคำสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสัมภาษณประจำปการศึกษา โดยขอรายชื่อไป
ที่คณะทุกคณะ
- เจาหนาที่กองทุนประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ ลำดับ
ที่ผูเขารับการสัมภาษณ ทางเพจงานกองทุน
- ผูเขารับการสัมภาษณ แจงชื่อ ลำดับที่ตามประกาศ ในวันสัมภาษณ
- เจาหนาที่กองทุนตรวจสอบรายชื่อ ลำดับทีห่ ากตรงกับที่ประกาศก็ดำเนินการใหเขาสัมภาษณ
- กรรมการสัมภาษณ สัมภาษณผูเขารับการสัมภาษณ โดยใหคะแนนตามแบบฟอรมการใหคะแนน
- เจาหนาที่กองทุนเรียงคะแนนตามลำดับของผูเขารับการสัมภาษณทุกคนโดยแยกเปน 2กลุมคือ
1. ผูกูรายเกา 2. ผูกูรายใหมและตอเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
- เจาหนาที่กองทุนประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ และมีสิทธิ์กูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำป
การศึกษานั้นๆ
7. เอกสารอางอิง
- คำสั่งแตงตั้งอาจารยสัมภาษณ
- เพจกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- เกณฑการพิจารณาการใหกูยืมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
- การเตรียมการและการคัดเลือกผูกูยืม
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- เอกสารการสัมภาษณ ประกอบการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
9. การจัดเก็บ
ระยะเวลา
เลขที่เอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่จัดเก็บ
ผูรับผิดชอบ
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
ประกาศจากเพจกองทุน
เจาหนาที่กองทุน
ในเพจ
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
เอกสารการสัมภาษณ
กองพัฒนานักศึกษา เจาหนาที่กองทุน
เอกสาร
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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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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

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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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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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

229

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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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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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

กองพัฒนาระบบบริหาร
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240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

กองคลังและพัสดุ
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สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธกี ำรปฏิบตั ิงำน

งำนจ่ำยเงินยืม มหำวิทยำลัย
เลขที่เอกสำร
:
วันที่เริม่ ใช้
:
หน่วยงำนทีถ่ อื ครองเอกสำร

ผู้จดั ทำ :

30 เม.ย. 63
:
กองคลังและพัสดุ

ตำแหน่ง
นำงสำวฐิติพร ทิมประเทือง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ลงนำม

วันที่

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมตั ิ :

ประวัตกิ ำรแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

นำยจิรำยุ พลับสวำท
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองคลังและพัสดุ

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนจ่ำยเงินยืมมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 2/5

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็น มำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กรเกี่ยวกับกำรยืมเงินนอกงบประมำณ
1.2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรที่จะศึกษำขั้นตอนกำรยืมเงิน และขั้นตอนกำรส่ง ใช้เงินยืมนอกงบประมำณ
1.3 เพื่อให้เจ้ำหน้ำบุคลำกรและผู้ยืมเงิน เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติ
กำรยืมเงินนอกงบประมำณที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์และตำมระเบียบเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง
2. ขอบเขตของงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรยืมเงิ น นอกงบประมำณ โดยเนื้อหำสำระจะครอบคลุมถึ งขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น
รับสัญญำยืมเงิน ตรวจสอบเอกสำรแนบยืมเงินและเสนออนุมัติ กำรจัดทำเช็ค กำรรับเช็ค กำรชำระหนี้ด้วยเงินสดและ
ใบสำคัญ กำรลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
3. คำจำกัดควำม
“ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ” หมำยถึง จำนวนเงินนอกงบประมำณที่หน่วยงำนจ่ำยให้กับ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
พนักงำน หรือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่อนำไปทดรองใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของ หน่วยงำน ซึ่งอยู่ในระหว่ำงรอรับชำระคืน
หรือรอกำรส่งใช้ใบสำคัญ หรือ เงินสด
“เงินยืม” หมำยควำมว่ำ เงินที่ส่วนรำชกำรจ่ำยให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือกำรปฏิบัติรำชกำรอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยหรือเงินนอกงบประมำณ
“ผู้ยืมเงิน”หมำยควำมว่ำ บุคลำกรของคณะ/กอง/สำนัก/ในส่วนกลำง ที่ยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของกำรเดินทำง
ปฏิบัติรำชกำรหรือจัดทำกิจกรรมในแผนงำน/โครงกำร
“ค่ำวัสดุ” หมำยถึงรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
“ค่ำตอบแทน” หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมที่ กระทรวงกำรคลังกำหนด
4. ควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงำน
4.1 กำรจัดทำและส่งสัญญำกำรยืมเงิน มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ยืมเงิน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน
ผู้ยืมเงิน ผู้มีอำนำจอนุมัติสัญญำกำรยืมเงิน
4.2 กำรรับสัญญำกำรยืมเงิน มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กองคลังและพัสดุ
4.3 กำรตรวจสอบสัญญำกำรยืมเงิน กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กองคลังและพัสดุ
4.4 กำรจ่ำยเงินยืม กำรส่งคืนสัญญำกำรยืมเงิน กำรรับหลักฐำนกำรจ่ำยและ/หรือเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) มีบุคคลที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กองคลังและพัสดุ
4.5 กำรรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรกรณีผู้ยืมไม่ส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืมและเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) คืนตำมกำหนด
ในสัญญำกำรยืมเงิน มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิกำรบดี ผู้ยืมเงิน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กองคลังและพัสดุ
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เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 3/5

5. ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรส่งสัญญำกำรยืมเงิน
1.1 หน่วยงำนผู้ยืมเงินดำเนินกำรส่งสัญญำกำรยืมเงินให้กองคลังโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินจำกผู้มีอำนำจ
2) ยืมเงินเพื่อกำรใด ให้ใช้เงินยืมเพื่อกำรนั้น
3) ต้องไม่มีเงินยืมค้ำงชำระ
4) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรยืมเงินเท่ำที่จำเป็น
5) กรณี ยื ม เงิ น นอกงบประมำณ จะยื ม ได้ เ ฉพำะกำรด ำเนิ น งำนตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเงิ น นอก
งบประมำณประเภทนั้น
6) ให้ใช้แบบสัญญำกำรยืมเงินตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด โดยพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ
7) ส่งสัญญำกำรยืมเงิน ก่อนวันเดินทำง/วันที่ต้องกำรใช้เงิน
8) หำกมีกำรยกเลิกสัญญำกำรยืมเงินด้วยเหตุผลใดก็ตำม ให้รีบดำเนินกำรจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนำจ
อนุมัติยกเลิกสัญญำกำรยืมเงินและส่งคืนเงินโดยเร็ว
9) ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะทำกำรยืมเงินได้จะต้องเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนร่วมในกำรจัดทำโครงกำร จัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ/จ้ำง หรือไปรำชกำร
10) ตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง
11) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของผู้ยืม
12) ตรวจสอบจำนวนเงิน ตัวอักษร ที่ยืมให้ถูกต้องตรงตำมเอกสำรแนบ
13) ตรวจสอบ วันที่ กำรจัดกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ (ต้องไม่ยืมเงินหลังจำกที่กิจกรรมหรือ โครงกำรนั้น
ได้ดำเนินกำรไปแล้ว)
14) เสนอให้ผู้มีอำนำจเซ็นอนุมัติ
15) กรณีที่เอกสำรหลักฐำนกำรยืมเงิน ไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนหน่วยงำนหรือผู้ยืมเงินให้ ดำเนินกำรแก้ไขให้
ถูกต้อง (เมื่อแก้ไขมำแล้วนั้น ผู้ตรวจสอบสัญญำยืมเงินตรวจสอบสัญญำยืมเงิน ตำมที่ส่งให้ไปแก้ไขอีกครั้ง พร้ อมทั้งลง
นำมในใบสัญญำยืมเงิน จำนวน ๒ ฉบับ)
16) กรณีถูกต้องให้ ดำเนินกำรต่อไปตำมขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2 รับ/ตรวจสอบสัญญำกำรยืมเงิน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน กองคลังและพัสดุ รับสัญญำกำรยืมเงินจำกหน่วยงำนผู้ยืมเงิน และลงรับหนังสือ
จำกนั้นส่งสัญญำกำรยืมเงินให้ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน/ผอ.กองคลังและพัสดุ เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง ของสัญญำ
กำรยืมเงินและเอกสำรประกอบของสัญญำกำรยืมเงินในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนี้สินติดค้ำงชำระ
2) ข้อควำมในสัญญำกำรยืมเงินต้องเหมือนกันทั้ง 2 ฉบับ
3) ควำมถูกต้องของกำรคำนวณค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ
4) กำรเขียนจำนวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
5) ลำยมือชื่อผู้ยืมเงิน
6) ลำยมือชื่อผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ
• ถูกต้อง : ส่งต่อกลุ่มงบประมำณ กองคลัง เพื่อควบคุมเงินในระบบควบคุม งบประมำณ
• ไม่ถูกต้อง : ส่งคืนหน่วยงำนผู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินกำรแก้ไข
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วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนจ่ำยเงินยืมมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 4/5

ขั้นตอนที่ 3 จ่ำยเงินยืม
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ำรเงิ น (ฝ่ ำ ยงำนกำรเงิ น ) กองคลั ง และพั ส ดุ จ่ ำ ยเงิ น ยื ม ให้ แ ก่ ผู้ ยื ม เงิ น ตำมสั ญ ญำกำรยื ม เงิ น
เมื่อดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหน่วยงำนผู้ยืมเงิน เพื่อรับสัญญำกำรยืมเงินที่จ่ำยแล้ว
6. วิธีกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกำรจ่ำยเงินยืมนอกงบประมำณ
ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ยืม
จนท.กำรเงิน
หน.กำรเงิน
ผอ.กำรเงิน
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี

ผังกระบวนกำร/กิจกรรม

เอกสำร

ผูย้ มื คียส์ ญ
ั ญำยืมเงิน MIS แนบเอกสำรประกอบกำรยืมเงิน
นำสัญญำยืมเงิน 2 ฉบับ พร้อมเอกสำรประกอบกำรยืมเงิน
ส่ง ฝ่ำยกำรเงิน กองคลังและพัสดุ
ไม่ถกู ต้อง

ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ผู้ยืม
จนท.กำรเงิน
หน.กำรเงิน
ผอ.กำรเงิน
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี

หัวหน้ำ/ผอ.กองคลังและพัสดุ
ตรวจสอบเอกสำรกำรยืมเงิน
ไม่อนุมตั ิ
เสนออนุมตั ิ
อธิกำรบดี/รองอธิกำรที่
ได้รบั มอบหมำย
อนุมตั ิ
บันทึกข้อมูลในระบบ MIS จัดพิมพ์เช็คสัง่ จ่ำย
เช็ค

ทะเบียนคุมเช็ค

เสนอผูม้ อี ำนำจลงนำมในเช็ค
ผูย้ มื เงินรับเช็คจำกเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน
บันทึกกำรจ่ำยเช็คประจำวันในระบบ MIS
บันทึกข้อมูลลงเล่มทะเบียนคุม
กำรจ่ำยเงินยืมนอกงบประมำณ
ลูกหนีร้ ำยบุคคล
เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินเก็บรักษำสัญญำยืมเงินฉบับจริง

1. สัญญำเงินยืม
2. โครงกำร/อบรม/สัมมนำ/ประชุม
3. คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร
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วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนจ่ำยเงินยืมมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 5/5

7. เอกสำรอ้ำงอิงประกอบแต่ละขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน
7.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
นำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
8.1 สัญญำกำรยืมเงิน
8.2 บันทึกข้อควำมอนุมัติโครงกำรภำยใน
8.3 หนังสือเชิญเข้ำร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก
8.4 คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร จำกมหำวิทยำลัย
8.5 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
8.6 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง

9. กำรจัดเก็บ
เลขทีเ่ อกสำร ชื่อเอกสำร
สถำนทีจ่ ัดเก็บ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำจัดเก็บ กำรจัดเก็บ
63xxxx
สัญญำกำรยืมเงิน กองคลังและพัสดุ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 10 ปี
บรรจุลงกล่องเอกสำร
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วิธกี ำรปฏิบตั ิงำน

งำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย
เลขที่เอกสำร
:
วันที่เริม่ ใช้
:
30 เมษำยน 63
หน่วยงำนทีถ่ อื ครองเอกสำร
:
กองคลังและพัสดุ

ผู้จดั ทำ :

ตำแหน่ง
นำงสำวพิมพ์พิชชำ ทองคำพันธุกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ลงนำม

วันที่

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมตั ิ :

ประวัตกิ ำรแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

นำยจิรำยุ พลับสวำท
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกองคลังและพัสดุ

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 2/6

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ตรวจสำมำรถตรวจสอบเอกสำร กระบวนกำร และระบบ ของงำนกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำลและค่ำเล่ำเรียนบุตรของพนักงำนมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและค่ำเล่ำเรียนบุตรของพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำมำรถใช้เป็นเอกสำรในกำรศึกษำข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยได้ถูกต้อง
เป็นไปตำมทีร่ ะเบียบประกำศ หลักเกณฑ์กำหนดไว้
3. เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำนใช้เป็น วิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรสร้ำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ
ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
4. เพื่อต้องกำรให้ผู้ใช้บริกำรงำนสวัสดิกำรสำมำรถเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเบิกเงินสวัสดิกำร
(ค่ำรักษำพยำบำล,ค่ำเล่ำเรียนบุตร) ได้อย่ำงถูกต้องและเอกสำรประกอบกำรเบิกครบถ้วน
2. ขอบเขตของงำน
1. วิธีกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและค่ำเล่ำเรียน
บุตรของพนักงำนมหำวิทยำลัย
2. กระบวนงำนขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนตั้ ง แต่ ผู้ มี สิ ท ธิ น ำหลั ก ฐำนกำรรั บ เงิ น ของสถำนพยำบำลมำยื่ น เบิ ก กั บ
ส่วนรำชกำร จนถึงกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับเงิน
3. คำจำกัดควำม
“กำรรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคล
ในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อกำรรักษำโรค กำรตรวจวินิจฉัย กำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่จำเป็นต่อสุขภำพกำรดำรงชีวิต
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรตรวจสุขภำพ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข ทั้งนี้
ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนดแต่ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำม
“ค่ำรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำล ดังต่อไปนี้
 ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำอุป กรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเลื อดและส่ วนประกอบของเลือดหรือสำรทดแทน
ค่ำน้ำยำหรืออำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำออกซิเจน และอื่นๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในกำรบำบัดรักษำโรค
 ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรครวมทั้งค่ำซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
 ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำวิเครำะห์โรคแต่ไม่รวมถึง
ค่ำบริกำรอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
“สถำนพยำบำล” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรและสถำนพยำบำลของเอกชน
“สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลซึ่งเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ว ยระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น และให้ ห มำยควำมรวมถึง สถำนพยำบำลของมหำวิท ยำลั ย ของรัฐ ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ องค์กำรมหำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
องค์กำรมหำชนรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ กรุงเทพมหำนคร สภำกำชำดไทย และสถำนพยำบำล
อื่น ๆ ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
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4. ควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ตรวจสอบอนุมัติเบิกจ่ำยสำหรับค่ำรัก ษำพยำบำลและค่ำบำรุงกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
มหำวิทยำลั ยตำมระเบี ยบ ประกำศของมหำวิทยำลัยกำหนดไว้ ว่ำด้วยกำรจัดสวัส ดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัส ดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและค่ำบำรุงกำรศึกษำบุตร จะต้องเป็นพนักงำน
สำยสอนและสำยสนับสนุนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เท่ำนั้น
2. ผู้มีสิทธิสำมำรถนำค่ำรักษำพยำบำลของบุคคลในครอบครัวมำเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
- บิดำ มำรดำ ที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
- คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้ มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบรรลุนิติภำวะแล้วแต่เป็น คนไร้
ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่ง
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
3. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลสำหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สำม หำกผู้มีสิทธิ
มีบุตรเกินสำมคนและต่อมำบุตรคนใดคนหนึ่งในจำนวนสำมคนตำยลงก่อนที่จะบรรลุนิติภำวะให้ผู้นั้ นมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิกำรฯ สำหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่ำจำนวนบุตรที่ตำย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน โดยให้นับเรียงลำดับ
กำรเกิดก่อนหลัง ไม่ว่ำเป็นบุตรที่เกิดจำกกำรสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนำจปกครองของตนหรือไม่ กรณีผู้มีสิทธิยังไม่มี
บุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรฯ ยังไม่ถึงสำมคนต่อมำมีบุตรแฝดซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสำมคน ให้ผู้มีสิทธิผู้
นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรฯ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ำย
5. ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
5.1. ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สวั ส ดิก ำรเกี่ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล ยื่ น ใบเบิ ก เงิน สวั ส ดิก ำรเกี่ย วกั บ กำรรั ก ษำพยำบำล
(ระบบ MIS) พร้อมด้วยหลักฐำนกำรรับเงินของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่
ปรำกฏในใบเสร็จรับเงิน
5.2. รับและตรวจสอบเอกสำรใบสำคัญ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับมองหมำยให้ ตรวจสอบ
ใบสำคัญก่อนกำรเบิกจ่ำยเงิน เมื่อได้รับเอกสำรใบสำคัญขอเบิกจำกผู้มีสิทธิ ให้บันทึกไว้ในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
เพื่อควบคุมมิให้เอกสำรสูญหำย และตรวจสอบเอกสำรใบสำคัญดังนี้
5.2.1 ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (ระบบ MIS) ตรวจสอบชื่อ – สกุล ตำแหน่งของ
ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร ชื่อโรค ของผู้ขอเบิกบุคคลในครอบครัว จำนวนเงิน ลำยมือชื่อผู้เบิก
5.2.2 ใบเสร็จรับเงินจำกสถำนพยำบำล จะต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 ซึ่งได้แก่
- ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือที่ทำงำนของผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร
- จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน
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5.3 ขั้นตอนกำรอนุมัติ
- กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล จำกหัวหน้ำหน่วยงำน
ผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสอบอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน/หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
- ตรวจสอบควำมถูกต้องและเนื้อหำแห่งสิทธิ ถ้ำไม่ถูกต้องส่งกลับเพื่อแก้ไขใหม่
5.4 ขั้นตอนกำรตัง้ เบิก
- บันทึกรำยกำรขอเบิกเงินในระบบ MIS (กำรเงิน) เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้ รวบรวมเอกสำรใบสำคัญ
และนำไปบันทึกในทะเบียนคุมค่ำขอเบิกเงินสวัสดิกำรรำยบุคคล เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน
ผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยอนุมัติต่อไป
5.5 ขั้นตอนกำรอนุมัติ
- ตรวจสอบ/อนุมัติกำรเบิกเงินในระบบ MIS หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้ำ หน่วยงำนผู้เบิกมอบหมำย
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรใบสำคัญขอเบิกทั้งหมด ถ้ำไม่ถูกต้องส่งกลับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินแก้ไขข้อมูลกำร
บันทึกใหม่ และถ้ำถูกต้องอนุมัติกำรเบิกในระบบ MIS เพื่อส่งค่ำขอเบิกเงินไปยังกองคลังและพัสดุ (กำรเงิน) เพื่อออนุมัติ
รำยกำรขอเบิก
5.6 ขั้นตอนกำรจ่ำยเงิน
- เจ้ำหน้ำที่กำรเงินแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน มำ รับได้ที่ ณ ห้องกำรเงิน กองคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนคุมจ่ำยเงินตำมประเภท
- ตรวจสอบ/ลงนำม หัว หน้ ำ หน่ ว ยงำนผู้ เ บิกหรื อผู้ที่หั วหน้ ำหน่ วยงำนผู้เ บิ กมอบหมำยตรวจสอบเอกสำร
ใบสำคัญทั้งหมด
- จ่ำยเงินสดให้ผู้มีสิทธิฯที่ยื่นขอเบิก และให้ผู้มีสิทธิฯ ลงนำมรั บเงินสดในใบเบิกเงินสวัสดิกำรฯ หรือจ่ำยเช็ค
ให้กับส่วนรำชกำร (ผู้ที่ได้รับมอบหมำย) แล้วแต่กรณี เพื่อเบิกเงินมำจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิฯ ต่อไป พร้อมทั้งบัน ทึกรำยกำร
จ่ำยเงินในทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ำยเพื่อควบคุมและตรวจสอบรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินแต่ละค่ำ ขอเบิกเงิน ทั้งนี้ ให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินประทับตรำข้อควำมว่ำ “จ่ำยเงินแล้ว” โดยลงลำยชื่อรับรองกำรจ่ำยและระบุ ชื่อผู้จ่ำยเงินด้วยตัว
บรรจง พร้ อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ ำยกำกับ ไว้ในหลั กฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเบิ กเงินสวัส ดิกำรฯ) ทุกฉบับเพื่อประโยชน์
ในกำรตรวจสอบ
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วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 5/6

6. วิธกี ำรปฏิบตั ิงำนตำมขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและค่ำเล่ำเรียนบุตร
ผู้รบั ผิดชอบ
ผูม้ ีสิทธิ์
เบิกเงิน
เงินสวัสดิกำร

เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน

ผังกระบวนกำร/กิจกรรม

จุดเริ่มต้น

ผู้มีสิทธิจัดทำแบบเบิกเงิน
ตำมแบบฟอร์ม ส่งเบิก
ณ กองคลังและพัสดุ

ผู้ขอเบิกแก้ไข
เอกสำร

ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ผูม้ ีสิทธิ์
เบิกเงิน
สวัสดิกำร

1.
2.
3.
4.
5.

ผูม้ ีสิทธิ์
เบิกเงิน
สวัสดิกำร

1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์มใบขอเบิกสวัสดิกำร
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกในทะเบียนคุมเบิก

ผูม้ ีสิทธิ์
เบิกเงิน
สวัสดิกำร

1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์มใบขอเบิกสวัสดิกำร
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ใบสำคัญจ่ำย

จนท.กำรเงิน
ตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน

ส่งคืนเอกสำร
เพื่อแก้ไข

จนท.กำรเงินตรวจสอบสิทธิ์
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยตรวจสอบ
พร้อมลงทะเบียนคุมกำรเบิก

เสนอผู้มีอำนำจ
อนุมัติตำมลำดับ

จ่ำยเงินให้ผู้ขอรับสวัสดิกำร
ณ กำรเงิน กองคลังและพัสดุ

เอกสำร

แบบฟอร์มใบขอเบิกสวัสดิกำร
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแพทย์
ใบค่ำเล่ำเรียนบุตร
เอกสำรกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบ
6. หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
งำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย

เลขทีเ่ อกสำร :
แก้ไขครัง้ ที่ :
หน้ำที่
: 6/6

7. เอกสำรอ้ำงอิงประกอบแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
7.1 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข กำรให้สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
และกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนมหำวิทยำลัย
7.2 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข กำรให้สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
และกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2)
7.3 บันทึกข้อควำมที่ อว.0642.24/114 ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2562 เรื่องพิจำรณำเพิ่มสวัสดิกำรของพนักงำน
มหำวิทยำลัย
8. แบบฟอร์มทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ิงำน
8.1 ใบขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
8.2 ใบขอเบิกเงินค่ำเล่ำเรียนบุตร
8.3 ใบขอเบิก ระบบกำรเงิน MIS
8.4 งบหน้ำใบสำคัญคูจ่ ่ำย
9. กำรจัดเก็บเอกสำร
เลขทีเ่ อกสำร
ชื่อเอกสำร
ทะเบียนคุม
ไฟล์ Excel

สถำนที่เก็บ
ผูร้ บั ผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กองคลังและพัสดุ

ระยะเวลำจัดเก็บ
ตำมปีงบประมำณ
ที่เบิกจ่ำย

กำรจัดเก็บ
Flash dirve
computer
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วิธีการปฏิบัติงาน

งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่ยงานที่ถือครองเอกสาร

ผู้จัดทา :

:

กองคลังและพัสดุ

ตาแหน่ง
นายนพดล เที่ยงภาษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงนาม

วันที่

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่
:

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนสอนภาค
พิเศษ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการ ตรวจสอบหลักฐาน ทา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขตของงาน
การจัดทาคู่มือของกองคลังและพัสดุครั้งนี้ เป็นคู่มือที่กล่าวถึงเฉพาะค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครอบคลุมขั้นตอนการประมาณการค่าสอน การตรวจสอบค่าสอนภาคพิเศษ การเบิกจ่ายค่า
สอนภาคพิเศษ ที่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน กรรมการดาเนินงาน
กรรมการประสานงาน ค่าบริการสถานที่สาหรับการจัดการศึกษาภาคพิ เศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
และศูนย์นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. คาจากัดความ
เพื่อให้การกล่าวถึงการปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกันผู้เขียนจึงกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้
ดังนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า แต่ไม่รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบสอนและประเมินผลการเรียนรายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชา
ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
“คณาจารย์ประจา” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์
“งานสอน” หมายความว่า งานสอนในรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาศึกษา
ทั่วไป และรายวิชาสัมมนา ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งระดับปริญญา
ตรีแลระดับบัณฑิตศึกษา งานที่ปรึกษาโครงงาน วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ งานนิเทศการสอน งาน
นิเทศการฝึกงาน งานนิเทศสหกิจ งานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกสอน
“ผู้ทาการสอน” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากร
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
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“การสอน” หมายความว่า หนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบนาที
“ค่าสอนพิเศษ” หมายความว่า ค่าตอบแทนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เกินกว่าจานวนหน่วย
ชั่วโมงการสอนปกติที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“การเบิกค่าสอน” หมายความว่า ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ให้เบิกจ่ายสาหรับ
หลักสูตรปกติของสถานศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่การสอนในหลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือ
หลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะด้าน
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานแทน
“ผู้ประสานงานสาขาวิชา” เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
2. ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงาน
2.1 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ เมื่อจัดการเรียนการสอนสิ้นภาคการศึกษาหรือครบรอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดาเนินการรวบรวมตรวจสอบเอกสารเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษแยก แต่ละ
โครงการ
2.2 คณะบดี พิจารณาเห็นชอบ ส่งกองคลังและพัสดุ
2.3 เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลังและพัสดุ ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว ถูกต้อง
ตามระเบียบแล้วดาเนินการ ลงนาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอนเสนอ ผู้อานวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
หรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย จัดทางบหน้าใบสาคัญคู่จ่าย
4.4 ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ ลงนามเสนอมหาวิทยาลัยประกอบ แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผู้อานวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุลงนาม นาเสนออธิการบดีอนุมัติ
4.5 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ ส่งงานการเงินปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย
4.6 งานการเงินจัดทาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้อาจารย์ผู้สอน
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
ผู้รับผิดชอบ
`เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

ผังกระบวนการ/กิจกรรม

จุดเริ่มต้น

บันทึกและพิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาค
พิเศษในระบบสารสนเทศ

ส่งคืนเอกสาร
เพื่อแก้ไข

จนท.ตวรจเอกสารการ
เบิกค่าตอบแทนการ
สอนเบิกตามระเบียบ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

ลงข้อมูลในทะเบียนคุมการสอนของอาจารย์
แต่ละท่าน

ทารายการเตรียมจ่ายและจ่ายในระบบ
สารสนเทศพร้อมพิมพ์งบหน้าใบสาคัญ

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
ตามลาดับ

จัดทาข้อมูลผู้รับเงินค่าสอนโอนเงินเข้าบัญชี/
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/บันทึกบันชี ใน
ระบบสารสนเทศ/ส่งต่องานบัญชี

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ผู้สอน

เจ้าหน้าที่การ
เงินคณะและ
อาจารย์ผู้สอน

เจ้าหน้าที่
ธนาคาร

เอกสาร
1. ใบขอเบิกค่าตอบแทนค่าสอน
2. แบบ บก.1000
3. แบบ กจ.9
4. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
5. ใบเซ็นต์ชื่อ
6. ตารางสอน
7. แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอน (ถ้ามี)
1. ใบขอเบิกค่าตอบแทนค่าสอน
2. แบบ บก.1000
3. แบบ กจ.9
4. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
5. ใบเซ็นต์ชื่อ
6. ตารางสอน
7. แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอน (ถ้ามี)
1. ใบขอเบิกค่าตอบแทนค่าสอน
2. แบบ บก.1000
3. แบบ กจ.9
4. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
5. ใบเซ็นต์ชื่อ
6. ตารางสอน
7. แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอน (ถ้ามี)
8. ทะเบียนคุม
9. งบหน้าใบสาคัญ
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6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงิน คานวณค่าตอบแทนการสอนให้อาจารย์ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกาหนด บันทึกและพิมพ์
บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษในระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย พิมพ์ใบขอเบิกส่งผู้
ขอเบิกค่าตอบแทนการสอน ลงนามในระบบสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัย ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนค่าสอนภาค
พิเศษ ลงนามในระบบสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัย เสนอคณบดี พิจารณาอนุมัติ
6.2 คณบดี พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ส่งต่อกองคลังและพัสดุ
6.3 เจ้าหน้าที่การเงินกองคลังและพัสดุ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ อัตรา
ค่าตอบแทนการสอน ให้ตรงกับประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกาหนด จัดทาทะเบียนคุมการสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านลงในคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วดาเนินการลงนาม ในแบบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ดาเนินการบันทึกรายการ
เตรียมจ่ายเงินในระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย แล้วจัดทาเอกสารใบสาคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน
ประเภทค่าใช้จ่าย จานวนเงินที่จ่าย เสนอผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ
6.4 ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ประกอบ แบบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ
จากระบบ สารสนเทศ ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุลงนาม นาเสนออธิการบดีอนุมัติหรือผู้รักษาการแทนอธิการบดี
6.5 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอานาจ เงื่อนไขมอบอานาจอธิการบดีมอบอานาจ ให้
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดีในวงเงินที่เกินกว่า 300,000.-บาทใน
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติแบบ นาม แบบเบิก ค่าตอบแทนการสอน จากระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วส่งกองคลังและพัสดุปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย
6.6 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทาข้อมูลผู้รับค่าสอนโอนเข้าบัญชีตามรูปแบบการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด โอนจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหนังสือ ยินยอม ให้ผู้มีสทิ ธิรับเงิน
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสาคัญ บันทึกเลขที่ใบสาคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ
จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสาคัญจ่ายและหลักฐานใบสาคัญจ่าย พร้อมบันทึก
เลขที่ใบสาคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม แหล่งเงินงบประมาณ
ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน กรรมการดาเนินงาน กรรมการ
ประสานงาน ค่าบริการสถานที่สาหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์
นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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8. แบบฟอมร์ที่เกี่ยวข้อง
8.1 ใบขอเบิกค่าตอบแทนค่าสอน
8.2 แบบ บก.1000
8.3 แบบ กจ.9
8.4 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
8.5 ใบเซ็นต์ชื่อ
8.6 ตารางสอน
8.7 แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)
9. การจัดเก็บข้อมูล
เลขทีเ่ อกสาร

ชือ่ เอกสาร

สถานทีจ่ ัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานตรวจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :

กองคลังและพัสดุ

ตำแหน่่ง
นางสมพิศ แต่รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู่้จัด่ ทา :

ลง
นาม

ว่ันที่

ผู่้ทบทวน่:
ผู่้อนุ่ม่ัติ่:

นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

รายละเอ่ียดการแก้ไข

ว่ัน เดือน พ.ศ.
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ แก้ไขครัง้ ที่ :
การรักษาพยาบาล
หน้า
:
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และบุคคลผู้สนใจ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและนาไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ ถูกต้อง่
เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ กาหนดไว้
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการสร้างระบบควบคุมภายใน ป้องกันความเสี่ยงที่ อาจทาให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

2.่่ขอบเขต
1. คู่มือ ฉบั บ นี้ เป็ น แนวทางการเบิ กจ่า ยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ย วกับ การรักษาพยาบาลของข้า ราชการ
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. ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์
โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทานอง
เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เลขที่เอกสาร :
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ แก้ไขครัง้ ที่ :
การรักษาพยาบาล
หน้า
:
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“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยระเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน และให้ ห มายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลั ยของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม สวัสดิการและสวัส ดิภ าพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตาม
ทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
1.ข้าราชการและลู กจ้ างประจา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณ
รายจ่ ายงบบุ คลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับ
การศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจา
2. ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศซึ่ ง มี สั ญ ญาจ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
3. ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย ว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
1. บุ ตรชอบด้ว ยกฎหมายของผู้ มีสิ ทธิซึ่งยังไม่บรรลุ นิติภ าวะ หรือบรรลุ นิติภ าวะแล้ ว แต่
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
2. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
3. บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
4.่่ความรับผิดชอบ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่งานตรวจอนุมัติ กองคลังและพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบใบสาคัญหลักฐานการขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายเงินกองคลังและพัสดุ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลคาขอเบิกเงินในระบบ GFMIF
และโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ
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5.่่ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน งานตรวจอนุมัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งาน
ตรวจอนุมัติ
กองคลังและพัสดุ

กิจกรรม
รับหลักฐานการขอเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาล

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

ผู้ขอใช้สิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาล

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

NO

ตรวจสอบสิทธิ

NO
YES

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร

YES

ทะเบียนคุมการเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล

บันทึกทะเบียนคุมการเบิก
พร้อมออกเลขรับ

เจ้าหน้าที่งาน
เบิกจ่ายเงิน
กองคลังและ
พัสดุ

เบิกเงินในระบบ
GFMIS

เจ้าหน้าที่งานเบิก
จ่ายเงิน กองคลัง
และพัสดุ

เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติ

โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิ

เอกสารการโอนเงินผ่าน
ธนาคารเข้าบัญชีผู้มสี ิทธิ

319

สานักงานอธิการบดี่่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ แก้ไขครัง้ ที่ :
การรักษาพยาบาล
หน้า
:

5/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน

6.1 รับใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
6.2 ตรวจสอบสิทธิ
- ไม่มีสิทธิ คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ
- มีสิทธิ ดาเนินการเบิกจ่ายขั้นตอนต่อไป
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
- เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน คืนเอกสารแก่ผู้ขอใช้สิทธิ
- เอกสารถูกต้องครบถ้วน ดาเนินการเบิกจ่ายขั้นตอนต่อไป
6.4 บันทึกรายการในทะเบียนคุมการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคล พร้อมออกเลขที่รับ
ในใบสาคัญรับเงิน
6.5 ส่งหลักฐานการขอเบิกให้งานเบิกจ่ายเงินเพื่อขอเบิกเงินในระบบ GFMIF ของกระทรวงการคลัง
เมื่อได้รับเงินในระบบแล้วจึงดาเนินการโอนเงินเช้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

7.่่เอกสารอ้างอิง

7.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
7.2 หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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 แต่รุ่งเรือง
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:

วันที่เริ่มใช้

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

: กองคลังและพัสดุ

ตาแหน่ง

ลงนาม

ผู้จัดทา

นายปัณณวิชญ์ นิธิศอรุณพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ทบทวน

นายจิรายุ พลับสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

ผู้อนุมัติ

นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประวัติการแก้ไข
แก้ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1.วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการ และ
อาจารย์สอนผู้สอนได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ์ที่พึงได้
1.2. เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง ขั้ น ตอนการตรวจอนุ มั ติ แ ละเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานที่ถูกต้อง
2.ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การรับเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน และการพิจารณาเสนอต่อผู้อานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน
ซึง่ รายละเอียดสาระสาคัญนั้นถูกต้องและครบถ้วนตรงตามระเบียบทางราชการกาหนด
3.คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย
ผู้ขอเบิก
คาบ

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายถึง อาจารย์ผู้มีสิทธิ์พึงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมายถึง หน่วยนับระยะเวลาที่สอน ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 50 นาที ขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 60 นาที
ผู้อนุมัติสั่งจ่ายเงิน
หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ ในที่นี้หมายถึงอธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจ
จากอธิการบดี
งบหน้าใบสาคัญคู่จ่าย
หมายถึง เอกสารทางการเงิน ที่ จั ด พิ ม พ์ ห ลั งจากบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เบิ ก จ่ ายจาก
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่การเงินประจาคณะ
หมายถึง นักวิชาการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานใน
ด้านการเงินประจาคณะ
เจ้าหน้าที่การเงินกองคลังและพัสดุ หมายถึง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลังและพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หมายถึง ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ ป ฏิบัติงานด้านธุรการต่างๆ สั งกัดกองคลั ง
และพัสดุ
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4.ความรับผิดชอบ
4.1. เจ้าหน้าที่การเงินประจาคณะ ดาเนินการจัดทาและรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระ
งานสอน รวมถึงการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
4.2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ดาเนินการรับและส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานรวมถึงการนาส่ง
เอกสารเพื่อเสนอพิจารณาต่อผู้มีอานาจในการสั่งจ่ายเงิน
4.3. เจ้าหน้าที่การเงินกองคลังและพัสดุ ดาเนินการตรวจสอบหลั กฐานเบิกจ่ายรวมไปถึงเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการกาหนด
4.4. ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกิน
ภาระงานเพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้มีรับมอบอานาจจากมหาวิทยาลัยต่อไป
4.5. อธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจจากมหาวิทยาลัย พิจารณาเอกสารและลงนามอนุมัติเพื่อสั่งจ่ายเงินให้กับ
อาจารย์ผู้สอน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงิน
ประจาคณะ

อาจารย์ผู้สอน

แบบฟอร์ ม เอกสาร
ขอเบิ ก ค่ า ตอบแทน
สอนเกินภาระงาน

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

เจ้าหน้าที่การเงิน
ประจาคณะ

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงิน
ประจาคณะ

แบบฟอร์มเอกสารขอ
เบิกค่าตอบแทนสอน
เกิ น ภ าระงาน และ
เอ ก ส า รป ระ ก อ บ
เบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

ผู้อานวยการกอง
คลังและพัสดุ

แบบฟอร์มเอกสารขอ
เบิกค่าตอบแทนสอน
เกิ น ภ าระงาน และ
เอ ก ส า รป ระ ก อ บ
เบิกจ่าย

เอ ก ส า ร ง บ ห น้ า
ใบสาคัญคู่จ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน
ประจาคณะ

1 . แ บ บ ฟ อ ร์ ม
เอ ก ส า ร ข อ เบิ ก
ค่ า ตอบ แทนสอน
เกิ น ภาระงานและ
เอกสารประกอบ
เบิกจ่าย
2.เอกสารงบหน้ า
ใบสาคัญคู่จ่าย

324

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้รับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทน
การสอนเกินภาระงาน
กิจกรรม

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: 5/8
ผู้เกี่ยวข้อง

อธิการบดีหรือ
ผู้รับมอบอานาจ

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

เจ้ า ห น้ า ที่ ก า ร
การเงินประจาคณะ

เจ้าหน้าที่การเงิน
กองคลังและพัสดุ

อาจารย์ผู้สอน

เอกสาร

1.แบบฟอร์มเอกสาร
ขอเบิ ก ค่ า ตอบแทน
สอนเกิ น ภ าระงาน
และเอกสารประกอบ
เบิกจ่าย
2.เอ ก ส า รงบ ห น้ า
ใบสาคัญคู่จ่ามยเอกสาร
1.แบบฟอร์
ขอเบิ ก ค่ า ตอบแทน
สอนเกิ น ภ าระงาน
และเอกสารประกอบ
เบิกจ่าย
2.เอ ก ส า รงบ ห น้ า
ใบสาคัญคู่จ่าย
1.แบบฟอร์มเอกสาร
ขอเบิ ก ค่ า ตอบแทน
สอนเกิ น ภ าระงาน
และเอกสารประกอบ
เบิกจ่าย
2.เอ ก ส า รงบ ห น้ า
ใบสาคัญคู่จ่าย
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
1. เจ้าหน้าที่การเงินประจาคณะจัดทาและรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 เอกสารบันทึกขออนุมัติ โครงการการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานจากระบบสารสนเทศที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
1.2 เอกสารคาสั่งอนุมัติให้สอนและตารางสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา จากสานักงานส่งเสริมวิชาการ ตรวจสอบ
วิชาที่สอน ภาคการเรียนที่สอน จานวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์
1.3 หลักฐานการลงเวลาสอนและรับรองการสอนโดยคณบดี
1.4 บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนเวลาสอน (ถ้ามี)
1.4 หลักฐานการรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.5 หนังสือยินยอมรับเงินผ่านระบบธนาคาร และเอกสารการรับเงินผ่านระบบธนาคาร
และนาส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการของกองคลังและพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการรับเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯผู้ขอเบิก
ลงนาม เสนอคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอานาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว และนาส่งงานตรวจ
อนุมัติเพื่อตรวจสอบหลักฐานต่อไป
3. ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานตรวจสอบงบประมาณ
แหล่งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย และตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและประกาศขอมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการเบิกค่าตอบแทนในภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากต้องตรวจสอบ
ภาระงานสอนต้องตรวจสอบภาระงานสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยหน่วยงานผู้ที่อาจารย์สังกัดเป็นผู้เบิก เอกสารดังนี้
3.1. ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
3.2. แบบสรุปภาระการสอนของอาจารย์หลักสูตร……….สาขาวิชา…… ประจาปีการศึกษา…….ที่ระบุชื่อผู้สอน
รายวิชาที่สอน จานวนคาบสอนในแต่ละภาคการศึกษา จานวนคาบสอนที่ขอเบิก และจานวนเงินที่ขอเบิก
3.3. แบบรายละเอียดการเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลาที่สอนเฉลี่ย 2 ภาคการศึกษาเกิน 12 คาบ
ต่อสัปดาห์ลงนามโดยคณบดีและลงนามรับรองการตรวจสอบคาบที่สอนในวิช าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนามรับรอง
3.4. ใบลงเวลาสอนตามตารางในรายวิชาที่สอนเกินภาระงานในภาคเรียน
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งานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทน
การสอนเกินภาระงาน
3.5. แบบใบเบิกเงินค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ สรุปวันที่ปฏิบัติงานสอนจานวนคาบที่สอน อัตราค่าสอนและ
จานวนเงินค่าสอน ลงลายมือชื่อโดยผู้เบิกและลงลายมือชื่อผู้รับรองโดยคณบดี ตามแบบกรมบัญชีกลางกาหนด
3.6. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (แบบ บก-กจ. 9)
3.7. ใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร จานวน 4 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองโดยคณบดี
3.8. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ลงลายมือชื่อผู้ขอ
อนุมัติเสนอ คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการสถาบัน ลงนาม
เมื่อตรวจสอบเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการต่อไป หากเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงิน
ประจาคณะเพื่อนากลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบพบหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก
4. เจ้าหน้าที่การเงินงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว ถูกต้องตาม
ระเบียบแล้วดาเนินการ ลงนาม
5. เจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิน จั ด ท างบหน้ าใบส าคั ญ คู่ จ่า ย ให้ ด าเนิ น การบั น ทึ ก รายการเตรีย มจ่ ายเงิน ในระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย แล้ วจั ดทาเอกสารใบสาคัญ งบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จานวนเงินที่จ่าย
ภาษี หั ก ณ ที่จ่ าย ชื่อผู้ รับ เงิน และคู่บั ญ ชีที่ บันทึ ก พิ มพ์ งบหน้ าใบส าคัญ คู่จ่าย 1 ฉบับ และเสนอพร้อมแบบขอเบิ ก
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
6. เสนอผู้อานวยการกองคลังและพัสดุพิจารณาเอกสารขอเบิกและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกิน
ภาระงาน หากเห็นชอบลงนามเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป
หากผู้อานวยการกองคลังและพัสดุพิจารณาตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะนาส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานผู้ขอเบิก
เพื่อให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก
7. เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจจากอธิการบดีพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในแบบเบิก
ค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย เงื่อนไขในการลงนามพิจารณาลงนามสั่งจ่ายดังนี้
7.1. อธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี อนุมัติในวงเงิน ตั้งแต่ 300,000.-บาท ขึ้นไป
7.2. รองอธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจจากอธิการบดีให้พิจารณาอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท
กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเว้น
การเบิกจ่าย
8. เมื่อเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจเรียบร้อย
แล้ว นาส่งให้ผู้ปฏิบัติงานในงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณเพื่อนาจ่ายตามขั้นตอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนต่อไป
(เสร็จสิ้นกระบวนการ)
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7. เอกสารอ้างอิง
7.1. ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา พ.ศ.2551
7.2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนละหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการสอนนักศึกษา
ภาคปกติ
7.3. บันทึกข้อความ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน กรณีอาจารย์คลังสมอง
7.4. บันทึกข้อความ เรื่องเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเกินภาระงาน
7.5. รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 7/2557
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1. แบบลงเวลาสอน
8.2. แบบสรุปภาระการสอนของอาจารย์หลักสูตร
8.3. แบบรายละเอียดการเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลาที่สอนเฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา
8.4. แบบใบเบิกเงินค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ
8.5. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (แบบ บก-กจ. 9)
8.6. ใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
8.7. บันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทนจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
เอกสาร
ในการเก็บ
บั น ทึ ก เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ห้องเก็บเอกสาร งานบัญชี
10ปี
จัดเก็บ โดยแยก
ตามล าดั บ ของ สอนเกินภาระงาน
ข อ งก อ ง ค ลั ง กองคลังและ
ตามแหล่ ง เงิ น
ทะเบียนคุมการ
และพัสดุ
พัสดุ
งบประมาณ
เบิ ก จ่ า ย ต า ม
แ ห ล่ ง เ งิ น
งบประมาณ ที่
ได้รับอนุมติ
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งานตรวจอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
กองคลังและพัสดุ
ตำแหน่่ง
ลงนาม
ผู่้จัด่ ทา :

ว่ันที่

นางสาวอุภาภรณ์ เกษะประกร
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู่้ทบทวน่:
ผู่้อนุ่ม่ัติ่:

นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครัง้ ที่

รายละเอ่ียดการ
แก้ไข

ว่ัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด ที่
ถูกต้องตรงหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.่่ขอบเขต
การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการโดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุ มัติการเบิ กจ่ ายค่าใช้จ่ ายในการจัดงานเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด

3.่่คาจากัดความ
การจัดงาน หมายความว่า การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทาง
ราชการ ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร ร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
ความสามัคคี หรือเป็นการประกวดการแข่งขันภายในหน่วยงาน ไม่ถือ เป็นการจัดงานตามภารกิจของส่วน
ราชการ แต่เป็นการจัดสวัสดิการให้บุคลากรในหน่วยงานตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

4.่่ความรับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ
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5.่่ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน งานตรวจอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
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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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
-

332

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน

การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจําเดือนและประจําปี
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.
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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 ง านด้ า นพั ส ดุ มี ป ระสบการณ์ สามารถใช้ ร ะบบเทคโนโยลี เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ กิ 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 ว ยงานของรั บ นั้ น ” และมาตรา ๙๘ บั ญ ญั ติ ว่ า “ให้ ห น่ ว ยงานของรั 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 อมูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้ าง
กรณีไม่ดําเนินการในระบบ e‐GP

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้ อมูลและวิเคราะห์สถานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว.62

เจ้าหน้าที่

จัดทําไฟล์ PDF , Excel และบันทึก e‐Gp
เมนูประกาศรายไตรมาส

เจ้าหน้าที่

เสนอหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
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 าที่
อนุมตั ิ/ประกาศผลผู้ชนะ ในระบบ e‐GP
ปิ ดประกาศที่บอร์ 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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เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
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6. วิธีการปฏิบตั ิงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ขั้นตอนการจัดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) มีดังต่อไปนี้

1.ให้ คลิกรายงานการจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า1

2.เลือก ข้ อ 5.รายงานสรุปใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า แยกตามหน่วยงาน (ระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง e‐gp).
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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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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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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2.
กด Print และปริ้นเอกสาร
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี

1.ต้องดําเนินการ Browe ไฟล์ ไปในระบบ e-GP
2.ต้องบันทึก Excelแล้วเซฟไว้หน้าจอ เพื่อ Browe ไฟล์ในระบบ e-GP
3.ต้องบันทึกเป็น PDF แล้วเซฟไว้หน้าจอเพื่อ Broweไฟล์ในระบบ e-GP
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี

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

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี

1. เลือกจัดทําโครงการ
2. เลือกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า : 11 / 24
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
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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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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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1

2

1.upload ไฟล์เอกสารประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่เป็น “ไฟล์PDF”
2.upload เฉพาะไฟล์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงทีเ่ ป็น “ไฟล์excel”
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี

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

เลขที่เอกสาร : OoP DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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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 า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ ง
ประกอบมาตรา ๙๘ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งหรื อ ผู้ ไ ด้ 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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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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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 ใ ห้ ห น่ว ยงานของรั ฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ 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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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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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 า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ ง
ประกอบมาตรา 98 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื 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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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประจําเดือนและประจําปี
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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
เลขที่
ชื่อเอกสาร
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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วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ

ผู้จัดทา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตาแหน่ง
นางสาวอรอุมา ชัชวาลชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการ
กองคลังและพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 2 / 24
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 สังกัดกระทรวงการคลัง 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

351

สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 3 / 24
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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ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 4 / 24
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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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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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 6 / 24
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 เก็บเป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมส่งให้ผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ทุก ๆ สิ้นเดือน
ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจาตัวของผู้หักภาษี

ระบุชื่อ-ที่อยู่ เลขประจาตัวของผู้ถูกหักภาษี

ระบุประเภท ภ.ง.ด.

ระบุข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบุลักษณะการจ่ายเงิน

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน

355

สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 7 / 24
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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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 8 / 24
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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สานักงานอธิการบดี
วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดทาและนาส่งภาษี หัก ณ แก้ไขครัง้ ที่ :
ที่จา่ ยประจาเดือนและประจาปี หน้า : 9 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 10 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 11 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 12 / 24
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 หรือถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคล
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 13 / 24
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. จัดทาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก 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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 14 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 15 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 16 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 17 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 18 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 19 / 24
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
นิติบุคคล (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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 20 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 21 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 22 / 24
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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 23 / 24
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) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ อธิบดีกรมสรรพากรสั่งให้ผู้
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

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 :
ที่จ่ายประจาเดือนและประจาปี หน้า : 24 / 24
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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วิธีการปฏิบัติงาน

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

ลงนาม

ว่ันที่

นางสาวอัจฉรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

2/5

1.วัตถุประสงค์
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณแทนกั น ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา (ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณ) เป็นการโอนเงินงบประมาณตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมให้สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานรัฐ วิสาหกิจ
(ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน) ผ่านกระบวนการในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกแทน
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนาไปดาเนินงานตามภารกิจได้

2.ขอบเขต
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันมีขอบเขตงาน ตั้งแต่การจั ดทาเอกสารการยืนยันเป็นผู้เบิกแทน
ตรวจสอบการได้รั บงบประมาณเบิ กแทน จากรายงานข้อมูล หลั กรายการเบิกแทน พร้อมจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกันและการติดตามการเบิกจ่าย

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

4.ความรับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ
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เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

วิธีการปฏิบัติงาน

แผ่นดินเบิกแทนกัน
5.่่ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกแทนกัน

ผู้รับผิดชอบ
กองคลังและ
พัสดุ

กิจกรรม
รับเแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเบิก
แทนกันจาก่สป.อว.

จัดส่งหนังสือและแบบใบแจ้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณแทน
กันให้กรมบัญชีกลาง่เพื่อขอ
รหัสเบิกจ่ายแทน

จัดทาหนังสือและเสนอ
อธิการบดีลงนามในแบบ
ใบแจ้งการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน

จัดส่งแบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน่
คืน่สป.อว.่เพื่อให้
ดาเนินการต่อไป

ตรวจสอบการได้รับ
งบประมาณเบิกแทน
จากรายงานข้อมูลหลัก
รายการเบิกแทน

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการเบิกเงิน

3/5

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

กองคลังและ
พัสดุ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.แบบใบแจ้งการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทน
กัน
2.หนังสือการ
เบิกจ่าย
งบประมาณแทน
กัน
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เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

วิธีการปฏิบัติงาน
แผ่นดินเบิกแทนกัน

4/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 รั บ หนั ง สื อ โอนจั ด สรรงบประมาณจ่ า ยเงิ น งบประมาณแทนกั น พร้ อ มแบบใบแจ้ ง การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณเบิกแทนกันจาก สป.อว.
6.2 เสนออธิการบดีลงนามในแบบแจ้งการเบิกจ่าบงบประมาณแทนกัน ช่อง “หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกแทน”
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

ขั้นตอนที่่2
คลิปรูปนาฬิกา่
เพื่อประมวลผลข้อมูล

ขั้นตอนที่่1
ใส่ปีบญ
ั ชี่(ปีงปม.ปัจจุบัน)
ใส่เลขที่รายการเบิกแทนกัน่
(เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน)
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เลขที่เอกสาร :
งานจัดทารหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
:

วิธีการปฏิบัติงาน
แผ่นดินเบิกแทนกัน

5/5

แสดงรหัสงบประมาณที่
กรมบัญชีกลางกาหนดให้

6.4 แจ้งรหั สงบประมาณเบิกแทนกัน (ระบบ GFMIS) ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางให้กองนโยบายและแผน
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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การอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
เลขที่เอกสาร : OoP DRU – XXX – 01
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงานที่ถอื ครองเอกสาร : กองคลังและพัสดุ

ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตําแหน่ง
นางสาวนงนุช สิริวนาสรรค์
นักวิชาการพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อาํ นวยการ
กองคลังและพัสดุ
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลงการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
และให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
และสามารถให้คําปรึกษาแนะนํากับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้

2. ขอบเขต
การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติข้อมูลหลัก
ผู้ขายและ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมู ลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบของผู้ตรวจสอบ การอนุมัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย รวมทั้งขั้นตอนในการตรวจสอบใน web online

3. คําจํากัดความ
ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ระบบ หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่นที่
กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลหลักผู้ขาย หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการชําระเงิน
ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นแล้วแต่กรณี
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4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุของงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง และยืนยันข้อมูล
หลักผู้ขาย รวมทั้งตรวจสอบในระบบ GFMIS

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอนุมัติ/เปลีย่ นแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
นําส่งข้อมูล

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ

•สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ในระบบ GFMIS
•กรอกแบบข้อมูลอนุมัติ
และ/หรือแบบขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก
ผู้ขายและแนบเอกสาร/
หลักฐานของผู้ขาย

กรมบัญชีกลาง

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสาร

กรณีเกิดข้อผิดพลาด
•ส่งแบบขอเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลหลักผู้ขายและ
เอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
•ส่งเอกสาร/หลักฐาน
เพิ่มเติม

แจ้ง สรก.

ลงทะเบียนรับแบบฯ และ
เอกสารหลักฐานของผู้ขาย

ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรงกันของข้อมูลผู้ขายใน
ระบบกับแบบฯและเอกสาร/
หลักฐาน

-ไม่ถูกต้อง
-เอกสาร/
หลักฐานไม่
ครบถ้วน

ถูกต้อง

อนุมัติ/
เปลี่ยนแปลง
และยืนยัน

เจ้าหน้าที่
กรมบัญชี
กลาง

เอกสาร
1. แบบขออนุมัติข้อมูลหลัก
ผู้ขาย
2. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลักผู้ขาย
3. แบบขอสร้างข้อมูลหลัก
ผู้ขาย (ผข.01) (กรณีสร้าง
ข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Web
online)
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6. วิธีการปฏิบตั ิงานการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
1. ขั้นตอนการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ มีดังต่อไปนี้
1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งเอกสาร/เอกสารหลักฐานของผู้ขาย
(ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องจากผู้ขาย) จากงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ให้ดําเนินการลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติข้อมูล
หลักผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดําเนินการ 10-20 นาที
1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกับเอกสาร/
หลักฐานที่แนบ เช่น
1) ตรวจสอบรหัสผู้ขายที่ส่วนราชการระบุในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกับสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนา passport/เอกสารอื่นที่แนบ แล้วแต่กรณีว่า ถูกต้องตามกลุ่ม
ผู้ขายหรือไม่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค 0427/ว 47 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548
2) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่แนบว่า ผู้ขายลงนามรับรองสําเนาถูกต้องครบทุกฉบับ
หรือไม่
1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลผู้ขายที่งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ บันทึกไว้
ในระบบกับรายละเอียดในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่
กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1) ชื่ อ ผู้ ข ายควรตรงกั บ สํ า เนาหนั ง สื อ จดทะเบี ย นการค้ า /สํ า เนาหนั ง สื อ จดทะเบี ย น
พาณิชย์/สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
2) ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นผู้ขายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรตรงกับ
สําเนาคําขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร/สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3) ตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชีให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร/
หลักฐานที่แนบ และต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจําและเผื่อเรียกพิเศษ โดยเด็ดขาด
4) ตรวจสอบคีย์ธนาคารและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารต้องสัมพันธ์กัน
1.2.3 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน web online กับแบบขออนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบแล้ว
- หากข้อมูลในระบบ ไม่ถูกต้องหรือเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งให้หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง จึงดําเนินการอนุมัติปลดบล็อกข้อมูลหลักผู้ขาย และ
ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
1.2.4 ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการยืนยันการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
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1.2.5 เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
1.2.5.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลผู้ขายที่ส่วนราชการบันทึก
ไว้ในระบบกับรายละเอียดในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่แนบ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
ข้อ 1.2
1.2.5.2 ตรวจสอบว่า ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) แล้วหรือไม่
1.2.6 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
และเอกสาร/หลักฐานที่แนบแล้ว
- หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่ได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก)
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติ
(ปลดบล็อก) และ/หรือแจ้งส่วนราชการเพื่อตรวจสอบและส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง และได้รับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) แล้ว จึงดําเนินการยืนยัน
การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ และยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และลงลายมือชื่อผู้ยืนยันการอนุมัติใน
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
2.1
เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องจากผู้ขาย) จากส่วนราชการแล้วให้ดําเนินการ
ลงทะเบียนรับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาดําเนินการ 10-20 นาที
2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดําเนินการตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายกับเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ที่มีการรับรอง
สําเนาถูกต้องจากผู้ขาย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1) กรณีขอเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร
2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
3) กรณีการโอนสิทธิการรับเงิน
4) กรณีขอลบข้อมูลหลักผู้ขาย
2.3 เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดําเนินการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ ข้อมูลผู้ขายในระบบ ตามเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่
กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.4 ส่งแบบขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ยืนยันการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
2.5 เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลที่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายได้บันทึกเปลี่ยนแปลงไว้ในระบบกับรายละเอียดในแบบขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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2.6 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบกับแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและ
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
อนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ลบ บัญชีธนาคารใน
ระบบ หรือแจ้งส่วนราชการให้ส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
- หากข้อมูลในระบบถูกต้อง จึงดําเนินการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย การยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และลงลายมือชื่อผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
2.7 เก็บแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยแยกเก็บตาม
รหัสหน่วยงาน หรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
8.1 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
8.2 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย
8.3 แบบขอสร้างข้อมูลหลักผูข้ าย (ผข.01) (กรณีสร้างข้อมูลหลักผูข้ ายผ่าน Web online)

9. การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
เลขที่
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
เอกสาร
จัดเก็บ
-

1. แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
2. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก
ผู้ขาย
3. แบบขอสร้างข้อมูลหลักผูข้ าย
(ผข.01) กรณีสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ผ่าน Web online

ห้องเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
ของงานพัสดุ
รับผิดชอบ
กองคลังและ
พัสดุ

-

การ
จัดเก็บ
ฐานข้อมูล
จาก Web
online
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แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
ที่

วันที่

ถึง กรมบัญชีกลาง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสหน่วยงาน

D047

ขอส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ขาย.............................................................................................................รหัสผู้ขาย............................................. (จากระบบ GFMIS)
ที่อยู่ผู้ขาย.........................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................... หมายเลขโทรสาร.............................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีประเภท บุคคลธรรมดา...................................................................
นิติบุคคล..........................................................................
Passport Number………………………………………………..
หรือ
รหัสประเทศพร้อมเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
(ผู้ขายกลุ่ม 3000 4000 และ 7000)
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผู้ขาย จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
อื่น ๆ (ระบุ)
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้ได้จัดทําขึ้นตามหนังสือ /
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง/สัญญาเลขที่................................................. วันที่.................................. ระหว่าง(ผู้ขาย)..................................................................................
รหัสผู้ขาย.............................................. (มาจากระบบ GFMIS) กับส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รหัสหน่วยงาน D047
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2304700000 ระยะเวลาการชําระเงินแบ่งเป็น - งวด

(ติดต่อ.......... โทร......................................)

ลงชื่อ............................................................หัวหน้าส่วนราชการ
(.....................................................................)
ตําแหน่ง..............................................................

สําหรับกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด
อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.........................

ยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.............................

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ........................................ผู้ยืนยันอนุมัติ

(...................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

(........................................)
ตําแหน่ง........................................................

385

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง
การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

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

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ที่
ถึง

วันที่
กรมบัญชีกลาง

สํานักงานคลังจังหวัด...........................................................

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสหน่วยงาน

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้
ชื่อผู้ขาย …………………………………………………….……… รหัสผู้ขาย

(จากระบบ GFMIS)

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย
ชื่อ (ภาษาไทย) ..................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................
รหัสประจําตัวผู้เสียภาษี..................................................................................(กรณีเป็นนิติบุคคล)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย...........................................................................................(กรณีเป็นส่วนราชการ)
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
Passport Number.............................................................................................(กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา)
รหัสประเทศพร้อมเลขประจําตัวผู้เสียภาษี.........................................................................(กรณีผู้ขายต่างประเทศเป็นนิติบคุ คล)
คําค้นหา .................................................................................................. (เช่น กรณีนิติบุคคลให้ระบบรหัสประจําตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น)
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย
อาคาร / ชั้น .........................................................................
บ้านเลขที่ ............................................................................

ถนน ......................................................................................

ซอย ......... ..........................................................................

แขวง / ตําบล .........................................................................

เขต / อําเภอ ........................................................................

รหัสไปรษณีย์ ............ ..........................................................

จังหวัด ................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ . ............................................................
หมายเลขโทรสาร ...............................................................

หมายเลขติดต่อ ......................................................................
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ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย
เพิ่มบัญชีธนาคาร
0001

ลบบัญชีธนาคาร

รหัสธนาคาร .........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร..........................................................

แก้ไขบัญชีธนาคาร

ชื่อธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาธนาคาร..................................................................

ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร .................................................................................................ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
เพิ่มบัญชีธนาคาร
0002

ลบบัญชีธนาคาร

รหัสธนาคาร .........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร..........................................................

แก้ไขบัญชีธนาคาร

ชื่อธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาธนาคาร..................................................................

ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ....................................................................................... (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
เพิ่มบัญชีธนาคาร
0003

ลบบัญชีธนาคาร

รหัสธนาคาร .........................................................................
หมายเลขบัญชีธนาคาร..........................................................

แก้ไขบัญชีธนาคาร

ชื่อธนาคาร .........................................................................
ชื่อสาขาธนาคาร..................................................................

ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ............................................................................ (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
เปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding tax type ................................................. รหัสภาษี..... ………………………….….................. Rec.type………………………
เนื่องจาก ……………………………………………………..
ข้อมูลผู้รับเงินแทน (Alterntive Payee)
เพิ่มบัญชีธนาคาร
0001

ลบบัญชีธนาคาร

รหัสผู้ขาย .........................................................................

แก้ไขบัญชีธนาคาร

ชื่อผู้ขาย .............................................................................

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
เพิ่มบัญชีธนาคาร
0001

ลบบัญชีธนาคาร

รหัสผู้ขาย .........................................................................

แก้ไขบัญชีธนาคาร

ชื่อผู้ขาย .........................................................................

ลบข้อมูลหลักผู้ขาย เนื่องจาก............................................................................................................................................................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบของผู้ขาย จํานวน ................ ฉบับ ดังนี้
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / เอกสารบัญชีธนาคาร
สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า / สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
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อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายและขอรับรองว่าข้อมูลหลักผู้ขายนี้เป็นไปตามหนังสือ / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง /
สัญญาเลขที่ ..................................... เมื่อวันที่ ................................... ระหว่าง (คู่สัญญา / ผู้ขาย) .............................................................
รหัสผู้ขาย ...................................................กับส่วนราชาการ ........................................................... รหัสหน่วยงาน ....................
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..................................................................... ระยะเวลาการชําระเงินแบ่งเป็น ................................. งวด

ลงชื่อ................................................................. หัวหน้าส่วนราชการ (*)
(.......................................................)
ติดต่อ ........

ตําแหน่ง.................................................................

โทร..................................................
อธ
สําหรับกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ...................................................ผู้เปลี่ยนแปลง
(.................................................)
ตําแหน่ง..............................................................

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว เมื่อวันที่.....................
ลงชื่อ...................................................ผู้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
(.................................................)
ตําแหน่ง..............................................................
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วิธีการปฏิบัติงาน

การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช้
: 8 พฤษภาคม 2563
หน่วยงานที่ถือครอบเอกสาร
:
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :
นางนภัทร รัตติกรพรสกุล
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ : นายจิรายุ พลับสวาท
ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนาม

รายละเอียดการแก้ไข

วันที่

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 จะจัดเอกสารแนบประกอบการออกหนังสื อรับรอง
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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วิธีการปฏิบัติงาน
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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
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วิธีการปฏิบตั ิงาน

งานตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภณ
ั ฑ์ทมี่ ีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
:
วันที่เริ่มใช้
:กองคลังและพัสดุ
หน่วยงานที่ถอื ครองเอกสาร
ตําแหน่ง
ผู้จัดทํา

นางนิ่มนุช เพ็งพุฒ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ชํานาญงาน

ผู้ทบทวน

นายจิรายุ พลับสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
รักษาการผู้อํานวยการกองคลังและพัสดุ

ผู้อนุมัติ

นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประวัติการแก้ไข
แก้ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
งานตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภัณฑ์ แก้ไขครั้งที่ : 0
: 2/6
ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป หน้า

วิธีการปฏิบตั ิงาน

1.วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้การดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการ และมีครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทันต่อความต้องการใช้งาน คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนการ
ตรวจครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง
2.ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับครุภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่คู่สัญญาได้ดําเนินการตาม
สัญญาและทําการขอส่งมอบครุภัณฑ์ รับเอกสารการขอส่งมอบ ตรวจสอบเอกสารการขอส่งมอบ ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการดําเนินการและขออนุมัติเบิกจ่าย เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาอนุมัติ และเบิกจ่ายเงิน
3.คําจํากัดความ
การจัดซื้อจัดจ้าง

หมายถึงการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย
นิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
พัสดุ
หมายถึงสินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สินค้า
หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
การบริหารสัญญา
หมายถึง การควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ หากมี ปัญ หาหรือ อุ ป สรรคจากการปฏิ บั ติ ง านตามสัญ ญาจะต้ อ งหา
วิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หรือพิจารณาวินิจฉัยทําความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ 1) ราชการส่วนกลาง หมายถึงอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนราชการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
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เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
งานตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภัณฑ์ แก้ไขครั้งที่ : 0
: 3/6
ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป หน้า

วิธีการปฏิบตั ิงาน

4.ความรับผิดชอบ
4.1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของคู่สัญญา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญา ดําเนินการตรวจรับพัสดุและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณา
4.2. หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และพิจารณาวินิจฉัยทําความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
4.3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดําเนินการรับเอกสารการขอส่งมอบ ตรวจสอบและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อํานวยความสะดวก หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติตามสัญญาจะเสนอแนะ แนะนําวิธีแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4.4. อธิการบดีหรือผู้รับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย พิจารณาเอกสารและลงนามอนุมัติเพื่อสั่งจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย
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เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภัณฑ์ที่ แก้ไขครัง้ ที่ : 0
: 4/6
มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึน้ ไป หน้า

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึน้ ไป
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

คู่สัญญาดําเนินการ
ตามสัญญา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

สัญญาซื้อขาย

ครบกําหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หนังสือแจ้งส่ง
มอบครุภัณฑ์

ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ
ต ร ว จ รั บ จ า ก
ระบบe-GP และ
ใบตรวจรั บ จาก
ระบบ MIS

ตรวจรับพัสดุ

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและเจ้าหน้าที่
พัสดุคณะ

ตรวจสอบเอกสารและ
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้อง
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจ
รับพัสด

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกรายงาน
การจัดซื้อและ
ขออนุมัติ
เบิกจ่าย

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานการจัดซื้อและ
ขออนุมัติเบิกจ่าย

ไม่ถูกต้อง
อธิการบดี/ผู้รับ
มอบอํานาจ

หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณา

ถูกต้อง
ผู้ปฏิบัติงาน
รับ-จ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

1.แบบฟอร์ ม
เบิกจ่าย
2.ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง
จ้ า งจากระบบ
e-GP (P/O)
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เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทนการ แก้ไขครัง้ ที่ : 0
หน้า
: 5/6
สอนเกินภาระงาน

6. วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจรับพัสดุ สําหรับครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
1). คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญาของ
ผู้ขาย พิจารณากรณีมีการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง การขอ
เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนการส่งมอบ เมื่อผู้ขายได้ทําการ
ติดตั้งครุภัณฑ์จนใกล้แล้วเสร็จหรือใกล้จะครบกําหนดส่งมอบ จะทําการแจ้งให้ผู้ขายทําการส่งมอบครุภัณฑ์
2). เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อสัญญาใกล้ครบกําหนดส่งมอบจะดําเนินการประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งผู้ขายให้ทํา
การส่งมอบ โดยให้ผู้ขายแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี ในวันและ
เวลาทําการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการของผู้ซื้อ
3). เจ้าหน้าที่พัสดุ ภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบจากผู้ขายจะทําการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้
3.1) ชื่อรายการตามสัญญา จะต้องถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏในสัญญา
3.2) เลขที่สัญญา ต้องระบุตามที่ปรากฏในสัญญา
3.3) วงเงินตามสัญญา หากมีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป จะต้องทําการแจ้งกําหนดส่งมอบให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้งก่อนการส่งมอบ
3.4) วันและเวลาในการส่งมอบ เพื่อทําการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3.5) สถานที่ในการส่งมอบ จะต้องเป็นสถานที่ระบุไว้ตามสัญญา
ภายหลังการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทําการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการต่อไป
4). คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดส่งมอบคณะกรรมการฯ จะมาปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อ
ทําการตรวจรับพัสดุ โดยทําการตรวจนับจํานวน ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดจนการติดตั้งการใช้งาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีมากทดลองหรือ
ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คําปรึกษาก็ได้ ใน
กรณีที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
จัดทําใบตรวจรับโดยคณะกรรมการฯ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุให้ทําความเห็นแย้งไว้และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดําเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี
5). คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายหลังตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทํารายงานผลการ
ตรวจรั บพัส ดุ กรณี มีค่ าปรั บเกิ ดจากการส่งมอบล่าช้าจะต้ องพิจารณาในส่ วนของจํานวนวันในการคิดค่าปรับ หรือ
พิจารณางด ลดค่าปรับแล้วแต่กรณี แล้วนําส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปจํานวนเงินในการคิดค่าปรับ และนําเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ
6). เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รับพัสดุนั้นไว้ใช้งานตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุแล้ว ให้จัดทํารายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่าย ประกอบด้วยรายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบ
ข้อ 16 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น ใบส่งมอบงาน ใบตรวจรับพัสดุ ใบเบิกครุภัณฑ์ ภาพถ่ายครุภัณฑ์ที่ได้มี
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เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจอนุมัติเงินค่าตอบแทนการ แก้ไขครัง้ ที่ : 0
หน้า
: 6/6
สอนเกินภาระงาน

การเขียนหมายเลขครุภัณฑ์กํากับไว้แล้ว ตลอดจนเอกสารในการจัดหาอื่นเพื่อประกอบการขอเบิกจ่าย ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อทําการตรวจสอบหากพบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือมีข้อแนะนําหรือเอกสารไม่สมบูรณ์จะส่งเรื่องคืน
ให้เจ้าหน้าที่ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการแก้ไข และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
7). อธิการบดีหรือผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดี พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายค่าครุภัณฑ์ หรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
หากเห็นชอบตามที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอให้หน่วยเบิกจ่ายทําการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้กับผู้ขาย แต่หากไม่เห็นชอบ
ตามที่เสนอจะส่งเรื่องคืนเพื่อให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิกจ่าย
8). เจ้าหน้าที่ เมื่อเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอํานาจเรียบร้อยแล้ว
นําส่งให้ผู้ปฏิบัติงานในงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณเพื่อนําจ่ายตามขั้นตอนให้แก่ผู้ขายต่อไป
(เสร็จสิ้นกระบวนการ)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.2 ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.3. ประกาศ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
7.4. บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
7.5. บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
7.6 สัญญาซื้อขาย
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e – GP )
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ( MIS )
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ( MIS )
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร
บันทึกรายงาน
ผลการ
พิจารณา

ชื่อเอกสาร
เอกสารเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์

สถานทีเ่ ก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
เอกสาร
ในการเก็บ
10 ปี
จัดเก็บโดย
ห้องเก็บเอกสาร งานจัดซื้อ
แยกตาม
ของงานพัสดุ
งานพัสดุ
ปีงบประมาณ
กองคลังและ
พัสดุ
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งานจางออกแบบดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง
(มูลคากอสรางไมเกินหาลานบาท)
เลขที่เอกสาร

:

วันที่เริ่มใช

: 8 พฤษภาคม 2563

หนวยงานที่ถือครองเอกสาร

: กองคลังและพัสดุ งานพัสดุ

ตําแหนง

ลงนาม

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น
นายจิรายุ พลับสวาท

วันที่

8 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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แกไขครั้งที่ :
หนา : 2/9

1. วัตถุประสงค
ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนกฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของภาครัฐมีกรอบ
การปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมุงเนนใหเกิดความโปรงใส และเปนการจัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของ
การใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพ.ร.บ.และระเบียบจัดซื้อจัดจาง
ไดแยกหมวดการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางจากการจัดซื้อจัดจางทั่วไป เนื่องจากการจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางมีระเบียบฯ ที่เกี่ยวของในบางประเด็นแตกตางจากการจัดซื้อจัดจางทั่วไป เชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เปนตน
ดังนั้น การจัดทําวงจรงาน (Work Instruction) จางออกแบบงานกอสราง วิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (วงเงิ น ก อ สร า งไม เ กิ น ห า ล า นบาท) จะมีป ระโยชน ตอ การดํา เนิน การสํา หรับ เจ า หน า ที่ผู ป ฏิ บั ติง าน
ทุกหน วยงาน ผูบ ริห าร รวมถึ งการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบีย บฯ ภายหลั งดํา เนิ นการเสร็จ สิ้ น ซึ่งวงจรดังกลาว
เปนงานจางออกแบบที่ปรับปรุงใหมภายหลังพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ มีผลบังคับใช
2. ขอบเขต
จางออกแบบดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง มีขอบเขตการจางฯ กําหนดตามวงเงิน
ที่ ได รั บ อนุ มัติ / เห็ น ชอบให ออกแบบสํ า หรั บ งานกอสรางไมเ กิน หาลา นบาท ตามพระราชบัญ ญัติ การจัดซื้ อจัดจา ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 82 (2)
3. คําจํากัดความ
เจาหนาที่ หมายถึง ผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
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
คณะกรรมการรางขอบเขตของงานจางออกแบบ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจาง
ออกแบบ หมายถึง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 139
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งจางตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอธิการบดี เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐ ซึ่งการมอบอํานาจเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 6 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 2632/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
คณะกรรมการจางตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหตรวจรับการจาง
ออกแบบงานกอสรางของผูใหบริการใหถูกตองครบถวนตามสัญญา และ/หรือเสนอความเห็นกรณีแกไขสัญญา ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ (5)
ผูใหบริการ หมายถึง ผูที่รับจางออกแบบกอสรางที่เปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งตองเปนผูที่ไมมี
สวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานที่ออกแบบนั้นทั้งความสัมพันธโดยตรง และโดยออม
ผูวาจาง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ความรับผิดชอบ
4.1 เจาหนาที่
- มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดจางและการบริหารพัสดุในงานจางออกแบบ
4.2 หัวหนาเจาหนาที่
- กํากับ ดูแล ตรวจสอบงานที่เจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
- ผานเรื่องเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบมีความเห็น
ใหแกไขสัญญา
4.3 คณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือบุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ
- จัดทําขอบเขตของงานจางออกแบบ
4.4 คณะกรรมการจางตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
- ตรวจรับงานจางออกแบบใหถูกตองครบถวนตามสัญญา และเสนอความเห็นกรณีแกไขสัญญา
4.5 หัวหนาหนวยงานของรัฐ
- ใหความเห็นชอบบันทึกหลักการ ขอบเขตของงานจาง (TOR)
- ใหความเห็นขอบรายงานผลของคณะกรรมการ
- ใหความเห็นชอบรายงานขอจาง
- ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ หนังสือเชิญทําสัญญา สัญญา
- ใหความเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกของเจาหนาที่
- ใหความเห็นชอบรายงานผลของคระกรรมการตรวจรับฯ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจางออกแบบดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

เริ่มตน

เจาหนาที่

เจาหนาที่

งบประมาณคาออกแบบ
และวงเงินประมาณการ
คากอสราง

กองแผนฯ

งานพัฒนาอาคารฯ

บันทึกขออนุมัตหิ ลักการ

ไมเห็นชอบ

อธิการบดี

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

หน.สวนราชการ
พิจารณา

งบประมาณหรือบันทึก
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ผังแมบท
-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบก.คลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางฯ
พ.ศ.2560
-บันทึกอนุมัติหลักการ

เห็นชอบ

อธิการบดี

คณะกรรมการTOR

บันทึกหลักการที่เห็นชอบแลว

แตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการเสนอ TOR ตอหน.สวน
ราชการผานหน.เจาหนาที่

อธิการบดี

-บันทึกขอเห็นชอบ
-คําสั่ง

- บันทึกขอเห็นชอบ
คณะกรรมการ TOR -TOR
-แบบบก.03
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ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 5/9
ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

ตอ

เจาหนาที่

รับ TOR จากคณะกรรมการ

หน.เจาหนาที่

หน.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
ถูกตอง

อธิการบดี

ไมถูกตอง

-เจาหนาที่
-บันทึกขอเห็นชอบ
–คณะกรรมการ TOR -TOR
-แบบบก.03
ไมเห็นชอบ

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

หน.สวนราชการ
พิจารณา

เห็นชอบ
จัดทํารายงานขอจางออกแบบ
เจาหนาที่
ไมเห็นชอบ

เจาหนาที่

เจาหนาที่

หน.สวนราชการ
พิจารณา

-บันทึกขอเห็นชอบ
-คณะกรรมการกําหนด -TOR
TOR
- แบบบก.03

-บันทึกขอเห็นชอบ
-TOR
-แบบบก.03

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

-รายงานขอจาง MIS
(แบบอบ.1)
-รายงานขอจาง e-G

-อธิการบดี

-รายงานขอจาง MIS

เห็นชอบ

เจรจาตกลงกับผูมีอาชีพใหบริการ

-ผูใหบริการ
-สถาปนิก
-วิศวกร

-เจรจาโดยตรง
-โทรศัพท
-e-mail
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ผูรับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 6/9

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

ตอ

เจาหนาที่

ตรวจสอบใบเสนอราคาเปรียบเทียบวงเงินกับ
ราคากลาง และหลักฐานอื่นประกอบ

จัดทํารายงานพิจารณาผล

บันทึกรายงานใน e-GP

อธิการบดี

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

เอกสาร
-ใบเสนอราคา
-ราคากลาง
-บัตรวิชาชีพ
-บัตรประชาชน หรือ
-หลักฐานการจด
ทะเบียนหาง,บริษัท

-รายงานผล MIS
-รายงานผล e-GP

อธิการบดี
หน.สวนราชการ
พิจารณา

อธิการบดี

เจาหนาที่

เชิญทําสัญญา

-ผูใหบริการ

เจาหนาที่

แจงผูใหบริการทราบเพื่อเตรียม
ทําสัญญาภายใน 5 วันทําการ

-ผูใหบริการ

เจาหนาที่

รับเอกสารประกอบสัญญา

-ผูใหบริการ

เจาหนาที่

จัดทํารางสัญญาและจัดทําเอกสาร
ประกอบสัญญา (ตนฉบับ,คูฉบับ)

-ผูใหบริการ

-หนังสือเชิญทําสัญญา
-โทรสาร
-โทรศัพท
-e-mail
-ปณ.ลงทะเบียนตอบรับ

หจก.บจก.
หลักประกันสัญญา
หนังสือรับรอง
วัตถุที่ประสงค
สําเนาใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน
บอ.จ.2, 3, 5
บัตรวิชาชีพ
บุคคลธรรมดา
หลักประกันสัญญา
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
บัตรวิชาชีพ
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
ตอ

เจาหนาที่

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 7/9
ผูเกี่ยวของ
ไมถูกตอง

นิติกรตรวจสอบรางสัญญาและตรวจ
เอกสารประกอบ

นิติกร

ถูกตอง

เจาหนาที่

นิติกร

รับรางสัญญาจากนิตกิ ร
บันทึกใบสั่งจางMIS

เจาหนาที่

เอกสาร

แจงผูใหบริการลงนามสัญญาทราบ

รางสัญญาและ
เอกสารประกอบ

วางเงินค้ําประกัน
(กรณีเงินสด)

ผูใหบริการ

สัญญา
ใบสั่งจาง

ผูใหบริการ

ประสาน
ทางโทรศัพท

ผูใหบริการ

งานที่ออกแบบ

พิมพใบสั่งจางแนบเรื่อง

ผูใหบริการ

ผูใหบริการดําเนินการออกแบบ
ตามสัญญา

รับมอบงานออกแบบ

เจาหนาที่

เจาหนาที่
ผูใชงาน

เจาหนาที่

ประสานคณะกรรมการตรวจรับใน
งานจางออกแบบทําการตรวจรับ

จัดทําเอกสารรายงานผลตรวจรับและสงเบิกจาย
(สํานาเอกสาร แนบลําดับเอกสาร)

สิ้นสุด

คณะกรรมการตรวจรับ ใบตรวจรับ
ทะเบียนงานออกแบบ

ลงทะเบียนควบคุม
และเบิกใชงาน

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

บันทึกรายงานผลและ
เบิกจายเงิน
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 8/9

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 รับทราบและตรวจสอบรายการงบประมาณ บันทึกหลักการเหตุผลความจําเปน ที่ตองดําเนินการ และ
รายละเอียดอื่นๆ เชน ระยะเวลาในการใชงาน ลักษณะความซับซอนของงาน กฎหมายและระเบียบ รวมถึงเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
ขอความเห็นชอบและลงนามคํ าสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจาง
ออกแบบ
6.2 ติดตามงานจากคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่ หรือ บุคคลผูจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ และ
ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน เชน วงเงิน สาระสําคัญของงาน แลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบผานหัวหนา
เจาหนาที่
6.3 จัดทํารายงานขอจางออกแบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 140
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พรอมบันทึกระบบ e-GP ดังนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางออกแบบ
(2) ขอบเขตของงานจางออกแบบ
(3) คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางออกแบบ
(4) วงเงินคากอสราง
(5) คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยประมาณ
(6) กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางออกแบบ
(7) วิธีที่จะจางออกแบบ และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น
(8) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(9) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
6.4 ติดตอเจรจารายละเอียดขอบเขตงานและตอรองราคากับผูใหบริการจางออกแบบโดยตรง
6.5 ตรวจสอบความถูกตองของใบเสนอราคา หรือขอเสนองานจางออกแบบ และหลักฐานจากผูใหบริการ
6.6 จัดทํารายงานการพิจารณาการจางออกแบบเสนอเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบผานหัวหนาเจาหนาที่
6.7 เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ/อนุมัติแลว ใหจัดทําหนังสือเชิญผูใหบริการทําสัญญา ตามพ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 96 แลว บันทึกขอมูลรายงานขอจางออกแบบในระบบสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง (e-GP)
6.8 แจงติดตอประสานผูใหบริการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อทําสัญญาตามแบบสัญญา
6.9 รับเอกสารประกอบสัญญาจากผูใหบริการ
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วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 9/9

6.10 จัดทํารางสัญญาถายสําเนาเอกสารประกอบสัญญา
6.11 สงเอกสารใหนิติกรมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง
6.12 เสนอสัญญาหัวหนาหนวยงานของรัฐลงนาม และบันทึกใบสั่งจางใน MIS เปนเอกสารอางอิง(ไมตองลงนาม)
6.13 ประสานใหผูใหบริการทราบเพื่อรับสัญญาและลงมือทํางานจางออกแบบ
6.14 ระหวางรอผูใหบริการสงมอบงานใหตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญา และแจงผูรับจางเพื่อใหสงมอบตามสัญญา
6.15 นัดหมายผูใหบริการรับมอบงานจาง และนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับในงานจางออกแบบเพื่อตรวจรับ
6.16 เมื่อคณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลวสงเอกสารหลักฐานใหเจาหนาที่รับไว
6.17 จัดทําใบตรวจรับพัสดุกรณีงานจางออกแบบในระบบสารสนเทศ (MIS)
6.18 สําเนาเอกสารและลงทะเบียนงานจางออกแบบ
6.19 จัดทําใบเบิกในระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อนําไปใชงาน
6.20 จัดทําบันทึกเบิกจายเงินในระบบสารสนเทศ (MIS)
6.21 รวบรวมเอกสารสงงานการเงินเพื่อเบิกจายเงินคาจางออกแบบใหผูใหบริการตามสัญญา
7. เอกสารอางอิง
7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.3 กฎกระทรวง “การกําหนดอัตราคาจางใหผูบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง”
7.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.5 ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (e-GP)
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
8.1 บันทึกหลักการ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการ หรือบุคคลกําหนดขอบเขตของงานจางออกแบบ (TOR)
8.2 คําสั่งมหาวิทยาลัย
8.3 บันทึกขอความเห็นชอบขอบเขตของาน (TOR) จางออกแบบฯ
8.4 รายงานขอจางออกแบบงานกอสรางในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS) แบบ อบ.1
8.5 แบบรายงานผลการพิจารณาจางออกแบบ
8.6 สัญญาจางออกแบบ ตามแบบสัญญาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
8.7 ใบสั่งจางในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)
8.8 ใบตรวจรับงานจางออกแบบ
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา : 10/9

วิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

อบ.xxxxxxxxxxxxx
ธบ.xx /2562

ชื่อเอกสาร

-ใบเบิก
-สําเนางานจาง
ออกแบบกอสราง xxx
จางออกแบบกอสราง
xxx

สถานที่เก็บ

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

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ
10 ป

แฟมทะเบียนของ
หนวยงาน

เจาหนาที่

10 ป

ทะเบียนสัญญาของ
หนวยงาน

เจาหนาที่

การจัดเก็บ
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement Program :ระบบ CFS)
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
: กองคลังและพัสดุ

ตำแหน่ง

ลงนำม

วันที่

ผู้จัดทำ :

นางสาวพรภัสสร รุ้งสิริเดชา/นักวิชาการเงิน
และบัญชี
ผู้ทบทวน : นายจิรายุ พลับสวาท/รักษาการผู้อานวย
กองคลังและพัสดุ
ผู้อนุมัติ : นายจิรายุ พลับสวาท/ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 2/26

1. วัตถุประสงค์
การจั ดทาแนวปฏิบั ติก ารใช้ งานระบบการจั ดทารายงานการเงิ นรวม (ระบบ Consolidated Financial
Statement Program :ระบบ CFS) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี เข้ า สู่ ร ะบบ
Consolidated Financial Statement Program (ระบบ CFS) ของส่วนงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และเผยแพร่ให้บุคลากรในกองคลังและพัสดุได้รับทราบ และเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังกล่าว
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70และมาตรา 72
มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัฐบาลสามารถนาข้อมูลรายงานการเงินไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ
2. ขอบเขต
แนวปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดทารายงานการเงินรวม (ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS) จะอธิบายขั้นตอนการทางานดังนี้
1) การเตรี ยมข้อมูล ก่อนนาข้อมูล เข้าสู่ระบบCFS 2. การจัดการข้อมูล พื้นฐาน 3. การใช้งานในระบบ CFS
โดยเริ่มตั้งแต่การรับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS วิธีการเข้าใช้ระบบงาน การบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย,ผู้รับผิดชอบ การสร้างผังบัญชี การนาเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงิน การประมวลผล การจัดทา
รายงานการเงิน การตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง การบันทึกงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. คาจากัดความ
ระบบการจัดทารายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program :
ระบบ CFS) เป็นระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลรายงานการเงินประจาปีของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อแสดงข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม สาหรับนาเสนอต่อผู้บริหาร
และรัฐบาลเพื่อนาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้ง เป็ น
เครื่องมือช่วยอานวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐจัดทารายงานการเงินตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
4. ความรับผิดชอบ
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีผู้รับผิดชอบเพียงท่านเดียวคือนักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี ระบบ GFMIS)
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

นั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น 1. รับเอกสารรายงานการเงินระบบ GFMIS
และบั ญชี (งาน
เล่ ม เอกสารรายงาน
บั ญ ชี
ระบบ
การเงินระบบ GFMIS
GFMIS)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รั บ เอกสารรายงาน
การเงินระบบGFMIS

นักวิชาการเงินและ เอกสารรายงานการเงิน
บั ญ ชี (งานบั ญ ชี ระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS)

วิธีการเข้าใช้ระบบงาน
และการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และผู้รับผิดชอบ

ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ย วกับ มหาวิท ยาลั ย
และผู้รับผิดชอบในการ
น า ข้ อ มู ล ร า ย ง า น
การเงินเข้าระบบ CFS

2. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ส่งเล่มเอกสารรายงานการเงิน
ระบบ GFMIS ให้ สตง.

3. การใช้งานในระบบ CFS

สตง.ตรวจสอบรายงาน
การเงินระบบ GFMIS

การจัดการผังบัญชี

สร้างผังรายงาน
การเงินของ
มหาวิทยาลัย (FS)

สร้างผังรายงาน
การเงินภาพรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ(T)
Mapping

สตง.ส่ ง รายงานการเงิ น ที่
ผ่ า นการรั บรองจาก สตง.
กลับมามหาวิทยาลัย

เอกสำร

ตรวจสอบผลการ
Mapping ผัง FS กับ T

ไม่ถูกต้องทั้งหมด

ถูกต้องทั้งหมด
การนาเข้ารายงาน
การเงินผ่านหน้าจอ
ระบบงาน Key - in

ตรวจสอบข้อมูลหลัง
การนาเข้ารายงาน
การเงิน
ถูกต้องทั้งหมด
ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

ปรับปรุง/
แก้ไข

ไม่ถูกต้องทั้งหมด
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. รับเอกสำรรำยงำนกำรเงินระบบ GFMIS
2. กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน ประกอบด้วย
1. วิธีกำรเข้ำใช้ระบบงำน
1. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome เนื่องจากระบบออกแบบให้ใช้งานผ่าน Google Chrome
2. เข้าสู่เว็บไซด์โดยระบุ Address: http://cfs.cgd.go.th
3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบการจัดทารายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ
(ระบบ CFS) จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรหัสผู้ใช้งานของรหัสผ่าน
3.1 รหัสผู้ใช้งาน : ระบุรหัสผู้ใช้งาน u23047 : คือ u (ตัวพิมพ์เล็ก) และตามด้วยรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
3.2 รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านของหน่วยงาน N2810u23047 : N (ตัวพิมพ์ใหญ่) ตามด้วย2810 ตามด้วย
u (ตัวพิมพ์เล็ก) และตามด้วยรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
3.3 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

3.1 ระบุ u23047
3.2 ระบุ N2810u23047

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงขั้นตอนการทางานโดยสรุป ดังนี้
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การนาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าสู่ระบบ CFS แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การจัดการผังบั ญชี ประกอบด้วย การนาเข้าข้อมูลผังบัญชี (GL) และผังรายงานการเงิน (FS) และทาการ
Mapping ข้อมูลผังบัญชีกับรายงานการเงิน
2. นาเข้ารายงานการเงิน สามารถเลือกวิธีการนาเข้าข้อมูลได้ 3 วิธี คือ
2.1 Key – in หมายถึง การบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอการทางาน
2.2 Import หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS มาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานนาส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. การตรวจสอบ ยืนยัน และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

2. กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password)
2.1 เข้าสู่หน้าจอระบบงานตามวิธีการตามข้อ 1 ซึ่งที่แถบเมนูด้านขวามือ (รูปภาพด้านบน) ให้คลิกปุ่ม
เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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2.2 ให้ระบุ “รหัสผ่าน” ดังนี้
1) ในช่องรหัสผ่านเดิมให้ระบุรหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ (รหัสที่ต้องการจะถูกเปลี่ยน)
2) ในช่องรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จานวน 8 หลัก โดยรหัส ที่กาหนดต้องมีความ
ซับซ้อนมากกว่าร้อยละ 70
3) ในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ รหัสใหม่ตามข้อ 2) อีกครั้ง และกดปุ่ม “Change” เพื่อเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ โดยปุ่ม “Change” จะปรากฏเมื่อระบุรหัสผ่านใหม่ที่มีค่าความปลอดภัยมากกว่าร้อยละ 70

3. กำรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน
เมื่อผู้ ใช้งานเข้าสู่ระบบ CFS แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรี ที่เมนู
“ข้อมูลหน่วยงาน” โดยตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหน่วยงาน และบันทึกข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งหน่วยงาน เบอร์
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกับหน่วยงานต่อไป

4. กำรเลือกปีบัญชีที่ต้องกำรใช้งำน
เนื่องจากระบบงานจะ Default ปีบัญชีปัจจุบัน/หรือปีบัญชีล่าสุดที่มีผู้เรียกใช้งานสาหรับการทางานใน
ทุกหน้าจอ ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการปรับปรุงข้อมูลในรอบบัญชีใด สามารถกาหนดปีบัญชีที่ต้องการใช้งานโดยคลิกปุ่ม
“ตรึงปี” ที่แถบเมนูด้านขวามือ
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จะปรากฏหน้าจอให้ระบุปี ดังรูปด้านล่าง ให้ระบุปีบัญชีที่ต้องการใช้งาน และกดปุ่ม “Save” ระบบจะระบุปีบัญชี
ที่เลือกสาหรับการทางานในทุกหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานตรึงปีไว้ แล้วปิดหน้าจอโปรแกรมเพื่อออกจากระบบหรือเลิกใช้งาน เมื่อ Log in เข้ำสู่ระบบจะต้อง
ตรึงปีบัญชีที่ต้องกำรอีกครั้ง เนื่องจากการปิดหน้าจอโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ ระบบจะไม่จาค่าปีบัญชีเดิมที่ท่านได้ทาการ
ตรึงปีไว้ในครั้งก่อน
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5. กำรออกจำกระบบงำน (Log out)
เมื่อต้องการออกจากระบบงานให้ Click ที่ปุ่ม

ออก

ที่อยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ

Click ที่ปุ่มนี้เพื่อออกจากระบบ

3. กำรใช้งำนในระบบ CFS
การนาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าสู่ระบบ CFS แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรจัดกำรผังบัญชี คือ การนาเข้าข้อมูลผังบัญชี เพื่อให้ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายงานการเงินได้ตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยมหาวิทยาลัยใช้วิธีการนาเข้าข้อมูลจานวนเงินด้วยงบการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 สร้างข้อมูลผังรายงานการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่มหาวิทยาลัยกาหนด (FS)
1.2 Mapping FS_TP เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงินของมหาวิ ทยาลัยไปยังผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ (TP)

ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (FS)

Mapping

FS_TP

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ (TP)

2. น ำเข้ ำ ข้ อ มู ล รำยงำนกำรเงิ น ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งน าเข้ า รายงานการเงิ น ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การผั ง บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยนาเข้าข้อมูลจานวนเงินด้วยรูปแบบงบการเงินของมหาวิทยาลัย (FS) ดังนั้นจึงต้องดาเนินการสร้า งผัง FS
ก่อน วิธีการนาเข้าข้อมูลของมหาวิทยาลัย จะใช้วิธี Key-in ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอการทางาน
3. กำรส่งข้อมูล ประกอบด้วย การตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องและจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
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1. กำรจัดกำรผังบัญชี

ใช้ ส าหรั บ ตั้ ง ค่า ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น ก่อ นเริ่ ม บัน ทึ กข้ อ มูล รายงานการเงิ นของมหาวิ ท ยาลั ยในแต่ ละรอบปี บั ญ ชี
ประกอบด้วย การนาเข้าข้อมูลผังรายงานการเงิน (FS) การ Mapping ข้อมูลผังรายงานของมหาวิทยาลัยกับผังรายงาน
การเงินภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ
1.1 กำรสร้ำงผังบัญชี
เป็นการนาเข้าข้อมูลผังบัญชีของหน่วยงานก่อนนาเข้าข้อมูลจานวนเงิน ในกรณีของมหาวิทยาลัยจะ
นาเข้าข้อมูลจานวนเงินตามรูปแบบงบการเงินของหน่วยงาน (FS) จึงสร้างผังรายงานการเงิน (FS) ตามรูปแบบที่ต้องการ
วิธีการใช้งานโปรแกรม
1) Click ที่ปุ่มเมนู “สร้างผังบัญชี (FS)” ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับการสร้างผังบัญชีดังภาพ

2) เลือกปีบัญชีที่ต้องการสร้างผังบัญชี เช่น ปี 2562
3) เลือกผังบัญชี ซึ่งมี 2 ผัง ได้แก่ ผัง GL
และผัง FS ผังรายงานการเงิน โดยผังบัญชีที่เลือกจะ
ผังบัญชี
เปลี่ยนเป็นปุ่มสีเขียว เพื่อให้ทราบว่ากาลังทางานอยู่ที่ผังบัญชีนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเลือกสร้างผัง FS อย่างเดียว
4) ทาการสร้างผังบัญชี โดยวิธีการสร้างผังบัญชีด้วยตนเองผ่านจอการทางาน
4.1) สร้างหมวดบัญชีหลัก โดยClick ปุ่ม ที่อยู่บริเวณมุมซ้าย จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกรายการ ดังภาพ
ด้านล่าง ให้ระบุ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชี ที่ต้องการ
หมายเหตุ รหัสบัญชีต้องระบุเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ระบบไม่รองรับสัญลักษณ์ (Symbols)
4.2) ช่อง “เครื่องหมาย” ให้ระบุรายการดังนี้
- กรณีบันทึกข้อมูลหมวดบัญชีสินทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ให้เลือก “ไม่คิดเครื่องหมาย” (U)
- กรณีบันทึกหมวดบัญชีหนี้สิน ทุน และรายได้ ให้เลือก “กลับเครื่องหมาย” (R)
เนื่องจากการบันทึกข้อมูลหนี้สิน ทุน และรายได้ ในระบบจะกาหนดให้ระบุเครื่องหมาย “ลบ” เพื่อแสดงว่าเป็นการ
บันทึกข้อมูลด้านเครดิต ดังนั้น เพื่อให้ระบบกลับเครื่องหมายข้อมูลด้านเครดิตที่ติดลบ ให้เป็นบวก ในขั้นตอน “แสดง
ข้อมูลรายงานการเงิน” จึงต้องกาหนดค่าเครื่องหมายในหน้าจอนี้
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4.3) เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล
4.4) กรณีที่ต้องการเพิ่มหัวข้อย่อย ให้ Click ปุ่ม ที่อยู่ท้ายหัวข้อหลัก แล้วบันทึกรายละเอียดรายการบัญชี
ต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
4.5) กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ Click ปุ่ม ดินสอ (Import) จะปรากฏหน้าจอที่มีข้อมูลเดิมขึ้นมาให้แก้ไข
4.6) กรณีที่ต้องการลบรายการนั้นออก ให้ Click ปุ่ม
ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานสร้างผังบัญชี FS, Mapping
ผังบัญชี และนำเข้ำข้อมูลจำนวนเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สำมำรถลบรำยกำรบัญชีได้ ระบบจะไม่แสดงปุ่ม
และปุ่ม
Import หำกผู้ใช้งำนต้องกำรแก้ไขผังบัญชี ต้องลบรำยงำนกำรเงินที่นำเข้ำระบบออกก่อนจึงจะสำมำรถแก้ไขข้อมูล
ผังบัญชีได้
หมายเหตุ เนื่องจากภาพที่นามาประกอบ มหาวิทยาลัยมีการนาเข้าข้อมูลจานวนเงินเรียบร้อยแล้ว ในภาพจึงไม่มีปุ่ม
ดินสอ และปุ่ม
แสดงให้เห็น

4.4)คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการย่อย
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1.2 กำร Mapping ผังบัญชี
เมื่อดาเนินการสร้างผังรายงานการเงิน (FS) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบงาน CFS แสดงข้อมูลทาง
การเงินและบัญชีของหน่วยงานในรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานและรายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ จึงต้องทาการ Mapping FS_TP เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละหน่วยงาน (FS) ไปยังผังรายงาน
การเงินภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ (TP)
ผังรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (FS)

Mapping

FS_TP

ผังรายงานการเงิน
ภาพรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ (TP)

วิธีการใช้งานโปรแกรม
1) เลือกเมนู Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับจับคู่รายการบัญชี ดังภาพ
2) ตรวจสอบปีบัญชีที่ต้องการดาเนินการ หากระบบ Default ไม่ถูกต้อง ให้เลือกปีบัญชีที่ต้องการ
3) เลือกประเภทบัญชีว่าต้องการจับคู่ระหว่างผังบัญชีระดับใด
- กรณีของมหาวิทยาลัยให้เลือกจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) โดยคลิก
เลือก ประเภท * FS จับคู่กับ T

วิธีการ Mapping
มหาวิทยาลัยใช้วิธีการ Mapping ผ่าน Excel Form โดยผู้ใช้งานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่าน Excel Form
ดังนี้
1) กดปุ่ม “Export” เพื่อรับ Excel Form สาหรับการ Mapping จากระบบงาน
2) นา Excel Form จากระบบงานไปบันทึกข้อมูลกำรจับคู่รำยกำร ในคอลัมน์ “Mapping” ให้ครบถ้วนและ
นาเข้าระบบงาน
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กดปุ่ม Export เพื่อรับ Excel Form

3) ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับ Export – Excel Form ให้กดปุ่ม “Execute” และยืนยันการส่งออกข้อมูลดังภาพ

กดปุ่ม “Execute” และกดยืนยันการ
ส่งออก “OK”

4) จะปรากฏ Excel File ที่มุมด้านล่างซ้าย ให้ Double Click เพื่อเปิด File ดังภาพ
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5) ระบบจะแสดงข้อมูลการ Mapping รายงานการเงิน (ผัง FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) ที่คอล้มน์
“Mapping” ดังภาพ โดยระบบจะทางานด้วยการจับคู่รายการรหัสในคอล้มน์ A กับ C

6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจับคู่รายการที่ปรากฏในคอลัมน์ “account_code” (คอลัมภ์A) กับ
คอลัมน์ “Mapping” ให้สอดคล้องกัน และบันทึก File Excel ที่ดาวน์โหลด โดยเลือก “บันทึกเป็น” หรือ “Save as”
แล้วระบุรูปแบบการบันทึกเป็น Excel 97-2003 และเปลี่ยนชื่อ File Excel ให้ตรงกับชื่อ File ที่ระบบกาหนด เพื่อ
นาเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
7) นาเข้าข้อมูล File Excel ที่ระบุข้อมูล Mapping ครบถ้วนแล้ว เข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม “Import” ที่อยู่ติดกับ
ปุ่ม “Export”
หมายเหตุ ในภาพจะไม่ปรากฏปุ่ม “Import” เนื่องจากช่วงที่ทาคู่มือนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการนาข้อมูลรายงานการเงินเข้า
สู่ระบบเรียบร้อยแล้วและได้ยืนยันการนาส่งข้อมูลแล้วจึงไม่ปรากฏปุ่มต่างๆ ให้แก้ไขได้
8) กดปุ่ม “Upload” แล้วเลือก File Excel ที่ต้องการนาเข้า ซึ่งต้องมีชื่อไฟล์ตรงกับที่ระบบกาหนด หากไม่
ตรงกันจะไม่สามารถนาเข้าข้อมูลได้ จากนั้น กดปุ่ม “Execute” ยืนยันการนาเข้าข้อมูลการจับคู่รายการ
9) ระบบจะแสดงผลการจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) ดังภาพด้านล่าง
จากตัวอย่าง แสดงจานวนบรรทัดรายการที่จับคู่แล้ว 437 รายการ และจานวนรายการที่ยังไม่จับคู่ 0 รายการ ซึ่งบรรทัด
รายการที่จับคู่แล้วจะปรากฏเครื่องหมาย √ ด้านหน้าบรรทัดรายการนั้น
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ปุม่ Refresh

หมำยเหตุ ในภาพจะไม่ป รากฏปุ่ม “Auto” และ ปุ่ม “จับคู่ ” เนื่องจากช่ว งที่ทาคู่มือนี้ มหาวิทยาลั ยได้มีการนา
ข้อมูลรายงานการเงินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วและได้ยืนยันการนาส่งข้อมูลแล้วจึงไม่ปรากฏปุ่มต่าง ๆ ให้แก้ไขได้
1) ปุ่ม “Auto” หมายถึง การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ จะใช้ได้ในกรณีที่ผังบัญชีที่ต้องการจับคู่รายการ
(ด้านซ้ายและขวา มีรหัสตรงกันเท่านั้น
2) กรณีมีข้อผิดพลาดจากการนาเข้าข้อมูล
- กดปุ่ม คลิดดูรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
- กดปุ่ม Refresh หน้าจอ จะปรากฏรายการที่ระบบสามารถดาเนินการจับคู่ได้
1.3 กำรตรวจสอบผลกำร Mapping ผังรำยงำนกำรเงิน
เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ ในที่นี้คือ FS กับ T จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขเพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอ
ข้อมูลการจับคู่รายการ
- กรณีระบุ “ทั้งหมด”
: ให้ระบบแสดงทุกบรรทัดรายการบัญชี
- กรณีระบุ “เฉพาะที่เสร็จแล้ว” : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการจับคู่แล้ว
- กรณีระบุ “เฉพาะที่ยังไม่เสร็จ” : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการที่ยังไม่จับคู่ ต้องจับคู่รายการให้ครบ
ทุกรายการ

424
สำนักงำนงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 16/26

เมื่อตรวจสอบการ Mapping แล้ว พบว่ามีรำยกำรที่ยังไม่ได้จับคู่คงเหลืออยู่ จะไม่สำมำรถสร้ำงรำยงำน
กำรเงินในขั้นตอนต่อไปได้ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าในผังบัญชีของมหาวิทยาลัยมีรหัสบัญชีดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มี ต้อง
เพิ่มรายการดังกล่าวในผังรายงานการเงินก่อนจึงจะดาเนินการขั้นตอนต่อไป

2. กำรนำเข้ำรำยงำนกำรเงิน
เมื่อดาเนินการสร้ างผังบั ญชีและจับคู่รายการบัญชี (Mapping) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถนาเข้าข้อมูล
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการบันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key – in)
1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู นาเข้ารายงานการเงิน และ Click ที่ปุ่มเมนูย่อย บันทึกรายงานการเงิน และเลือกปีบัญชีที่
ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

2) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกรายงานการเงิน โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไข และวิธีการนาเข้า
ข้อมูล ดังภาพด้านล่าง
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3) ระบุเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ดังนี้
รายการ
คาอธิบาย
ปีบัญชี
ระบุปีบัญชีที่จะนาเข้ารายงานการเงิน
ระยะเวลารอบบัญชี ระบุรอบระยะเวลาบัญชี เช่น 1 ต.ค.- 30 ก.ย.
ประเภทข้อมูล
- กรณีนาเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้ระบุประเภท เป็น
“งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.”
- กรณีนาเข้างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แล้วให้ระบุประเภท เป็น
“งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว”
ความเห็นของ
- กรณีนาเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้เลือก “ไม่ระบุ”
ผู้ตรวจสอบ
- กรณีน าเข้างบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบรั บรองจาก สตง. แล้ ว ให้ ระบุความเห็ นของผู้
ตรวจสอบ เช่น ไม่มีเงื่อนไข หรือ มีเงื่อนไข หรือ ไม่แสดงความเห็น ดังภาพด้านล่าง
4) เลือกวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินด้วยวิธี “Keyin”
ควำมหมำยของวิธีกำรนำเข้ำข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิ ธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินได้เพียงวิธีเดียว โดย Click ที่ปุ่มวิธีการที่
ต้องการ ดังนี้ Keyin GL Keyin FS Import Excel
- Keyin GL หมายถึง บันทึกข้อมูลรายการบัญชี ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง
- Keyin FS หมายถึง บันทึกข้อมูลรายงานการเงิน ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง
- Import หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบ GFMIS เป็นข้อมูลตั้งต้นที่
สามารถใช้งานได้เมื่อได้นาเข้าข้อมูลจากการเชื่อมโยงที่เมนู นาเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
- Excel หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยนาเข้าข้อมูลผ่ าน Excel Form ซึ่งสามารถใช้งานได้เมื่อได้
นาเข้าไฟล์ที่เมนู นาเข้าข้อมูลจาก Excel เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของมหาวิทยาลัย ใช้วิธีการนาเข้าข้อมูล โดย Keyin FS คือ บันทึกข้อมูลรายงานการเงิน ผ่านหน้าจอระบบงาน
โดยตรง
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5) เมื่อเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะสร้างหน้าจอบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ ดังภาพ

เนื่องจากช่วงเวลาทีม่ ีการจัดทาคู่มอื มหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยตามกาหนดระยะเวลาทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด

ก่อนการส่งข้อมูลให้
กรมบัญชีกลางจะเป็นรายงาน
การเงิน(รอดาเนินการ) และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของทุน(รอดาเนินการ)

6) ให้ Click ที่ชื่อรายงานที่ต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ซึ่งมี 2 รายงาน
ดังภาพ จากตัวอย่าง กรณีเลือก “รายงานการเงิน (รอดาเนินการ)” ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล ดังภาพ
6.1 รายงานการเงิน

ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลในแต่ละงบให้ครบถ้วน เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ปุ่ม บันทึก จากนั้นให้ Click
ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบสูตรขึ้นมาให้ ดังภาพ
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กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลที่บรรทัดรายการบัญชีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม ”แก้ไข” เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
และเมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบ” อีกครั้ง เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ตามสูตร
สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน = 0 เมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถกดปุ่ม “ยืนยัน”
เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
- กรณีต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านซ้ายของหน้าจอ
- กรณีต้องการยืนยันการตรวจสอบ ให้คลิก ปุ่ม √ ยืนยันตรวจสอบ ด้านขวาของหน้าจอ
เมื่อยืนยันตรวจสอบแล้วสถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก “รอดาเนินการ” เป็น “ยืนยัน”ดังภาพ
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6.2 งบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน
ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน โดยระบุจานวนเงินในแต่ละช่องตาม
รูปแบบรายงานที่กาหนด และสามารถเพิ่มรายการข้อมูลได้โดย Click ที่ปุ่ม และแก้ไขชื่อรายการได้โดย Click ที่ปุ่ม
ดินสอ หรือลบบรรทัดรายการโดย Click ที่ปุ่ม ถังขยะ
ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะไม่ส่งข้อมูลงบแสดงส่ วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน ซึ่งสามารถทาได้โดย Click
ที่ปุ่ม ไม่ส่งข้อมูล โดยสถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก “รอดาเนินการ” เป็น “ไม่ส่งข้อมูล”

3. กำรตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง

เมื่อนาเข้าข้อมูลรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่ว นของรายงานการเงิน (ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน และงบรายได้แผ่นดิน) และงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน ผู้ใช้งานต้อง
แนบไฟล์เอกสารประกอบ และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1) การแนบไฟล์เอกสารประกอบ ให้คลิกที่ เอกสารแนบ เมื่อแนบไฟล์แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อให้ระบบทา
การแนบไฟล์ ในภาพจะไม่มีปุ่ม “บันทึก” เนื่องจากกรมบัญชีกลางกาหนดให้ดาเนินการภายในช่วงเวลาและจากัดการกด
บันทึก
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2) การส่งข้อมูล เมื่อบันทึกรายงานการเงินครบทุกรายงานแล้ว ให้ Click ที่ปุ่มส่งข้อมูล ส่งข้อมูล เพื่อส่งข้อมูล
ให้กรมบัญชีกลาง เมื่อกดปุ่มส่ งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางแล้ว ระบบจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทราบที่หน้าจอเมนู “บันทึก
รายงานการเงิน” ดังภาพ ซึ่งผู้ใช้งานจะแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ แต่สามารถคลิกปุ่ม เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้

บันทึกรายงานการเงิน จะ
แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้

3) เมื่อกรมบัญชีกลางรับเรื่อง หรือ ตีกลับข้อมูล (กรณีข้อมูลมีข้อคลาดเคลื่อน) มาให้หน่วยงานแก้ไขระบบ
จะแจ้งที่หน้าจอรายละเอียด

4. กำรบันทึกงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก สตง.
1) กดเมนู นาเข้ารายงานการเงิน มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางในครั้งแรก ด้วย
ประเภทข้อมูล “งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง” มหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจาก
สตง. ให้กรมบัญชีกลางอีกครั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
2) ให้ Click ปุ่ม สตง. ระบบจะแสดงหน้าจอที่กาหนดประเภทข้อมูลเป็น “งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองแล้ว” ขึ้นมาให้ จากนั้นให้ผู้ใช้ระบุความเห็นของผู้ตรวจสอบ แนบเอกสาร และ Click ปุ่ม
3) เมื่อผู้ใช้ยืนยัน การเปลี่ยนประเภทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว “รายงานการเงิน ” เดิมก็จะเปลี่ ยนสถานะจาก
“ยืนยัน” เป็น “รอดาเนินการ” เพื่อให้ผู้ใช้งานบันทึก/แก้ไขข้อมูลได้ใหม่ และปุ่ม สตง. จะหายไป
4) ผู้ใช้งานสามารถบันทึก/แก้ไข ข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม “รายงานการเงิน(รอดาเนินการ)” จะปรากฏหน้าจอให้
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และหากย้อนกลับไปที่หน้า “บันทึกรายงานการเงิน” สัญลักษณ์ จะเปลี่ยนจากรูปแฟ้มข้อมูล เป็น
รูปดินสอ ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามงบการเงินที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากมีข้อ
แก้ไขหลายรายการและต้องการนาเข้าด้วย Excel ใหม่ ให้กดปุ่มถังขยะ เพื่อล้างข้อมูลเก่าออก
5) และดาเนินการสร้างผังบัญชี FS ตรงเมนู ผังรายงานการเงิน √ ตัวที่เพิ่ม (ที่ต้องกดปุ่มถังขยะ เพราะเกี่ยวกับ
ตรงนี้ ถ้าไม่กดจะไม่ขึ้นปุ่มดินสอ ตอนเพิ่มรหัสบัญชี FS ใหม่)
6) กดเมนู Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน เลือกประเภทบัญชีว่าต้องการจับคู่ระหว่างผังบัญชีระดับใด
- กรณีของมหาวิทยาลัยให้เลือกจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T) โดยคลิก
เลือก ประเภท * FS จับคู่กับ T ดาเนินการ Mapping ตามขั้นตอนข้อ 1. การสร้างผังบัญชี
7) กดเมนู นาเข้ารายงานการเงิน ดาเนินการตาม ข้อ 2. การนาเข้ารายงานการเงิน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

7. เอกสำรอ้ำงอิง/กฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิบัติ

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 22/26

1. ดำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มำตรำ 70 มำตรำ 72
มำตรำ 70 ให้หน่ วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด
รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่มีค วามจ าเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ จะขอทาความตกลงกั บกระทรวงการคลั งจั ดท ารายงานการเงิ น
ประจาปี ซึ่งมิใช่ปี งบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกาหนดเงื่อนไข ให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให้ หน่วยงาน
ของรัฐนาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนาส่ง กระทรวงการคลังด้วย
มำตรำ 72 ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานการเงินประจาปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลั ง สานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็น
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้
นาส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 23/26

432
สำนักงำนงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 24/26
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 25/26

2. หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.5/ว 94 ลงวันที่ 20 กันยำยน 2561 เรื่อง ขอควำมร่วมมือส่งรำยงำนกำรเงิน
ประจำปีผ่ำนระบบ CFS
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวม
(ระบบ Consolidated Financial Statement
Program : ระบบ CFS)

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ : 26/26

3. คู่มือกำรใช้งำน ระบบรำยงำนกำรเงินรวมภำครัฐ (สำหรับส่วนรำชกำร) มกรำคม 2561 กองบัญชีภำครัฐ
กรมบัญชีกลำง http://cfs.cgd.go.th/cgd_app/cgd/index.php

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีแบบฟอร์มในการจัดทา

9. กำรจัดเก็บ
เลขที่
เอกสำร

-

ชื่อ
เอกสำร

สถำนที่เก็บ

รำยงำน http://cfs.cgd.go.th/cgd_app/cgd/
กำรเงิน
index.php

ผู้รับผิดชอบ

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ

กรมบัญชีกลำง

กองบริการการศึกษา
และบริการวิชาการ
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วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานงานรับ – สงหนังสือราชการและเอกสาร
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช& :
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :

ผู&จัดทํา :
ผู&ทบทวน :
ผู&อนุมัติ :

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหนง
นางสาวจริยา แดงมณี

ลงนาม

วันที่
1 พฤษภาคม 2563

อาจารยภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก&ไข
แก&ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก&ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
: 1/8

1. วัตถุประสงค;
1. เพื่อใชประกอบการปฏิบัติงานรับ – ส&งหนังสือราชการและเอกสารใหมีมาตรฐานและไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. เพื่อใหมั่นใจว&ามีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ไดกําหนดไว
อย&างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูควบคุมระบบงานทราบความตองการของผูใชงานระบบเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบใหมี
ความทันสมัย รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป9นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา
5. ป;องกันหนังสือราชการสูญหาย
6. ง&ายต&อการสืบคน เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ
7. ทําใหงานสารบรรณเป9นระบบ
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงาน งานรับ – ส&งหนังสือราชการและเอกสาร ครอบคลุมขั้นตอนการรับ การส&งหนังสือ
ราชการ เอกสารต&างๆ การลงทะเบียนรับหนังสือเขาจากหน&วยงานภายในและภายนอก พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือ คัดแยกหนังสือ เพื่อส&งเรื่องไปยังบุคคล หน&วยงานที่เกี่ยวของ
3. คําจํากัดความ
การรับ – สงหนังสือราชการ เป<นกระบวนงานหนึ่งในงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด&วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (2551: 119)
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต&การจัดทํา การรับ การส&ง การ
เก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป<นหลักฐานในราชการ ได&แก
1. หนังสือที่มีไปมาระหว&างส&วนราชการ
2. หนังสือที่ส&วนราชการมีไปถึงหน&วยงานภายนอกซึ่งมิใช&ส&วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน&วยงานอื่นซึ่งมิใช&ส&วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส&วนราชการ
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
: 2/8

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป9นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารทีท่ างราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไป
มีมาถึงส&วนราชการและเจาหนาที่รับไวเป9นหลักฐานดวย
ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต&อราชการที่เป9นแบบพิธีการ ใชกระดาษครุฑ เป9นหนังสือติดต&อ
ระหว&างส&วนราชการ หรือส&วนราชการมีถึงหน&วยงานอื่นซึ่งมิใช&ส&วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต&อราชการที่เป9นแบบพิธีการนอยกว&าหนังสือภายนอก เป9นหนังสือ
ติดต&อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาส&วนราชการระดับกรมขึ้น
ไป โดยใหหัวหนาส&วนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เป9นผูรับผิดชอบลงชื่อย&อกํากับใชใน
การติดต&อราชการเฉพาะกรณีที่ไม&ใช&เรื่องสําคัญ ไดแก& การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสําเนาหนังสือ
สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไม&เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน การแจงผลงานที่
ดําเนินการไปแลว การเตือนเรื่องที่คาง เรื่องหัวหนาส&วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป9น
คําสั่ง ใหใชหนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ ได&แก คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ; ได&แก ประกาศ แถลงการณ ข&าว
6. หนังสือที่เจ&าหน&าที่จัดทําขึ้น หรือรับไว&เป<นหลักฐานในราชการ ได&แก หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนังสือจากส&วนราชการ หน&วยงานภายนอกและบุคคลซึ่งมีมาจาก
ภายนอกและภายใน หนังสือที่ลงทะเบียนรับไวแลวนั้นเรียกว&า “หนังสือรับ”
การสงหนังสือ หมายถึง การส&งหนังสือภายในส&วนราชการหรือหน&วยงานภายนอก เช&นการแจงเรื่อง
ใหกับผูที่เกี่ยวของ
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เอกสาร
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4. ความรับผิดชอบ
เจ&าหน&าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
1. ลงทะเบียนรับ-ส&งหนังสือราชการ ดวยระบบงานสารบรรณ
2. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ทั้งภายนอกและภายใน
3. นําหนังสือที่ลงทะเบียนรับ – ส&ง เสนอผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4. นําเสนอผูที่ไดรับมอบหมาย / ร&างโตตอบหนังสิอ
5.จัดทําหนังสือแจงเวียนใหกับหน&วยงานที่เกี่ยวของ ดวยเอกสารและผ&านระบบ eDocument
6. ออกเลขที่หนังสือก&อนจัดส&ง
7. จัดเก็บสําเนาเรื่องเพื่อการคนหาหนังสือราชการต&างๆ ใหเป9นหลักฐานในการคนควาอางอิง
8. ส&งหนังสือราชการดวยวิธีการสื่อสารต&างๆ เช&น ทางไปรษณีย โทรสาร Email หรือ ระบบ
eDocument
9. ใหบริการแก&หน&วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ
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เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานรับ – สงหนังสือราชการและเอกสาร
ผู&รับผิดชอบ
กิจกรรม

ผู&เกี่ยวข&อง เอกสาร
เจาหนาที่ หนังสือเขา/

เริ่มตน

เจ&าหน&าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ออก

หนังสือจากหน&วยงานภายนอก/
ภายใน เอกสารทั่วไป เอกสารลับ

จัดลําดับ ตรวจสอบและ
แยกประเภทหนังสือ

ลงทะเบียนออกเลขรับ
วัน เดือน ปY

เจาหนาที่ หนังสือเขา/
ออก

ไม&ถูกตอง

เจาหนาที่ หนังสือเข้า/
ออก

ส&งคืนเจาของเรื่อง

เจาหนาที่ หนังสือเข้า/
ออก

นําเสนอผูบริหารพิจารณา/สั่งการ

สําเนาหนังสือที่เกษียณเรื่องใหแต&ละฝ[าย
และผูเกี่ยวของรับทราบ

นําตนเรื่องจัดเก็บเขาแฟ;ม

เจาหนาที่
และ
หนังสือเข้า/
ผูบริหาร ออก
เจาหนาที่

หนังสือเข้า/
ออก

เจาหนาที่ หนังสือเข้า/
ออก
หนังสือเข้า/

สิ้นสุด

เจาหนาที่ ออก
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
งานรับหนังสือ ภายนอกและภายใน
การรับหนังสือจากหน&วยงานภายนอก หน&วยงานภายใน ทั้งทางไปรษณีย หนังสือทางราชการ และ
หนังสืออื่นๆ
1. จัดลําดับความสําคัญและความเร&งด&วนของหนังสือ / เอกสาร ที่รับมาจากภายนอกและภายใน เพื่อ
ดําเนินการก&อนหลัง ตรวจเอกสารที่ไดรับ (สิ่งที่ส&งมาดวย ถามี) หากไม&ถูกตองครบถวน ติดต&อส&วนราชการเจาของ
เรื่อง หรือหน&วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพร&องไวเป9นหลักฐาน และจะ
ดําเนินการเรื่องนั้นต&อไป
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน
2.2 วันที่ ใหลงวัน เดือน ปY ที่รับหนังสือ
2.3 เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในแบบฟอรมทะเบียนหนังสือรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวัน เดือน ปY ที่ลงทะเบียน
3.2 ทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงลําดับติดต&อกันไปตลอดปYปฏิทิน เลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.3 ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
3.4 ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปY ของหนังสือรับเขามา
3.5 จาก ใหลงตําแหน&งเจาของหนังสือ หรือชื่อส&วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม&ระบุตําแหน&ง
3.6 ถึง ใหลงตําแหน&งของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส&วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม&มีตําแหน&ง
3.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม&มีชื่อเรื่อง ใหลงสรุปเรื่องย&อ
3.8 การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
4. จัดนําหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวเขาแฟ;มเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาลงนาม สั่งการ
5. ตรวจสอบเรื่อง และสําเนาหนังสือ หรือ สแกนไฟล ที่เกษียนเรื่องแลวใหแก&แต&ละหน&วยงาน ผูที่ไดรับ
มอบหมาย ไดรับทราบและปฏิบัติ ดําเนินการต&อไป โดยใหลงชื่อหน&วยงานที่รับหนังสือในช&องการปฏิบัติ ถา
มีชื่อบุคคล หรือตําแหน&งที่เ_กียวของกับการรับหนังสือใหลงชื่อหรือตําแหน&งไวดวย
6. ป`ดประกาศเพื่อเผยแพร&ประชาสัมพันธ
7. จัดเก็บหนังสือ เอกสารต&างๆ เขาแฟ;มตามประเภทหนังสือราชการ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
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8. การรับหนังสือภายในส&วนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหน&วยงานสารบรรณกลางแลว ให
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล&าวขางตนโดยอนุโลม
การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหส&วนราชการที่เกี่ยวของ จะส&งโดยเป9นเอกสารใหกับหน&วยงาน
หรือผ&านทางระบบ eDocument หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อรับ และลงวัน เดือน ปY ที่รับหนังสือไวเป9นหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได
ถ&าหนังสือรับนั้นจะต&องดําเนินเรื่องโดยหนวยงานนั้นเอง จนถึงขั้นได&ตอบรับหนังสือไปแล&วนั้นให&
ลงทะเบียนวาได&สงออกไป โดยหนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปDใด
งานสงหนังสือราชการ ภายนอกและภายใน
หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ให&ปฏิบัติตามที่กําหนดไว&ใสวนนี้
1. ใหเจาของเรื่อง หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจัดพิมพงาน – เอกสาร ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หรือหนังสือราชการ รวมถึงสิ่งที่จะส&งไปดวยใหครบถวน
2. นําเสนอพิจารณาลงนาม ตรวจความเรียบรอยของหนังสือ
3. ลงทะเบียนส&งหนังสือในทะเบียนหนังสือส&ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือส&ง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน ปY ที่ลงทะเบียน
3.2.เลขทะเบียนส&ง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือส&งเรียงลําดับติดต&อกันไปตลอดปYปฏิทิน
3.3 ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของส&วนราชการเจาของเรื่องในหนังสือที่จะส&งออก ถาไม&มีที่
ดังกล&าว ช&องนี้จะว&าง
3.4 ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปY ที่ส&งหนังสือออก
3.5 จาก ใหลงตําแหน&งเจาของหนังสือ หรือชื่อส&วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม&มีตําแหน&ง
3.6 ถึง ใหลงตําแหน&งของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส&วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม&มีตําแหน&ง
3.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม&มีชื่อเรื่อง ใหลงสรุปเรื่องย&อ
3.8 การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
4. ลงเลขที่ และวัน เดือน ปY ในหนังสือที่จะส&งออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคู&ฉบับใหตรงกับเลขทะเบียนส&ง
และ วัน เดือน ปYในทะเบียนหนังสือส&ง
5. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ส&งหนังสือไปยังหน&วยงานที่เกี่ยวของ ถาหน&วยงานภายนอก ส&งหนังสือที่ลงเลข
ทะเบียนแลวทางไปรษณีย หรือ โทรสาร หรือ Email
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วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
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6. หน&วยงานภายใน ส&งหนังสือที่ลงเลขทะเบียนแลว ทางโทรสาร หรือ Email หรือ แจงทางช&องการจัดเก็บ
เอกสารของแต&ละหน&วยงานหรือบุคคล หรือ ผ&านระบบ eDocument หรือช&องทางอื่นใดที่ติดต&อได
7. เอกสารอ&างอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว&าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. คําอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม พ.ศ.2533
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
4. ระเบียบว&าดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
5. ความสําคัญของการรับ-ส&ง หนังสือราชการ (ภายนอก)
8. แบบฟอร;มที่เกี่ยวข&อง
1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. ทะเบียนหนังสือส&ง
3. ใบนําส&งหนังสือหรือเอกสาร ทางโทรสาร
4. แบบตรารับหนังสือ
5. แบบการจ&าหนาซอง
6. แบบฟอรมหนังสือภายนอก
7. แบบฟอรมหนังสือภายใน (บันทึกขอความ)
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9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร :
งานรับ – สงหนังสือราชการและ แก&ไขครั้งที่ :
เอกสาร
หน&า
: 8/8

สถานที่จัดเก็บ

หนังสือรับจาก
ภายใน

สนอ.มรธ.สป.

หนังสือรับจาก
ภายนอก

สนอ.มรธ.สป.

หนังสือส&ง
ภายนอก

สนอ.มรธ.สป.

หนังสือส&ง
ภายใน

สนอ.มรธ.สป.

หนังสือคําสั่ง

สนอ.มรธ.สป.

ประกาศ

สนอ.มรธ.สป.

ผู&รับผิดชอบ
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
เอกสาร/ไฟล
เอกสารPDF
เอกสาร/ไฟล
เอกสารPDF
เอกสาร/ไฟล
เอกสารPDF

เอกสาร/ไฟล
เอกสารPDF
เอกสาร

เอกสาร
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน กำรขอใช้รถยนต์รำชกำร
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

1 มิถุนำยน 2563
กองบริกำรกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการ อ.ภัทรพล พรหมมัญ
ผู้อานวยการ อ.ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

ลงนำม

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วันที่
8 พฤษภำคม 2563
8 พฤษภำคม 2563
8 พฤษภำคม 2563
วัน เดือน พ.ศ.
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1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยานพาหนะ ของกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มี ขั้นตอนการปฏิบั ติงานที่ชัดเจน มีการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ทราบถึงรายละเอียด และขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ
1.3 เพื่อให้หน่วยงานกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดทา
วิธีการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ราชการที่ชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงาน
2. ขอบเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการการขอใช้รถยนต์ราชการ ของกองบริการการศึก ษาและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความ
สะดวกในการขอใช้รถยนต์ราชการของบุคลากร การทางานมีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. คำจำกัดควำม
รถยนต์ราชการ

หมายถึง รถยนต์ทุกประเภท ที่ให้บริการภายในกองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
งานยานพาหนะ
หมายถึง ส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ราชการของกองบริการ
การศึกษาและบริการวิชาการ
พนักงานขับรถยนต์
หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างไว้ในตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของกอง
บริการการศึกษาและบริการวิชาการ
เขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายถึง พื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด และปริมณฑล หมายถึง
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
ต่างจังหวัด
หมายถึง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
4. ควำมรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานยานพาหนะ เพื่ อให้บริการบุคลากรในการขอใช้
รถยนต์ราชการ ตอบคาถาม ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้พร้อมสาหรับการให้บริการ จัดทาข้อมูล เอกสาร รวบรวม
และจัดทาบันทึกสถิติการใช้รถยนต์ราชการ และติดต่อประสานงาน ภายในกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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2

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรขอใช้รถยนต์รำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำร

ผู้ขอใช้บริการแจ้งขอใช้รถยนต์ราชการ
มายังผู้ดูแลงานยานพาหนะ เช็ควันเวลาของรถที่ต้องการ

ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

ผู้ขอใช้
บริการ
ผู้ขอใช้
บริการ

ผู้ดูแลงานยานพาหนะ
ตรวจสอบ/พิจารณาจัด

รถยนต์

รถไม่ว่าง
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ

ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

รถว่าง

เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล

ต่างจังหวัด

ผู้ขอใช้บริการจัดทาเอกสารการขอใช้รถยนต์ราชการ และ/
หรือแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติเดินทางคาสั่งไปปฏิบัติ
ราชการ
เสนอผู้อานวยการลงนามอนุมัติการขอใช้รถยนต์

ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

เสนอธิการบดี/ผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมัติการขอใช้

รถยนต์
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ

ตารางการ
ให้บริการ
รถยนต์
ราชการ
ตารางการ
ให้บริการ
รถยนต์
ราชการ

แจ้งผลการอนุมัติไปยังผู้ขอใช้บริการ
บันทึกรายละเอียดการจองใช้รถยนต์
ในตารางการให้บริการรถยนต์ราชการ

แจ้งพนักงานขับรถยนต์
ให้บริการตามรายละเอียดการขอใช้
บันทึกข้อมูลการให้บริการ
ในตารางสรุปการใช้รถยนต์ราชการ

ประจำเดือน

ผู้ขอใช้
บริการ

แบบขอใช้
รถยนต์
ราชการ

ผู้อานวยการ แบบขอใช้
รถยนต์
ราชการ
อธิการบดี/ผู้ แบบขอใช้
มีอานาจลง รถยนต์
นาม
ราชการ
ผู้ขอใช้
บริการ

แบบขอใช้
รถยนต์
ราชการ
ผู้ดูแลงาน ตารางการ
ยานพาหนะ ให้บริการ
รถยนต์
พนักงานขับ ตารางการ
รถยนต์
ให้บริการ
รถยนต์
พนักงานขับ สรุปการ
รถยนต์
ใช้รถยนต์
ราชการ
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
6.1 ผู้ขอใช้บริการแจ้งขอใช้รถยนต์ราชการมายังผู้ดูแลงานยานพาหนะ เพื่อเช็ควันเวลาของรถที่ต้องการ
ใช้บริการ
6.2 ผู้ดูแลงานยานพาหนะตรวจสอบ และพิจารณาจัดรถยนต์ที่มีความพร้อม ตามวันเวลาในการให้บริการ
และแจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ
กรณี รถยนต์ราชการไม่ว่างให้บริการ ผู้ดูแลงานยานพาหนะแจ้งกลับผู้ขอใช้บริการ แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถจัดรถบริการให้ได้
กรณี รถยนต์ราชการว่าง ผู้ดูแลงานยานพาหนะ แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ เพื่อจัดทาเอกสารการขอ
ใช้รถยนต์ราชการ
6.3 ผู้ดูแลงานยานพาหนะ แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการจัดทาเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ราชการ และ/
หรือ แนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติเดินทาง คาสั่งไปปฏิบัติราชการ
6.4 ผู้ดูแลงานยานพาหนะเสนอขออนุมัติ การขอใช้รถยนต์ราชการต่อผู้อานวยการ และอธิการบดี/ผู้มี
อานาจลงนามอนุมัติ
กรณี เดินทางในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล ผู้ดูแลงานยานพาหนะขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการต่อ
ผู้อานวยการ
กรณี เดินทางไปต่างจังหวัด ผู้ดูแลงานยานพาหนะขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ ต่อผู้อานวยการ
และอธิการบดี/ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ ตามลาดับ
6.5 ผู้ดูแลงานยานพาหนะ แจ้งผลการอนุมัติการขอใช้รถยนต์ราชการไปยังผู้ขอใช้บริการ
6.6 ผู้ดูแลงานยานพาหนะบันทึกรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ราชการ สถานที่ วัน เวลา ในตารางการ
ให้บริการรถยนต์ราชการ เพื่อความสะดวกในการจัดลาดับการให้บริการ
6.7 ผู้ ดู แลงานยานพาหนะแจ้ งพนัก งานขับรถยนต์ใ ห้ บริ การตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ขอใช้ เมื่ อ
ให้บริการเรียบร้อยแล้ว พนักงานขับรถยนต์จะต้องสรุปรายละเอียดการให้บริการในแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
ราชการ
6.8 ผู้ดูแลงานยานพาหนะบันทึกข้อมูลการให้บริการ ในตารางสรุปการใช้รถยนต์ประจาเดือน เพื่อใช้เป็น
เอกสารแนบการเบิกค่าน้ามันรถยนต์ราชการ และค่าทางด่วนพิเศษ โดยสรุปเป็นสถิติการให้บริการประจาเดือน
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7. เอกสำรอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ 2545)
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบขอใช้รถยนต์ราชการ
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่จัดเก็บ

แบบขอใช้
หน่วยงานกอง
รถยนต์ราชการ คลัง มรธ.
บันทึกสรุปการ
ใช้รถยนต์
ราชการ

หน่วยงานกอง
คลัง มรธ.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ/
งานการเงิน
ผู้ดูแลงาน
ยานพาหนะ/
งานการเงิน

ระยะเวลำ
จัดเก็บ
10 ปี
10 ปี

กำรจัดเก็บ
แฟ้มเบิกเงินค่า
น้ามันรถยนต์
ราชการ
แฟ้มเบิกเงินค่า
น้ามันรถยนต์
ราชการ
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กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :

ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

1 พฤษภำคม 2563
กองบริกำรกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร

ตำแหน่ง
นายยศสุนทร ทรงประเสริฐชัย

ลงนำม

วันที่
7/5/2563

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสำร :
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบัติงำน
แก้ไขครั้งที่ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
หน้ำ
: 1/4
1. วัตถุประสงค์
เนื่องด้วยงำนกำรเงินมีหน้ำที่ให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆแก่บุคลำกรและนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ซึ่งรวมถึงกำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMISมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเก็บ
รวมโครงกำรต่ำงๆที่จัดทำขึ้นในมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อง่ำยต่อกำร
ตรวจสอบและจำทำกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเป็นระบบ
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS นั้นมีขอบเขตตั้งแต่ กำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสำรก่อนกำรเข้ำระบบ จนถึงกำรเข้ำระบบเสร็จแล้ว พิมพ์ใบขออนุมัติ
โครงกำรจำกระบบ เพื่อมำแนบกับโครงกำรเพื่อดำเนินงำนเสนอขออนุมัติต่อไป
3. คำจำกัดควำม
โครงกำรหมายถึงโครงการที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ที่มีรายละเอียด
ประกอบไปด้วย –ชื่อโครงการและชื่อผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการ
-วันที่จัดทาโครงการ
-ประเภทงบประมาณและจานวนงบประมาณที่ใช้จัดทาโครงการ
-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
-หมายกาหนดการในการจัดทาโครงการ
-สถานทีจัดทาโครงการ
-รายละเอียดผู้มาเป็นวิทยากรในโครงการ(ถ้ามี)
-การยืมเงินจัดทาโครงการหรือไม่
-ประเภทและจานวนผู้เข้ารวมโครงการ
4. ควำมรับผิดชอบ
นักวิชาการเงินบัญชี มีหน้าที่แนะนา การใช้งบประมาณให้เหมาะสมแก่โครงการ และการ
แนะนาการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณในภายการจัดทาโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
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เลขที่เอกสำร :
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบัติงำน
แก้ไขครั้งที่ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
หน้ำ
: 2/4
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

เริม่ ต้น

บุคลากรนาโครงการทีจ่ ดั ทามายืน่ ขอ
เข้าระบบMIS

บุคลากร โครงการ
มหาวิทยาลัย ที่จัดทา
ราชภัฏ
ธนบุรี

ตรวจสอบเอกสาร

นักวิชาการ โครงการ
เงินและ
ที่จัดทา
บัญชี

แก้ไข

นักวิชำกำร
เงินและ
บัญชี

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ป้อนข้อมูลโครงการเข้าระบบMIS
และพิมพ์ใบขออนุมตั ิโครงการจาก
ระบบ

สิน้ สุด

นักวิชาการ ใบขอ
เงินและ
อนุมัติ
บัญชี
โครงการ
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เลขที่เอกสำร :
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบัติงำน
แก้ไขครั้งที่ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
หน้ำ
: 3/4
6.วิธีกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรนำโครงกำรที่เข้ำระบบมำยื่นต่อ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ซึ่งต้องประกอบไปด้วย
–ชื่อโครงการและชื่อผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการ
-วันที่จัดทาโครงการ
-ประเภทงบประมาณและจานวนงบประมาณที่ใช้จัดทาโครงการ
-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
-หมายกาหนดการในการจัดทาโครงการ
-สถานทีจัดทาโครงการ
-รายละเอียดผู้มาเป็นวิทยากรในโครงการ(ถ้ามี)
-การยืมเงินจัดทาโครงการหรือไม่
-ประเภทและจานวนผู้เข้ารวมโครงการ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และป้อนข้อมูลลงระบบMIS
และทำกำรพิมพ์ใบขออนุมัติโครงกำรออกจำกระบบเพื่อนำไปแนบกับตัวโครงกำรเพื่อให้บุคลำกรนำไปทำกำร
ขออนุมัติ ในลำดับต่อไป

7. เอกสำรอ้ำงอิง
-ข้อมูลในระบบ MIS
- เอกสำรกำรขออนุมัติโครงกำร
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ใบขออนุมัติโครงการ
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เลขที่เอกสำร :
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิธีกำรปฏิบัติงำน
แก้ไขครั้งที่ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี กำรขออนุมัติโครงกำรในระบบMIS
หน้ำ
: 4/4
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร
ใบขออนุมัติ
โครงการ

สถำนที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรผู้ขอ
อนุมัติโครงการ

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
แนบไว้กับ
เอกสาร
โครงการเพื่อไว้
ทาเบิกจ่ายใน
ลาดับต่อไป
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน

การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช% :
หน.วยงานที่ถอื ครองเอกสาร :

ผู%จัดทํา :
ผู%ทบทวน :
ผู%อนุมัติ :

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหน.ง
นางสาวชัชนีวรรณ วังนาค

ลงนาม

วันที่
1 พฤษภาคม 2563

อาจารยภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก%ไข
แก%ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก%ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 1/7

1. วัตถุประสงค;
กองบริก ารการศึ กษาและบริ การวิ ช าการ มี อํ า นาจหน' า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในงานด'า น
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริห ารการศึกษาและบริหาร
วิชาการพร'อมกับดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารสวัสดิการ งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
งานพั ฒ นานั กศึ ก ษามี ห น' า ที่ ใ นการให' บ ริ ก ารแก1 นัก ศึ กษา ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ดโครงการให'แ ก1
นักศึกษา ตั้งแต1การร1า งโครงการ การนํา เสนอโครงการ ขออนุมั ติโครงการ งบประมาณ การเบิกจ1า ย
การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ1 า ย การจัดทํ า หนังสือราชการ การประสานงานกับ ผู'ที่เกี่ ยวข'อ ง
ตลอดจนการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ งานพัฒ นานั กศึก ษาได' จัดทํ าวิธี ปฏิบัติงานการจัดทํ า
โครงการขึ้น เพื่อเป<นประโยชนต1อผู'ป ฏิบัติงานและผู'ที่ต'องการจัดทําโครงการให'เป<นระบบและถูกต'อง
สนองตอบต1อความต'องการของผู'รับบริการ
2. ขอบเขต
วิธี การปฏิบั ติงานจะมีเนื้อ หาเกี่ ยวกับ วิธี การจั ดกิ จกรรม ลํา ดับ การดํ าเนิน โครงการในแต1ล ะ
ขั้นตอน จนสิ้นสุดการทําเดินโครงการ
3. คําจํากัดความ
โครงการ หมายถึง การจั ดกิ จ กรรม รายละเอี ยดของกิจกรรม ขั้ นตอน วิธีการตลอดจนแนว
ปฏิบัติในการจัดทํากิจกรรม เพื่อให'บรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการใหม. หมายถึง โครงการที่จัด ทําขึ้น ใหม1ในป=นั้น และสามารถดําเนินการได'เสร็จ สิ้ น
ภายในป=งบประมาณเดียวกัน
โครงการต. อเนื่อง หมายถึง โครงการที่ มีลักษณะต1 อเนื่องจากป=ที่แล'ว อาจเป<นโครงการที่ไ ม1
สามารถดํ า เนิ นการให' เสร็ จ ภายในป= ง บประมาณเดี ยวกั น หรื อ โครงการที่ ต'อ งต1 อ ยอดขยายผลไปสู1
กลุ1มเป?าหมายอื่น ๆ ก็ได'
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิททยาลัยจัดขึ้นเพื่อให'นักศึกษาได'เข'าไปมี
ส1วนร1วมซึ่งไม1เกี่ยวข'องกับกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยตรง กิจ กรรมดังกล1า วเป<นไปโดยสมัครใจของ
นักศึกษา
4. ความรับผิดชอบ
นักวิชาการศึกษา มีหน'าที่ในการให'บริการให'คําปรึกษาการจัดทําโครงการ รวบรวมสถิติการจัด
กิจกรรม การติดต1อประสานงานกับหน1วยงานทั้งภายในและภายนอก การจัดทําหนังสือราชการ รวมทั้ง
การดําเนินงานต1าง ๆ ที่เกี่ยวข'องกับการจัดทําโครงการ
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 2/7

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ผู%รับผิดชอบ

นักวิชาการ
ศึกษา

กิจกรรม

ผู%เกี่ยวข%อง

เอกสาร

นักศึกษา

แบบฟอรมการ
ขออนุมัติ
โครงการ

นักวิชาการศึกษา

โครงการ

นักวิชาการศึกษา

โครงการ

คณะกรรมการ
การเงินและคณะ
กรรมที่เกี่ยวข'อง

โครงการ

นักวิชาการศึกษา

แบบฟอรมการ
ยืมเงิน/หนังสือ
ราชการ/
เอกสารเบิกจ1าย

นักศึกษา

นักวิชาการศึกษาและ เอกสารรายงาน
ผลการดําเนิน
นักศึกษา
กิจกรรม
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 3/7

6. วิธีการปฏิบัตงิ าน
6.1 นักวิชาการศึกษาให'ความรู'ดา' นการจัดทําโครงการ พร'อมอธิบายแบบฟอรมต1าง ๆ ให'นักศึกษาเข'าใจ
อย1างถูกต'อง
6.2 นักวิชาการศึกษาตรวจสอบความถูกต'องของโครงการ รายละเอียดการเบิกจ1าย เมื่อเอกสารมีความ
ถู ก ต' อ งนํ า เอกสารส1 ง แก1 ค ณะกรรมการการเงิ น เพื่ อ ทํ า การขออนุ มั ติ โ ครงการ จนกระทั้ ง
คณะกรรมการอนุมัติในการดําเนินกิจกรรม
6.3 นักวิชาการศึกษายืมเงินทดรองในการดําเนินกิจกรรม ทําหนังสือประสานงานกับหน1วยงานต1าง ๆ ที่
เกี่ยวข'องพร'อมกับออกหนังสือราชการ หนังสือเชิญวิทยากร
6.4 นักวิชาการศึกษาดําเนินการประสานงานกับพัสดุ ในเรื่องการทําเอกสารจัดซื้อจัดจ'าง ตรวจสอบ
ใบเสร็จ เพื่อใช'ในการเบิกจ1าย
6.5 นักวิชาการศึกษาตรวจสอบและควบคุมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาให'เป<นไปตามวัตถุประสงค
6.6 นักวิชาการศึกษาและนักศึกษาร1วมกันเคลียรเอกสาร และจัดทํารายงานการประเมินโครงการ และ
ส1งผลการดําเนินโครงการ
7. เอกสารอ%างอิง
7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรเงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง กําหนดเกณฑ และอัตราในการใช'จ1ายเงินเพื่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช'จา1 ยเงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
7.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง กําหนดอัตราและเงื่อนไขการจ1ายเงินรายได'ของ
มหาวิทยาลัยในการประชุม อบรม สัมมนานักศึกษา พ.ศ. 2551
7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค1าใช'จา1 ยและเงื่อนไขการเบิกจ1ายเกี่ยวกับกีฬา
7.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดเกณฑ และอัตราในการใช'จา1 ยเงินกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับกีฬา
ระดับปริญญาตรี
7.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 4/7

7.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
นักศึกษา และการประชุมสภานักศึกษา
7.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรวี า1 ด'วยเงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
7.12 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว1าด'วยค1าใช'จา1 ยเงินรายได'ของมหาวิทยาลัยในการประชุม อบรม
สัมมนานักศึกษา พ.ศ. 2551
7.13 ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว1าด'วย การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557
7.14 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8. แบบฟอร;มที่เกี่ยวข%อง
8.1 บันทึกข'อความขออนุมัติโครงการ (DSD.02)
8.2 ใบยืมเงิน(DSD.03)
8.3 หนังสือเชิญวิทยากร
8.4 ใบสําคัญรับเงิน/เอกสารทางการเงิน/ใบเสร็จ
8.5 ใบลงชื่อเข'าร1วมกิจกรรม
8.6 ใบจ'าง/ใบตรวจจับจากพัสดุ
8.7 แบบประเมินโครงการ
8.8 แบบรายงานผลการดําเนินงาน (DSD.06)
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เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 5/7

9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่ ผู%รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
จัดเก็บในระบบ
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารจัดสรรเงิน
เอกสาร
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง กําหนดเกณฑ และอัตราใน
การใช'จ1ายเงินเพื่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช'จา1 ยเงิน
กิจกรรมนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง กําหนดอัตราและเงื่อนไขการ
จ1ายเงินรายได'ของมหาวิทยาลัยใน
การประชุม อบรม สัมมนา
นักศึกษา พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง อัตราค1าใช'จา1 ยและเงื่อนไข
การเบิกจ1ายเกี่ยวกับกีฬา

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
กําหนดเกณฑ และอัตราในการใช'
จ1ายเงินกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับ
กีฬา ระดับปริญญาตรี

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 6/7

9.การจัดเก็บ (ต.อ)
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่ ผู%รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บในระบบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
ศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี าร
นักศึกษา
คอมพิวเตอร/
ดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการ
เอกสาร
บริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี
จัดเก็บในระบบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี าร
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
ดําเนินการเลือกตั้งนายกสโมสร
เอกสาร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ภาคปกติ
จัดเก็บในระบบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี าร
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
เอกสาร
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
นักศึกษา และการประชุมสภา
นักศึกษา
จัดเก็บในระบบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี าร
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
ดําเนินการเลือกประธานกรรมการ
เอกสาร
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาค
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดเก็บในระบบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
ว1าด'วยเงินกิจกรรมนักศึกษา ระดับ นักศึกษา
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
เอกสาร
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เลขที่เอกสาร :
แก%ไขครั้งที่ :
หน%า
: 7/7

9.การจัดเก็บ (ต.อ)
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่ ผู%รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
จัดเก็บในระบบ
ว1าด'วยค1าใช'จา1 ยเงินรายได'ของ
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
มหาวิทยาลัยในการประชุม อบรม
เอกสาร
สัมมนานักศึกษา พ.ศ. 2551
จัดเก็บในระบบ
ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานพัฒนา นักวิชาการ
ว1าด'วย การดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา
ศึกษา
คอมพิวเตอร/
นักศึกษา พ.ศ. 2557
เอกสาร
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร

แบบฟอรมการจัดทําโครงการ/
กิจกรรม

งานพัฒนา นักวิชาการ
นักศึกษา
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/
เอกสาร
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร :

ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

1 พฤษภำคม 2563
กองบริกำรกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร

ตำแหน่ง
นางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณเวก
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงนำม

วันที่

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:1

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ขอบเขต
เฉพาะการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และนา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการดาเนินงานของกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. คำจำกัดควำม
โครงกำร หมายถึง กิจกรรมที่นาไปปฏิบัติได้โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาและงบประมาณในการดาเนินงาน มีระเบียบแบบแผนในปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร หมายถึง การพั ฒ นาศักยภาพในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรด้านการสนั บสนุ น
การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หน่วยงำน หมายถึง กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น วิช ำกำร หมายถึ ง บุ คลากรของกองบริก ารการศึ ก ษาและบริก ารวิช าการที่
ปฏิบั ติงานสนั บ สนุ น กระบวนการท างานให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบั ติ ที่ ดี เพื่ อช่ว ย
วิชาการ การจัดการและธุรการ
4. ควำมรับผิดชอบ
นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร สรุปและรายงานผลการจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:2

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

นักวิชาการศึกษา

เอกสำร

แบบสารวจ
ความต้องการ
นักวิชาการศึกษา

บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
โครงการ
นักวิชาการศึกษา

เอกสารยืมเงิน
ทดรองจ่าย/
ผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญ
วิทยากร/คาสั่ง

นักวิชาการศึกษา

เอกสาร
การเบิกจ่าย

นักวิชาการศึกษา รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน
โครงการ
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
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เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:3

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. ส ารวจความต้องการในการพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
2. สรุปความต้องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และวางแผนการดาเนินงานโครงการ
3. ศึก ษาระเบี ย บที่เกี่ย วข้ องกั บ การด าเนิ นโครงการ ศึก ษาความเป็ น ไปได้ ในการจัด โครงการพั ฒ นา
บุคลากรของหน่วยงาน
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ โดยโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจาก ผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษาและบริการวิชาการ รองอธิการบดีที่กากับดูแล ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้อานวยการกองคลัง
และพัส ดุ และอธิการบดี หากไม่ ผ่ านความเห็ น ชอบ ให้ โครงการกลั บมาทบทวนในขั้น ตอนที่ 3 แล้ วจึงเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติต่อไป
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยืมเงินทดรองจ่าย การออกหนังสือเชิญวิทยากร คาสั่งต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ประสานงานกับวิทยากร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่ต้องดาเนิน การก่อน
การดาเนินโครงการ เช่น การจัดจ้างรถยนต์มาใช้ในราชการ การจัดซื้อวัสดุ เป็นต้น
6. ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานโครงการแก่ ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการ แจ้ งก าหนดการ ชี้ แ จง
รายละเอียดในการจัดโครงการ
7. ดาเนินงานโครงการตามแผน
8. ดาเนินการเบิกจ่าย โดยรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญรั บเงิน
วิทยากร ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ สาเนาโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับ และนักวิชาการศึกษาจะต้องดาเนินการ
คืนเงินทดรองจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
9. ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการ
10. นักวิชาการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อรายงาน
ต่อผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยต่อไป
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
:4

7. เอกสำรอ้ำงอิง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. งบประมาณรายได้ การจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
2. แบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่าย
3. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย
4. ใบสาคัญรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินวิทยากร/ใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
6. แบบประเมินผลโครงการ
9. กำรจัดเก็บ
เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่จัดเก็บ

โครงการพัฒนา สนอ. มรธ.สป.
บุคลากร
สาเนาเอกสาร สนอ. มรธ.สป.
การเบิกจ่าย
รายงานสรุปผล สนอ. มรธ.สป.
การประเมิน
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
ไฟล์เอกสาร
PDF/เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
PDF/เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
PDF/เอกสาร
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วิธีการปฏิบตั ิงาน

วิธีการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร
:
วันที่เริ่มใช!
:
หน"วยงานที่ถือครองเอกสาร
:
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
ตําแหนง
ผู!จัดทํา :

ลงนาม

วันที่

นายทนงศักดิ์ เคล!าละม"อม / บรรณารักษ-

ผู!ทบทวน :
ผู!อนุมัติ :
ประวัติการแก!ไข
แก!ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก!ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขทีเ่ อกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก!ไขครัง้ ที่ :
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หน!า
: 2/4

1. วัตถุประสงคเพื่อจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานให!เป7นระบบและครบถ!วน ซึ่งเป7นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดมาตรฐาน
วิธีก ารปฏิบัติงานของบรรณารั กษ- ให! ปฏิบั ติงานได! อย"างมีคุณภาพตามที่กํ าหนด ช"วยลดขั้ นตอนการทํางานที่ซ้ําซ!อ น
ลดข!อผิดพลาดจากการทํางาน ประหยัดเวลา และผู!ปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได! ทําให!เกิดความต"อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน และทําให!การบริการสารสนเทศของหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต"ต!นจนจบกระบวนการ แต"มิได!อธิบาย
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ!างและกระบวนการอนุมัติโครงการซึ่งเป7นขั้นตอนที่นักวิชาการพัสดุเป7นผู!รับผิดชอบ
3. คําจํากัดความ
บรรณารักษ- หมายถึง บรรณารักษ-งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีความรู!ความเข!าใจในการวิเคราะห-และประเมิน
คุณค"าของทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือหรือสื่อประเภทต"าง ๆ ที่นํามาให!บริการแก"ผู!ใช! โดยแบ"งออกเป7น 5 ประเภท ดังนี้
(1). หนังสือทั่วไป ได!แก" หนังสือ ตํารา นวนิยาย วารสาร เป7นต!น
(2). หนังสืออ!างอิง เช"น สารานุกรม พจนานุกรม คู"มือ ทําเนียบนาม เป7นต!น
(3). สิ่ ง พิม พ-รัฐบาล หมายถึ ง สิ่ง พิม พ- และวั สดุ ที่ หน" วยงานราชการจั ดทํ าขึ้ นเพื่ อจํ าหน"าย จ" ายแจกเป7 นการ
เผยแพร" ผลงาน หรือรายงานความเคลื่อนไหว และความก!าวหน!าทางวิชาการที่หน"วยราชการนั้น ๆ เกี่ยวข!อง เป7นต!น
(4). หนังสือลักษณะพิเศษ เช"น วิทยานิพนธ- ปริญญานิพนธ- หนังสืออนุสรณ- เอกสารผลงานทางวิชาการ และ
หนังสืออย"างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน เป7นต!น
(5). โสตทัศนวัสดุ ได!แก" ซีดี-รอม ดีวีดี เป7นต!น
4. ความรับผิดชอบ
4.1. บรรณารักษ- มีหน!าที่ในการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ออกใหม" และรวบรวมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศจากความต!องการของอาจารย- เจ!าหน!าที่ และนักศึกษา เพื่อนํามาประเมินคุณค"าตามหลักวิชาการห!องสมุด
และจัดสรรงบประมาณที่มีให!มีความเท"าเทียมและเหมาะสม ต"อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในแต"ละสาขาวิชา และ
ดําเนินการรวบรวมเอกสาร โครงการ ใบเสนอราคา เพื่อดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
4.2. นักวิชาการพัสดุ มีหน!าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ทําคําขออนุมัติจัดซื้อ ให!เป7นไปตามระเบียบ
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เลขทีเ่ อกสาร :
วิธีการปฏิบตั ิงาน
แก!ไขครัง้ ที่ :
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หน!า
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู!รบั ผิดชอบ
บรรณารักษ-

กิจกรรม

ผู!เกี่ยวข!อง

เอกสาร

อาจารยเจ!าหน!าที่
นักศึกษา

- แบบส"ง
รายชื่อ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
เพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อ

ร!านหนังสือ

- ใบเสนอ

บรรณารักษบรรณารักษบรรณารักษบรรณารักษ-

ราคา
- แบบเสนอ
โครงการ

นักวิชาการ
พัสดุ

- แบบคําขอ
อนุมัติ
โครงการ

บรรณารักษบรรณารักษบรรณารักษ-

บรรณารักษ(งานวิเคราะหทรัพยากรฯ)
อาจารยเจ!าหน!าที่
นักศึกษา
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
ชื่อวิธีการปฏิบตั ิงาน

เลขทีเ่ อกสาร :
แก!ไขครั้งที่ :
หน!า
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1. ทําการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ออกใหม"จากร!านหนังสือต"าง ๆ ตามสาขาวิชาที่มีเปFดสอนใน
มหาวิทยาลัยเป7นหลัก และสํารวจความต!องการทรัพยากรสารสนเทศจากผู!ใช! เช"น อาจารย- เจ!าหน!าที่ นักศึกษา ที่มี
ความต!องการใช!ทรัพยากรชื่อใดชื่อหนึ่งเป7นพิเศษ
6.2. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศตามรายชื่อที่ได!รวบรวมมาแล!ว ว"ามีให!บริการอยู"ในห!องสมุดและหรือไม" โดย
การค!นหาในระบบห!องสมุดอัตโนมัติ โดยใช!การค!นทั้ง ชื่อเรื่อง ชื่อผู!แต" ง เลขISBN เพื่อให!มั่นใจว"าไม"มีทรัพยากร ชื่ อ
ดังกล"าวอยู"ในหอสมุดจริง ซึ่งหากมีอยู"แล!วจะไม"ทําการซื้อซ้ํา นอกจากผู!ใช!มีความจําเป7นที่ต!องใช!อย"างมาก เช"น มีจํานวน
ฉบับน!อยและมีการใช!งานสูง เป7นต!น หากรายชื่อทรัพยากรชื่อใดผ"านกระบวนการนี้ให!ดําเนินการขั้นตอนต"อไป
6.3. ทําการประเมินคุณค"า ความน"าเชื่อถือ จากชื่อเสียงของสํานักพิมพ- ความเชี่ยวชาญของผู!เขียนในสาขานั้น
หรือจากบทวิจารณ- และนํามาเปรียบเทียบกับราคาของทรัพยากร จากนั้นทําการกระจายจํานวนการจัดซื้อ ให!แต"ละสาขา
ได!ปริมาณ จํานวน หรืองบประมาณที่ใกล!เคียงกัน โดยอาจพิจารณาถึงความจําเป7นเร"งด"วน เช"น เป7 นสาขาที่เปFดใหม"
ทรัพยากรสารสนเทศยังมีไม"มากสามารถให!งบประมาณที่มากกว"าได! หากรายชื่อทรัพยากรชื่อใดผ"านกระบวนการนี้ให!
ดําเนินการขอใบเสนอราคา
6.4. ทําการขอใบเสนอราคาจากร!านค!าอย"างน!อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคา ส"วนลดที่ได! และทําการตัดสินใจ
เลือกร!าน
6.5. จัดทําโครงการจัดซื้อ และรวบรวมเอกสารต"าง ๆ เช"น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ/ขอจ!าง เพื่อยื่นขออนุมัติ
จัดซื้อ
6.6. ส"งเอกสารต"าง ๆ ให!งานพัส ดุ ดําเนินการทําคําขออนุมัติจัดซื้อจัดจ! าง และทําการอนุมัติตามลําดับขั้ น
โดยอาจมีการแก!ไขเอกสารบางรายการที่ไม"ถูกต!อง หรือไม"อนุมัติโครงการ หากอนุมัติโครงการแล!ว ให!ส"งใบสั่งซื้อเพื่อแจ!ง
ร!านค!าให!ส"งสินค!าตามกําหนด
6.7. ทําการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต!อง ความเสียหาย ของทรัพยากรที่ได!รับมา และลงทะเบียนในระบบ
ห!องสมุดอัตโนมัติเพื่อแสดงให!ทราบว"าดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรชื่อนั้น ๆ แล!ว
6.8. รวบรวมรายชื่อและส"งตัวเล"มหนังสือให!งานวิเคราะห-ทรัพยากรสารสนเทศดําเนินการขั้นตอนต"อไป
6.9. รวบรวมข!อมู ลรายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศ การอนุ มัติจัดซื้ อหรือไม"อ นุมัติจัดซื้อด! วยเหตุ ผลใด เช" น มี
ทรัพยากรชื่อดังกล"าวยู"ในห!องสมุดแล!วและเพียงพอต"อการใช!งาน เป7นทรัพยากรที่มีราคาสูงเกินงบประมาณ เป7นต!น แก"
ผู!ใช!บริการให!ทราบ
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7. เอกสารอ!างอิง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ!างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8. แบบฟอร-มที่เกี่ยวข!อง
- แบบส"งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผู!รบั ผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยำบำล
เลขที่เอกสำร

:

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร

:

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

นางสาวชัชฎาภรณ์ อยู่สบาย

วันที่
1 พฤษภาคม 2563

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสำร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้ำ
: 2/5

1. วัตถุประสงค์
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและบริหารวิชาการพร้อมกับดาเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านบริหารสวัสดิการ งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานั กศึกษามีห น้ าที่ในการให้ บริการแก่ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ยตลอดจน
บุ คคลภายนอกที่เข้ ามาติ ดต่อกั บ มหาวิทยาลั ย ซึ่ ง งานห้ องพยาบาลถือเป็ นส่ ว นหนึ่งในงานที่อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของงานพัฒ นานักศึกษา ที่ มีความจาเป็นมากในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเลือกซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ทใี่ ช้ในห้องพยาบาลจึงต้องคานึงถึงความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับบริการ การปรับปรุงห้อง
พยาบาลให้สะอาด มีความเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานได้ นับเป็นส่วนที่สาคัญไม่น้ อยกว่าการให้บริการที่มี
คุณภาพ งานพั ฒ นานั กศึ กษาได้จั ดทาวิ ธีปฏิ บัติง านการจั ดซื้อ ยาและเวชภัณ ฑ์ขึ้น เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ต้องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สนองตอบต่ อความต้องการของ
ผู้เข้ารับบริการได้
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ลาดับขั้นตอนการดาเนินการ
ตั้งแต่เริ่ มต้น การส ารวจยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการ จนถึงขั้นตอนการนายาและเวชภัณฑ์ มาให้ บริการแก่
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. คำจำกัดควำม
ยำ หมายถึง วัตถุที่รับรองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุ ที่มุ่ง
หมายสาหรับใช้ในการวินิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
เวชภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์
งำนพยำบำล หมายถึง กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่จะต่อสู้การรุกรานของโรค
ได้อย่างดีที่สุด
4. ควำมรับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารงานพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/5

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยำบำล
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

พยาบาล

รายงานยอด
คงเหลือยาฯ

พยาบาล

รายงานยอด
รวมการใช้
ยาฯรายเดือน

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
พัสดุ
คณะกรรมการ
ตรวจรับการ
จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
พยาบาล

ใบเสนอราคา
ยาฯ
ใบเสนอราคา
และใบเสร็จ
ยาฯ
รายการยาฯ

เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายพัสดุ
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายพัสดุ
ใบเบิกยาฯ
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/5

6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
6.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประสานงานกับพยาบาลประจาห้องพยาบาลทาการสารวจยาและ
เวชภัณฑ์ ทั้งวันหมดอายุและปริมาณยาคงเหลือ
6.2 พยาบาลทารายงานยอดรวมการใช้ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน ,รายการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ใหม่
ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6.3 เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ติดต่อผู้จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์เพื่อทาใบเสนอราคา สั่งซื้อ และ
ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนใบเสร็จ
6.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายาและเวชภัณฑ์เข้าระบบรายการยาและเวชภัณฑ์
6.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประสานงานให้พัสดุ หน่วยงานเข้าระบบMIS เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประสานงานคณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุ
6.7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจะนายาและเวชภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อย
แล้วมาใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
7. เอกสำรอ้ำงอิง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1 แบบฟอร์มรายละเอียดของวัสดุ/ครุภัณฑ์/ ที่ขอซื้อ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 , เอกสารขออนุมัติซื้อ/ใบตรวจรับจากพัสดุ
8.2 แบบรายงานยอดรวมการใช้ยาและเวชภัณฑ์รายเดือน
8.3 แบบรายงานยอดคงเหลือยาและเวชภัณฑ์รายเดือน
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 5/5

9. กำรจัดเก็บ

เลขที่
เอกสำร

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

กำรจัดเก็บ

แบบรายงาน
ยอดรวมการใช้
ยาและเวชภัณฑ์
รายเดือน
แบบรายงาน
ยอดคงเหลือยา
และเวชภัณฑ์
รายเดือน
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

งานพัฒนา
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/
เอกสาร

งานพัฒนา
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/
เอกสาร

งานพัฒนา
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/
เอกสาร
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 56(2) (ข)
วงเงินไม่เกิน 500,000.-บำท
เลขที่เอกสำร :
วันที่เริ่มใช้ :
1 พฤษภำคม 2563
หน่วยงำนที่ถือครองเอกสำร : กองบริกำรกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตำแหน่ง
นางสาวพิชชากรณ์ สุดสอาด

ลงนำม

วันที่

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติกำรแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รำยละเอียดกำรแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

เลขทีเ่ อกสำร :
วิธีกำรปฏิบัติงำน
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หน้ำ
:

1/8

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้งานพัสดุ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้า ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน
500,000.-บาท และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน
ที่ได้มีการกาหนดไว้
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท นี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการของหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ การรับราคาซื้อ/จ้าง และ
การจัดทาสัญญา ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง โดยระบุผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนของการ
ดาเนินงาน
3. คำจำกัดควำม
3.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.2 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้า ง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.3 สินค้ำ หมายความว่า วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการ ที่รวมอยู่
ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
3.4 งำนบริ กำร หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบั ติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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3. คำจำกัดควำม (ต่อ)
3.5 งำนก่อสร้ำง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และ
การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
3.6 กำรบริหำรพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
3.7 รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึง่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
3.8 เงินงบประมำณ หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี แยกเป็น เงินรายได้ (บารุงการศึกษา/
ภาคพิเศษ) และเงินแผ่นดิน
3.9 หน่วยงำน หมายความว่า หน่วยงานภายในกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
3.10 เจ้ำหน้ำที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
3.11 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.12 หัวหน้ำหน่วยงำน หมายความว่า อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
3.13 วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ตามกรณี (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
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4. ควำมรับผิดชอบ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
(1) เห็นชอบให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างในรายงานขอซื้อขอจ้าง
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
(3) ลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง)
(4) รับทราบรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(1) เสนอรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ ให้ความเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง
(2) เสนอรายงานการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน
แล้วแต่กรณี เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ
4.3 เจ้าหน้าที่
(1) จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ ให้ความเห็นชอบ โดย
เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 22)
(2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
(3) เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ รับจ้างนั้นโดยตรง หลังจากหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างแล้ว (ระเบียบฯ ข้อ 79)
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(5) ปิดประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ
ข้อ 81)
(6) จัดทาสัญญา (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) เสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจลงนาม
4.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 175 และข้อ 176)
(1) ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) จั ดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุพร้อมด้ว ยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัว หน้าหน่ว ยงาน
หรือผู้ได้รับมอบอานาจทราบ
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

นักวิชาการ
พัสดุ

ขั้นเตรียมการ
- กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดาเนินการ
- งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร (แหล่งของเงิน)

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

หน่วยงาน
แบบฟอร์ม
ภายใน
การขออนุมัติ
กองบริการฯ จัดซื้อหรือจ้าง

จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกขออนุมัติ
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการกาหนดร่าง แก้ไข
ขอบเขตของงาน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง แล้วแต่กรณี

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

แก้ไข

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดาเนินการตามคาสั่ง และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกขออนุมัติ
คณะกรรมการ รายละเอียด
และ
คุณลักษณะ/ร่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ ขอบเขตของงาน
และใบเสนอราคา

เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
หรือเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการตามที่คณะกรรมการกาหนด แล้วแต่กรณี

เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเสนอราคา

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
พัสดุกลาง และ ผอ.กองคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานขอซื้อ

หรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง,
รายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุ
และใบเสนอราคา
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
พัสดุ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานขอซื้อ

หรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง,
รายละเอียด
คุณลักษณะพัสดุ
และใบเสนอราคา

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ผ่าน หน.จนท.พัสดุ
พัสดุกลาง และ ผอ.กองคลังและพัสดุ

จัดทาสัญญา (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) แล้วแต่กรณี
เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมทั้งแจ้งผู้ประกอบการ
ให้ลงนามในสัญญา และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
บริหารสัญญา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบสินค้า/ส่งมอบงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน

จัดทาใบตรวจรับพัสดุ
กรณีเป็นรายการครุภัณฑ์ ลงทะเบียนคุมพัสดุ

ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง

คณะกรรมการ ใบส่งสินค้า/
ตรวจรับพัสดุ ใบส่งมอบงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ,
ใบเบิก
เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการ
ตรวจรับและ
ขอเบิกจ่ายเงิน
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน
1. นักวิชาการพัสดุ ให้คาแนะนากับหน่วยงานในจัดซื้อ หรือจ้าง ว่าสินค้ารายการใดควรดาเนินการด้ว ย
วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง การแยกประเภทของสินค้าว่ารายการใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ เนื่องจากวิธีการจัดซื้ อหรือจ้าง
มีความแตกต่างกันตามประเภทของสินค้า
2. หน่ ว ยงานแจ้ ง ความประสงค์ แ ละรายการสิ น ค้ า ที่ จ ะด าเนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า ง พร้ อ มทั้ ง เสนอชื่ อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของงานพัสดุ กรณีวงเงินงบประมาณในการ
ซื้อหรือจ้างเกิน 100,000.-บาท จะต้องเสนอชื่อคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ที่จะซื้อ
หรือจ้าง คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และกรณีเป็นงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อ คณะกรรมการกาหนดร่าง
ขอบเขตของงาน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการตามวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้าง
3.1 กรณีไม่เกิน 100,000.-บาท
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการสืบราคาหรือเรียกผู้ประกอบการที่เคยซื้อหรือจ้างเข้าเสนอราคา โดย
พิจารณาจัดซื้อจากรายที่เสนอราคาต่าสุด
3.2. กรณีตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท
- เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหรือจ้างพร้อมกับแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
และกรณีเป็นงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง แล้วแต่กรณี
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสารตามที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดทารายงานขอซื้อหรือจ้าง โดยระบุเหตุผลความจาเป็น รายละเอียดของพัสดุ
ที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธีการซื้อหรือจ้าง พร้อมกับเสนอชื่อ
ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน(กรณีงานก่อสร้าง) ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ ได้รับมอบอานาจ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ พัสดุกลาง และผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และทาหนังสือสัญญา (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ พร้อมกับแจ้งให้
ผู้ประกอบการลงนามในหนังสือสัญญา (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) ดังกล่าว
6. เมื่อผู้ประกอบการส่งสินค้า/ส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันตรวจรับ พัสดุให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาเอกสารใบตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับลงนาม พร้อมกับตรวจสอบ
เอกสารใบส่งสินค้า/ใบส่งมอบงาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ให้ถูกต้อง ก่อนการลงนาม
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6. วิธีกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)
8. กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดาเนินการลงทะเบียนข้อมูลครุภัณฑ์ โดยระบุ รายละเอียด
สินค้า การรับประกัน ผู้เบิก เลขซีเรียลนัมเบอร์ของครุภัณฑ์แต่ละรายการให้เรียบร้อย ถูกต้อง รวมทั้ง เขียนเลข
ครุภัณฑ์พร้อมถ่ายภาพประกอบแนบเรื่อง เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม
9. เจ้าหน้าที่พัสดุ แสกนเอกสาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
10. ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผ่านพัสดุกลาง
7. เอกสำรอ้ำงอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจั ดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว0217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 79
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจั ดจ้างพร้อมเสนอชื่อคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานจัดซื้อ/จัดจ้าง....................
2. แบบฟอร์มคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และคณะกรรมการกาหนดราคากลาง งานจัดซื้อ/จัดจ้าง....................
3. แบบฟอร์มคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง งานจัดซื้อ/จัดจ้าง....................
4. แบบฟอร์มกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง
5. แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. แบบฟอร์มคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง....................
7. แบบฟอร์มคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง.............
8. แบบฟอร์มประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง....................
9. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
10. แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ
11. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์
12. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุและขอเบิกจ่ายเงิน
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9. กำรจัดเก็บ
เลขที่
เอกสำร

ชื่อเอกสำร
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างฯ
รายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุและราคากลาง
ใบเสนอราคา

สถำนที่
จัดเก็บ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ

รายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

งานพัสดุ

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ใบส่งสินค้า/ใบส่งมอบงาน
พร้อมเอกสารประกอบ
ใบตรวจรับพัสดุ

งานพัสดุ

ใบเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ พร้อมภาพ
ประกอบการเบิกจ่าย
รายงานผลการตรวจรับและขอ
เบิกจ่ายเงิน

งานพัสดุ

งานพัสดุ

งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการ
พัสดุ

ระยะเวลำ
จัดเก็บ

กำรจัดเก็บ
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์/เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน : การถ6ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ>
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช5
หน7วยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
: งานประชาสัมพันธA กองบริการวิชาการและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน=ง
ผูAจัดทำ :

ลงนาม

วันที่

นายปรัชญA ปานทับ ตำแหน7งนักประชาสัมพันธA

ผูAทบทวน :
ผูAอนุมัติ :

อ.ภัทรพล พรหมมัญ
ผู5อำนวยการ กองบริการวิชาการและบริการ
การศึกษา

ประวัติการแก@ไข
แกAไขครั้งที่

รายละเอียดการแก,ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :
แก5ไขครั้งที่ :
การถ7ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธA
หน5า
: 2/4

วิธีการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงคA
1. เพื่อให5ผู5ปฏิบัติงานได5ทราบแนวทางปฏิบัติงานได5อย7างถูกต5องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให5ผู5บังคับบัญชาสามารถติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานได5อย7างถูกต5อง
2. ขอบเขต
1. สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วันจันทรA – วันศุกรA เวลา 8.30 – 16.30 น.
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหน5าที่การถ7ายภาพกิจกรรม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบไปด5วยการวางแผนตารางกิจกรรม
การเตรียมอุปกรณAถ7ายภาพ การดำเนินการถ7ายภาพ ตกแต7งรูปภาพ เผยแพร7ภาพกิจกรรม และจัดเก็บภาพถ7ายตาม
หมวดหมู7 วัน/เดือน/ป`
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สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร :
แก5ไขครั้งที่ :
การถ7ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธA
หน5า
: 3/4

วิธีการปฏิบัติงาน

การถ7ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธA

ผูAรับผิดชอบ
นักประชาสัมพันธ-

นักประชาสัมพันธ-

กิจกรรม
แบบฟอรAม
ขอใช5บริการ
ตรวจสอบตารางกิจกรรม

ถ7ายภาพ
นักประชาสัมพันธ-

เริ่มต5น

ผูAเกี่ยวขAอง

เอกสาร

หน3วยงานที่ขอใช1บริการ

แบบฟอร-มขอใช1
บริการ

หน3วยงานที่ขอใช1บริการ แบบฟอร-มขอใช1
บริการ

หน3วยงานที่ขอใช1บริการ

ตกแต7งภาพถ7าย
หน3วยงานที่ขอใช1บริการ

นักประชาสัมพันธเผยแพร(ภาพกิจกรรม

หัวหน1างาน
ประชาสัมพันธ-

หน3วยงานที่ขอใช1บริการ
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นักประชาสัมพันธ-

จัดเก็บไฟล6ภาพ รวบรวมใส(แฟ:มเอกสาร
จัดเป=นหมวดหมู( ตามลำดับ วัน/เดือน/ปE

นักประชาสัมพันธ-

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด

เลขที่เอกสาร :
แก5ไขครั้งที่ :
การถ7ายภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธA
หน5า
: 4/4

วิธีการปฏิบัติงาน

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของหน7วยงานต7างๆ ในมหาวิทยาลัย
2. จัดทำตารางกิจกรรม แบ7งตาม วัน เดือน ป` และวัน เวลา สถานที่
3. ประสานขอข5อมูลกำหนดการกิจกรรม ก7อนถ7ายภาพ
4. ถ7ายภาพกิจกรรม ตามกำหนดที่ได5รับ ตามระดับและเหตุการณA
5. แต7งภาพให5สวยงาม ด5วยโปรแกรมแต7งภาพ
6. มอบภาพถ7ายให5แก7ผู5ขอใช5บริการ
7. นำภาพไปประกอบข7าวกิจกรรม เพื่อเผยแพร7กิจกรรมตามช7องทางสื่อต7างๆ
8. จัดเก็บไฟลAภาพรวบรวมใส7แฟfมเอกสาร จัดเปgนหมวดหมู7ตาม วัน/เดือน/ป`
7. เอกสารอ5างอิง
8. แบบฟอรAมที่เกี่ยวข5อง
1. แบบฟอรAมขอใช5บริการงานประชาสัมพันธA
2. บันทึกข5อความขอความอนุเคราะหAการถ7ายภาพ
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9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูAรับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน

ชือ่ วิธีการปฏิบัติงาน
เลขที่เอกสาร
: 0op DRU-XXX-01
วันที่เริ่มใช้
: 1 มิถุนายน 2563
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร : กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

บรรณารักษ์

วันที่
14 พฤษภาคม 2563

ผู้ทบทวน : ผู้อานวยการ อ.ภัทรพล พรหมมัญ

14 พฤษภาคม 2563

ผู้อนุมัติ :

14 พฤษภาคม 2563

ผู้อานวยการ อ.ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
งำนวำรสำร

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดซื้อวารสาร
1.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการจ้างต่ออายุวารสารของกองบริการการศึกษาและกองบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับหน่วยงานภายใน การทางานมีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. คาจากัดความ
3.1 วารสาร หมายถึง เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกาหนดการออก มีเนื้อหา ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง มี
กาหนดออกแน่นอน เป็นวาระต่างๆ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวหลายๆ เรื่อง เขียนในลักษณะของบทความ เช่น ราย
เดือน รายสัปดาห์ มีทั้งวารสารวิชาการ และนิตยสาร
3.2 ผู้ใช้บริการ หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
4. ความรับผิดชอบ
งานวารสาร เป็นงานส่วนหนึ่งของหอสมุด บรรณารักษ์มีหน้าที่ตั้งแต่กระบวนการสารวจ คัดเลือก จัดหา ลงทะเบียน
จัดทาดรรชนี ตรวจรับ โดยกระบวนการจัดหาทั้งวารสารใหม่และวารสารที่ต้องต่ออายุ มีการประสานงานกับหน่วยงาน
พัสดุและร้านค้า จากนั้นดาเนินการผ่านพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
บรรณารักษ์

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

1. ร้านค้า

1) ใบเสนอราคา

2) พัสดุ

2) บันทึกข้อความขอจ้างต่อ
อายุวารสาร

เริ่มต้น

รวบรวมรายชื่อวารสาร/
ขอใบเสนอราคาจากร้านค้า
ขออนุมัติจ้างต่ออายุวารสาร

3) ใบเสร็จรับเงิน
ต่ออายุวารสารสาร

ส่งใบเสร็จรับเงินกับพัสดุ

ตรวจรับ/เตรียมรูปเล่ม

นาวารสารเข้าระบบ/
นาขึ้นชั้นบริการ

สิ้นสุด
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สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
ชื่อวิธีกำรปฏิบัติงำน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการโดยทาแบบสารวจความต้องการทรัพยากร
6.2 รวบรวมรายชื่อวารสารที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
6.3 บรรณารั ก ษ์ ด าเนิ น การตรวจสอบรายละเอี ย ดของวารสารที่ ต้อ งจั ด ซื้ อ และขอใบเสนอราคาจากร้ า นค้ า /
สานักพิมพ์
6.4 บรรณารักษ์จัดทาเอกสารจัดซื้อส่งพัสดุ เพื่อทาบันทึกขออนุมัติจ้างต่ออายุวารสารผ่านพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
6.5 เมื่อเอกสารการจัดซื้อวารสารได้รับการอนุมัติ ดาเนินการจัดซื้อ
6.6 ดาเนินการตรวจรับวารสาร เตรียมรูปเล่ม นาวารสารเข้าระบบ นาขึ้นชั้นบริการ
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ใบเสนอราคา
7.2 บันทึกข้อความจ้างต่ออายุวารสาร
7.3 ใบเสร็จรับเงิน
8. แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
8.1 บัตร KADEX (บัตรทะเบียนวารสาร)
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

บันทึกอนุมัติจ้าง
ต่ออายุวารสาร

หอสมุด
มรธ.สป.

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำจัดเก็บ
10 ปี

กำรจัดเก็บ
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กองบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีใช้ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

วิธีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่เอกสาร

: Oop DRU-xxx-01

วันที่เริ่มใช้

:

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

กอง/กลุ่ม/งาน

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนาม

วันที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ทบทวน : ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้ทบทวน
ผู้อนุมัติ :

ผู้อำนวยการ/ หัวหน้า สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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กองบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :

วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่
วิธีใช้ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ หน้า

: 0
:

2/4

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นระเบียบขั้นตอนปฏิบัติแก่อาจารย์ บุคลากร
หรือผู้ที่มีความต้องการเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
2. ขอบเขต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้บริการ แก่ผู้ที่มีความต้องการเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้บริการต้องเตรียมตารางสอน และโปรแกรมที่ใช้ในการสอนมาเอง เพื่อแนบมากับแบบฟอร์มคำขอ
- ผู้ใช้บริการ ต้องติดต่อขอจองห้องปฏิบัติการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ
- ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการห้องปฏิบัติการได้ 4 ชม. ต่อหนึ่งรายวิชาเท่านั้น
3. คำจำกัดความ
โปรแกรม หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่ติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นๆ
ผู้ใช้บริการ หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
หรือผู้ที่มีความต้องการเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมฯ
ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ความรับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่ คือ ผู้ที่ให้บริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อ โดยมีหน้าที่คือ
อำนวยความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้บริการ คือ อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยืดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ
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เลขที่เอกสาร :

วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่
วิธีใช้ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ หน้า

: 0
:

3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม

กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องพร้อม
นำโปรแกรมที่ใช้สอนมาให้เจ้าหน้าที่

No

อาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบสถานะ
ห้องปฏิบัติการ
Yes

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม

บันทึกข้อมูลการจองลงตารางการใช้ห้องฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม

แจ้งผลการจองแก่ผู้ขอใช้ห้องฯ

อาจารย์ผู้สอน

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง
สำเนาตารางสอน
โปรแกรมที่ใช้สอน
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กองบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เลขที่เอกสาร :

วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่
วิธีใช้ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ หน้า

: 0
:

4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 ผู้ใช้บริการ เข้ามาติดต่อขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 4207
6.2 ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมแนบตารางสอน
และโปรแกรมที่ใช้ในการสอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมให้
6.3 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานะห้องปฏิบัติการฯ โดยใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ
6.4 เจ้าหน้าที่ ดำเนินการบันทึกการจอง ลงตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ
6.5 เจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้แจ้งผลการจองและรายละเอียดการจอง แก่ผู้ขอใช้บริการ
7. เอกสารอ้างอิง
เอกสารขั้นตอน การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน

จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ :
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :
ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหน่ง
นายอนุพงษ์ พัศดุ

ลงนาม

วันที่

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 1/4

1. วัตถุประสงค์
เพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ต่างที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
อื่นๆ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
2. ขอบเขต
ให้บริการนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มารับบริการในส่วนที่
รับผิดชอบ
3. คําจํากัดความ
นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นักศึกษาภาคปกติ หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ ลงทะเบียนเรียน
แบบเต็มเวลา
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา
นักวิชาการศึกษา หมายความว่า ผู้ปฏิบัตงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัตงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา ภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ความรับผิดชอบ
ให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
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วิธีการปฏิบัติงาน
จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

นักวิชาการศึกษา

เอกสาร
ประกาศ

เริ่มต้น
กรณีนักศึกษาใหม่ กําหนดวัน / เวลา
และประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาใหม่
ให้มาถ่ายบัตรประจําตัวนักศึกษา
จัดพิมพ์แบบรายชื่อนักศึกษา
ตามรุ่น / กลุ่ม

นักวิชาการ
ศึกษา

นักวิชาการศึกษา แบบรายชื่อ
นักศึกษา

จัดเตรียมสถานที่

นักวิชาการศึกษา

ถ่ายรูปนักศึกษาเพื่อทําบัตร

นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา

นัดนักศึกษามารับบัตรประจําตัวนักศึกษา
ตามรุ่น / กลุ่ม

นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา

พิมพ์บัตรนักศึกษาออกจากระบบ
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา แบบรายชื่อ

เซ็นชื่อรับบัตร

นักวิชาการศึกษา แบบรายชื่อ
นักศึกษา
นักศึกษา

สิ้นสุด

นักศึกษา
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วิธีการปฏิบัติงาน
จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เริ่มต้น
กรณีนักศึกษาทําบัตรเก่าหาย หรือ
เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่

นักวิชาการ
ศึกษา

เขียนคําร้องขอมีบัตรใหม่

นักศึกษา

ชําระค่าธรรมเนียมทําบัตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักศึกษาส่งคําร้อง

นักศึกษา
นักศึกษา

ถ่ายรูปนักศึกษาเพื่อทําบัตร

นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา

พิมพ์บัตรนักศึกษาออกจากระบบ
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา

เซ็นชื่อรับบัตร

นักวิชาการศึกษา
นักศึกษา

สิ้นสุด

แบบคําร้อง

แบบคําร้อง
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วิธีการปฏิบัติงาน
จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
นักศึกษาใหม่ติดต่องานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทําการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน
เวลาที่กําหนด โดยนักศึกษาภาคปกติแต่งเครื่องแบบนักศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษแต่งกายชุดกิจกรรม (เสื้อ
เหลือง)
กรณีนักศึกษาได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ในกรณีต่อไปนี้
1 บัตรประจําตัวนักศึกษาหาย
2 บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด
3 เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล
4 ย้ายสังกัดสาขาวิชา
นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่แทนบัตรเดิม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1 เขียนคําร้องเพื่อขอทําบัตรนักศึกษา พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล หรือคํานําหน้า
2 นําคําร้องที่ได้รับการตรวจสอบจากงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปยื่นชําระค่าธรรมเนียมที่งาน
การเงิน
3 ดําเนินการจัดพิมพ์บัตรใหม่
4 รับบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย
7. เอกสารอ้างอิง
1 ใบรายชื่อนักศึกษาแยกตามรุ่น/กลุ่ม ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2 คําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
คําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
คําร้องขอทํา
บัตรประจําตัว
นักศึกษา

สถานที่จัดเก็บ
งานส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
ศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
เข้าแฟ้มเอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงาน

การลงทะเบียนตามแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สป.
เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช :
หนวยงานที่ถือครองเอกสาร :

ผูจัดทํา :
ผูทบทวน :
ผูอนุมัติ :

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหนง
นายภูดิศ ทํานาเมือง

ลงนาม

วันที่
1 พฤษภาคม 2563

อาจารยภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนตามแผนการเรียน
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สป.

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 1/5

1. วัตถุประสงค
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะ
วันอาทิตย) โดยจัดการเรียนการสอนแบบ block course ภายใน 1 ปการศึกษาประกอบไปดวย 3 ภาคเรียนซึ่งใน
การเรียนในระบบนี้นักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนเองได เนื่องจากตองจัดตารางเรียนตารางสอนตามแผน
ที่แตละหลักสูตรกําหนดขึ้น การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรมหลักสําคัญที่ตองดําเนินการทุกภาคการศึกษา ตลอด
หลักสูตรจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยจะตองศึกษาและทําความเขาใจวิธีการและขั้นตอนของการลงทะเบียน
เรียนอยางรอบคอบและปฏิบัติใหถูกตอง ซึ่งขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ถูกตองและสมบูรณจึงสามารถ
ลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษาไดและจะเปนผลดีตอนักศึกษาเองในการไดรับเอกสารการสอน ขาวสารขอมูล และ
การไดรับบริการดานอื่น ๆ ดังนั้นการลงทะเบียนเรียนจึงเปนหนาที่หลักของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามขอบังคับ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.2549 หมวดที่ 5 การ
ลงทะเบียนเรียน ขอ 22 นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึ ก ษาในแต ล ะภาคการศึ ก ษาตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด โดยชํ า ระตามวั น เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยแจงใหทราบ พรอมแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหครบถวน จึงจะถือวาการ
ลงทะเบียนนั้นสมบูรณ
2. ขอบเขต
การลงทะเบียนตามแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต รับตารางเรียนจากฝายหลักสูตร ตรวจสอบรายวิชาในตารางเรียนกับแผนการเรียนตาม
ภาคเรียน จัดทําปฏิทินการศึกษาตามรุนกลุม แจกตารางเรียนพรอมปฏิทินการศึกษาและแบบลงทะเบียนรายวิชา
(ภาคพิเศษ) กอนเปดภาคเรียน 2 สัปดาห ซึ่งเจาหนาที่ปฏิบัติงานในงานหลักสูตรและแผนการเรียนสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเปนผูลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนในระบบกอนเปดภาคเรียน 1 สัปดาห
3. คําจํากัดความ
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา
หลักสูตร
นักศึกษา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขาของหลักสูตรปรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
กลุมหรือชุดของรายวิชาในระดับปริญญาตรีท่มี หาวิทยาลัยเปดสอน
ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 2/5

ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียน
แบบไมเต็มเวลา
การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ คิดเปนหนวยกิตการ
เรียนรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละ
ภาคการศึกษาปกติ
การวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปลา หรือการประเมินความรูและประสบการณที่ไดจากการทํางาน
การฝกอบรม การฝกอาชีพ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยนํามาเทียบกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อ
ประเมินเปนผลการศึกษา
4. ความรับผิดชอบ
งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน ใหการบริหาร
จัดการเพื่ออํานวยใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงมุงมั่นพัฒนาองคกร และระบบบริหารจัดการ ใหมีคุณภาพ
และประสิ ทธิภ าพ มี มาตรฐานที่ส อดคลองกับองคประกอบ เกณฑ และตัวชี้วัดการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2547
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วิธีการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนตามแผนการเรียน
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สป.

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3/5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนตามแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

นักวิชาการ
ตารางเรียน
ศึกษาที่ดูแลเรื่อง ภาคพิเศษ
การลงทะเบียน แบบ block
course
นักวิชาการ
ตารางปฏิทิน
ศึกษาที่ดูแลเรื่อง รายสัปดาห
การลงทะเบียน
นักวิชาการ
ตารางปฏิทิน
ศึกษาที่ดูแลเรื่อง รายสัปดาห
การลงทะเบียน

งานสงเสริม
วิชาการ
และงาน
ทะเบียน

นักศึกษา/
อาจารยที่
ปรึกษา

ใบรายชื่อแบบ
ตรวจสอบ
กระบวนการ
ตรวจสอบ/
แบบ
ลงทะเบียน

นักวิชาการ
ใบรายชื่อแบบ
ศึกษาที่ดูแลเรื่อง ตรวจสอบ
การลงทะเบียน กระบวนการ
ตรวจสอบ/
แบบ
ลงทะเบียน
นักวิชาการ
ใบรายชื่อแบบ
ศึกษาที่ดูแลเรื่อง ตรวจสอบ
การลงทะเบียน กระบวนการ
ตรวจสอบ/
แบบ
ลงทะเบียน
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หนา
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
- ในแตละสัปดาหนักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานการลงทะเบียนภาคพิเศษจะตรวจสอบ การสิ้นสุดภาค
เรียน กําหนดการลงทะเบียน กําหนดการแจกแบบชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาตามปฏิทินวิชาการ
ภาคพิเศษวามีรุนกลุมใดที่มีระยะถึงกําหนด
- เมื่อไดรุนกลุมที่ถึงกําหนดลงทะเบียนในสัปดาหนั้นแลวนักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานการลงทะเบียนภาค
พิเศษ ทําการพิมพรายชื่อของนักศึกษาออกมาเพื่อตรวจสอบ เกณฑการวัดผลประมวลผล (เกรดเฉลี่ย) เกณฑพน
สภาพการเปนนักศึกษา เงื่อนไขการคาชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภาคการศึกษาที่ตอเนื่อง (รักษาสภาพการเปน
นักศึกษา) Look Error (ติดเงื่อนไขบางประการในการคางสงเอกสารสําคัญ)
- นําใบรายชื่อที่ระบุเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตรวจสอบเบื่องตนแลวมาแนบกับแบบฟอรมการลงทะเบียนเรียน
ภาคพิเศษนับตามจํานวนที่นักศึกษาไมติดเงื่อนไขนําสงใหนักศึกษาพรอมทั้งตารางเรียนภาคพิเศษ
- เมื่อตัวแทนนักศึกษาไดรับเอกสารตาที่นักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานการลงทะเบียนภาคพิเศษจัดสงให
แลวนักศึกษาทําการกรอบแบบฟอรมตามรายวิชาที่ตนเองตองการลงทะเบียนโดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา
หรือลงทะเบี ยนเรียนตามแผนที่ ฝายหลักสูตรจัดใหในตารางเรียนเมื่อกรอกเสร็จแลวนําเอกสารใหกับที่ปรึกษา
ตรวจสอบพรอมลงนามในเอกสารลงทะเบียนเรียน
- ตัวแทนนักศึกษารวบรวมแบบลงทะเบียนพรอมแนบกับใบรายชื่อสงกลับงานสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ย น นั กวิช าการศึ กษาผู ป ฏิ บั ติ งานการลงทะเบี ยนภาคพิ เศษ ทํ าการตรวจสอบจํานวนและความถูก ตอง
เอกสารแบบลงทะเบียน หากเอกสารเกิดความผิดพลาดเอกสารจะถูกนําออกแลวสงคืนใหกับนักศึกษารายบุคคล
เพื่อดําเนินการแกใขใหถูกตองตามที่กําหนด
- นั กวิช าการศึกษาผูปฏิ บัติงานการลงทะเบียนภาคพิเศษ ทําการบันทึกขอมูลการลงทะเบียนในระบบ
MIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ และนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนใน
ระบบขอนักศึกษาได ทั้งในเรื่องของรายวิชาที่ลงทะเบียน และคาใชจายในการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ
- นักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานการลงทะเบียนภาคพิเศษทําการจัดเก็บเอกสารไวเพื่อเปนหลักฐานในกรณี
ที่นักศึกแยงความไมถูกตองของขอมูลโดยสามารถสืบคนยอนหลังไดตามวันที่ท่ลี งทะเบียนไวในระบบ
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วิธีการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนตามแผนการเรียน
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สป.

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 5/5

7. เอกสารอางอิง
- ตารางปฏิทินภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- ตาเรียน / ปฏิทินวิชาการ ทั้งแบบเอกสารและเว็ปไซต Reg.dru.ac.th
- แบบฟอรมการลงทะเบียนเรียน
- ใบรายชื่อนักศึกษา
8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมการลงทะเบียนเรียน
- ใบรายชื่อนักศึกษา
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร
ตารางเรียน/
ปฏิทินวิชาการ
ภาคพิเศษ

สถานที่จัดเก็บ
งานสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

แบบฟอรมการ งานสงเสริม
ลงทะเบียนภาค วิชาการและ
พิเศษ/ใบ
งานทะเบียน
รายชื่อแนบทาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
จัดเก็บ
ตลอดระยะเวล
การศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา
ผูปฏิบัติงานการ
ลงทะเบียนภาค
พิเศษ
นักวิชาการ
ตลอดระยะเวล
ศึกษา
การศึกษา
ผูปฏิบัติงานการ
ลงทะเบียนภาค
พิเศษ

การจัดเก็บ
(เอกสาร)งาน
สงเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน/
Reg.dru.ac.th
(เอกสาร)งาน
สงเสริมวิชาการ
และงาน
ทะเบียน
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วิธีกำรปฏิบัติงำน

กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:
:
:

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :

ลงนำม

วันที่

นางสาวเพชรรัตน์ สายนาพามีลาภ

ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/4

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และรวดเร็วทันกาหนดเวลา โดยการตรวจสอบวุฒิ การศึกษา เป็นการตรวจสอบหนังสื อส าคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาของนักศึกษา ว่าสาเร็จการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด จริงหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาต่อ
2. ขอบเขต
การกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิ การศึกษา ส่งหนังสือการตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปตรวจสอบกั บทาง
หน่วยงานต้นสังกัดที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความประสงค์ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา ให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. คาจากัดความ
3.1. แบบรายงานตัว หมายถึง เอกสารหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
3.2 หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา หมายถึง หนังสือ ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารแนบดังต่อไปนี้
- บัญชีรายชื่อนักศึกษา
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.3 หน่วยงานต้นสังกัด
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียน
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
- สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
3.4 เจ้าหน้าที่ หมายถึงเจ้าหน้าที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ตรวจสอบแบบรายงานตัวนักศึกษา คัดแยกแบบรายงานตัวตาม”สาขาวิชา” ทาการ
บันทึกประวัติการรายงานตัวเข้าสู่ระบบ จัดทาหนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมจัดเก็บ
เอกสารบันทึกผลการตรวจสอบเข้าสู่ระบบของมหาลัยราชภัฏธนบุรี
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วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

เริ่มต้น
1. นักศึกษำยื่นแบบรำยงำนตัว

นักศึกษา

แบบรายงานตัวพร้อม
เอกสารแนบ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แบบรายงานตัวพร้อม
เอกสารแนบ

3. เจ้ำหน้ำที่คัดแยกแบบรำยงำนตัวตำม”สำขำวิชำ”

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แบบรายงานตัวพร้อม
เอกสารแนบ

4. ทำกำรบันทึกประวัติ
กำรรำยงำนตัวเข้ำสู่ระบบ
และแยกเอกสำรวุฒิกำรศึกษำ (ฉบับสำเนำ)
ออกจำกแบบรำยงำนตัว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แบบรายงานตัวพร้อม
เอกสารแนบ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

สาเนาวุฒิการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หนังสือตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา

ผอ.สนว.

หนังสือหนังสือตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

หนังสือตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา

เอกสำร
ไม่ครบถ้วน
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแบบ
รำยงำนตัวนักศึกษำ
เอกสำร
ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

5. เจ้ำหน้ำที่เขียนระบุรหัสนักศึกษำ รุ่น/กลุ่ม
ลงในสำเนำวุฒิกำรศึกษำ
6. ทำหนังสือตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ และ
แนบเอกสำรทีเกี่ยวข้อง เช่น
6.1 บัญชีรำยชื่อนักศึกษำ
6.2 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
6.3 สำเนำใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)
7. เสนอผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติใน
หนังสือตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ

8. ส่งเอกสำรดังกล่ำวไปตรวจสอบกับทำงหน่วยงำนต้นสังกัด
และแจ้งผลกลับมำทำงมหำลัย มรธ.

9. แจ้งผลการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
จบ
การศึกษา
10. จัดเก็บเอกสำรบันทึกกำร
ตรวจสอบเข้ำสู่ระบบของมหำลัย

ไม่จบ
การศึกษา

514

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

วิธีกำรปฏิบัติงำน
กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 4/4

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 นักศึกษายื่นแบบรายงานตัวพร้อมเอกสารแนบประกอบไปด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานตัว
6.3 เจ้าหน้าที่คัดแยกแบบรายงานตัวตาม”สาขาวิชา”
6.4 เจ้าหน้าทีท่ าการบันทึกประวัติการรายงานตัวเข้าสู่ระบบและแยกเอกสารวุฒิการศึกษา (ฉบับสาเนา)
ออกจากแบบรายงานตัว
6.5 เจ้าหน้าที่เขียนระบุรหัสนักศึกษา รุ่น/กลุ่ม ลงในสาเนาวุฒิการศึกษา
6.6 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา และแนบเอกสารทีเกี่ยวข้อง เช่น
- บัญชีรายชื่อนักศึกษา
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6.7 เจ้าหน้าทีเ่ สนอ ผู้อานวยการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ลงนามอนุมัติในหนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา
6.8 เจ้าหน้าทีส่ ่งเอกสารดังกล่าวไปตรวจสอบกับทางหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานแจ้งผลกลับมาทางมหาลัย
ราชภัฏธนบุรี
6.9 เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังนักศึกษา (กรณีที่นักศึกษาไม่จบการศึกษา)
6.10 เจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บเอกสารบันทึกการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเข้าสู่ระบบของมหาลัยราชภัฏธนบุรี
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา
7.2 ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
8.1. แบบรายงานตัวพร้อมเอกสารแนบ
8.2 หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา พร้อมเอกสารแนบ
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9. การจัดเก็บ

เลขที่เอกสำร

ชื่อเอกสำร

สถำนที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำจัดเก็บ

กำรจัดเก็บ

แบบรายงานตัว
นักศึกษา

งานส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน

จัดเก็บเข้าตู้
เอกสารแยกตาม
สาขาวิชา

หนังสือตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน

บันทึกผลการ
ตรวจสอบเข้าสู่
ระบบ
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วิธีการปฏิบัติงาน

เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน

เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช้ :

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร :

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ตําแหน่ง
นางสาววราพรรณ ทองตะนุนาม

ลงนาม

วันที่

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 1/3

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และได้รับบริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่นําไปสู่การปฏิบัติงาน นํามาแก้ไข
และปรับปรุงให้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานมีขอบเขตตั้งแต่การให้บริการอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ธนบุ รี ทั้ งในกรุ งเทพฯ และสมุ ท รปราการ รวมทั้ งนั กศึ กษาที่ ม ารับ บริการในส่ วนที่
รับผิดชอบ
3. คําจํากัดความ
อาจารย์ ผู้ ส อน หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ อาจารย์ พิ เศษที่ ที คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริญ ญาโท หรื อ
เที ยบเท่ า หรือมี ตําแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชที่ สัมพั น ธ์กัน หรือ ในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
อาจารย์ประจํา หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์พิเศษ หมายความว่า อาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอนในภาคเรียนนั้น ไม่ใช่อาจารย์
ประจํา
คณะ หมายความว่า หน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ
นักวิชาการศึกษา หมายถึง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิช าการในการทํ างาน ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บ งานด้ านการศึ กษา ภายใต้ การการกํ ากั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
4. ความรับผิดชอบ
มีห น้ าที่ ให้ บ ริการข้อมู ล แก้ไขข้ อมู ล จั ดทํ าเอกสาร รวบรวม และติดต่ อประสานงานกับ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
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วิธีการปฏิบัติงาน
เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 2/3

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

เริ่มต้น

นักวิชาการ
ศึกษา

ดึงข้อมูลจากระบบ MIS

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดทําตาราง เช่น แยกตามคณะ , วัน/เวลา , รหัสวิชา , ชื่อวิชา , หมู่
เรียน , รุ่น/กลุ่ม , สาขาวิชา , ชื่ออาจารย์ผู้สอน เป็นต้น

นักวิชาการ
ศึกษา

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

จัดพิมพ์แบบปฏิบัติการสอน

นักวิชาการ
ศึกษา

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

รวบรวมเอกสารปฏิบัติการสอนในแต่ละวัน

นักวิชาการ
ศึกษา

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และสรุปผล

นักวิชาการ
ศึกษา

ตารางสอนของ
อาจารย์ผู้สอน

จัดวางแบบปฏิบัติการสอนแยกตามคณะ ในสถานที่จัดเตรียมไว้
จัดวางแบบปฏิบัติการสอนแยกตามคณะ ในสถานที่จัดเตรียมไว้

นําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพือลงนาม

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
สิ้นสุด

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

ผู้บังคับบัญชา เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

นักวิชาการ
ศึกษา

เอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน
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วิธีการปฏิบัติงาน
เอกสารลงนามปฏิบัติการสอน

เลขที่เอกสาร :
แก้ไขครั้งที่ :
หน้า
: 3/3

6. วิธีการปฏิบัติงาน
- ดึงข้อมูลตารางสอนของอาจารย์จากระบบ MIS
- จัดทําเอกสารลงนามปฏิบัติการสอนของอาจารย์ผู้สอน แยกตามคณะ
- จัดวางเอกสารแยกตามคณะเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ลงนามปฏิบัติการสอน
- จัดเก็บเอกสารลงนามปฏิบัติการสอน ตรวจสอบ และสรุปผลการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ผู้สอน
- ปรับแก้ไขข้อมูลตามอาจารย์ผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบตารางสอน
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อลงนาม และเข้าแฟ้ม
7. เอกสารอ้างอิง
- ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน
- แบบลงนามปฏิบัติการสอน
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มเอกสารลงนามปฏิบัติการสอน
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

แบบเอกสารลงนาม
ปฏิบัติการสอน

งานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ

นักวิชาการศึกษา

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
เข้าแฟ้ม
เอกสาร
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
ชื่อวิธกี ารปฏิบตั ิงาน

เลขที่เอกสาร :
วันที่เริ่มใช" :
หน,วยงานที่ถอื ครองเอกสาร :

ผู"จัดทํา :
ผู"ทบทวน :
ผู"อนุมัติ :

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหน,ง
นางสาวชนิดาภา โชติเอี่ยม

ลงนาม

วันที่
1 พฤษภาคม 2563

อาจารยภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแก"ไข
แก"ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก"ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 1/6
1. วัตถุประสงค9
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มีอํานาจหน+าที่และความรับผิดชอบในงานด+านสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและบริหารวิชาการพร+อมกับดําเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษามีหน+าที่ในการให+บริการแก1นักศึกษาในด+า นต1างๆ ซึ่งรวมไปถึงการให+บริการในด+า น
การกู+ยืมเงินกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให+นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ให+ได+รับอนุมัติให+กู+ยืมกองทุน
เงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป9นค1าเล1าเรียน ค1าใช+จ1ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค1าใช+จ1ายที่จําเป9นในการ
ครองชีพระหว1างศึกษาตลอดหลักสูตรจนสามารถสําเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด งานพัฒนานักศึกษา
ได+จัดทําวิธีการปฏิบัติงานการกู+ยืมเงินกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อเป9นประโยชนต1อผู+ปฏิบัติงานในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานให+เกิดความเข+าใจในขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งหวังว1าจะเป9นประโยชนต1อผู+ใช+งาน
2. ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาตามขั้นตอนของ
ระบบการกู+ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อดําเนินการส1งข+อมูลการขอกู+ยืมเงิน
เพื่อการศึกษากับกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีการดําเนินงานแต1ละขั้นตอนตั้งแต1ต+นจนสิ้นสุด
กระบวนการกู+ยืมเงิน
3. คําจํากัดความ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระบบ e – studentloan หมายถึ ง ระบบการกู+ ยืมกองทุ นเงิ นให+ กู+ยื มเพื่ อการศึ ก ษาผ1 า นระบบ
อินเตอรเน็ต สําหรับให+นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู+ปฏิบัติงานกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาเข+า ไปใช+งานใน
ระบบ
ผู"กู"ยืมรายเก,า หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เคยกู+ยืมกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา
มาแล+วมีการเลื่อนชั้นปA
ผู"กู"ยืมรายเก,าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือ เปลี่ยนสถานศึกษา หมายถึง ผู+กู+ยืมที่เคยกู+ยืมกองทุนเงินให+
กู+ยืมเพื่อการศึกษามาแล+วจากสถานศึกษาอื่นโดยมีการเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ผู"กู" ยืมรายใหม, หมายถึ ง นั กศึ กษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี ที่ไ ม1 เคยกู+ยื มกองทุ นเงิ น ให+ กู+ยื มเพื่ อ
การศึกษา
แบบคําขอกู"ยืม หมายถึง เอกสารแบบฟอรมคํา ขอกู+ยืมในระบบ e - studentloan ที่นักศึกษาต+อง
กรอกรายละเอียดส1วนตัวนักศึกษา ที่ประสงคจะขอยื่นกู+ยืมกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
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เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 2/6
4. ความรับผิดชอบ
นักวิชาการศึกษามีหน+าที่ในการให+บริการแนะนําและให+คําปรึกษาในการกู+ยืมเงินกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อ
การศึกษา จัดทําข+อมูล เอกสาร รวบรวมสถิติการกู+ยืมเงิน และติดต1อประสานงานหน1วยงานต1า งๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการดําเนินงานต1างๆ ที่เกี่ยวข+องกับงานกองทุนกู+ยืม เพื่อการศึกษา และงานที่ได+รับ
มอบหมาย

523

วิธีการปฏิบตั ิงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 3/6
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกู"ยืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพื่อการศึกษา
ผู"รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู"เกี่ยวข"อง

เอกสาร

นักวิชาการศึกษา Facebook เพจ
กยศ.มรภ.ธนบุรี
สมุทรปราการ
นักศึกษา

แบบฟอรม กยศ.101
ระบบ e-studentloan

นักวิชาการศึกษา แบบฟอรม กยศ.101
พร+อมเอกสารแนบ
นักวิชาการศึกษา แบบฟอรม กยศ.101
พร+อมเอกสารแนบ
นักวิชาการ
ศึกษา

คณะกรรมการ คําสัง่ แต1งตั้ง
พิจารณาการให+ คณะกรรมการ
ดําเนินการสัมภาษณ
กู+ยืมเงิน
นักวิชาการศึกษา

ประกาศผู+มสี ิทธิ์กู+ยืม
เงิน

นักศึกษา

สัญญากู+ยืมจากระบบ

e-studentloan
นักวิชาการศึกษา

สัญญากู+ยืมพร+อม
เอกสารแนบ

นักวิชาการศึกษา

สัญญากู+ยืมพร+อม
เอกสารแนบ
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เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 4/6
6. วิธีการปฏิบัตงิ าน
1. นักวิชาการศึกษาแนะนําให+คําปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการกู+ยืมเงินสําหรับผู+ที่มีความประสงคจะกู+ยืม
เงินกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาให+มีความเข+าใจในการดําเนินการตามขั้นตอนการกู+ยืมเงิน
2. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบความถูกต+องของเอกสารแบบคําขอกู+ยืมเงินพร+อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาการกู+ยืมเงิน ทั้งนี้เก็บรวบรวมเอกสารเรียงลําดับเอกสารเพื่อเตรียมความพร+อมในการส1งเอกสารให+กับ
คณะกรรมการดําเนินการสัมภาษณ จัดทําคําสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการ และดําเนินการสัมภาษณนักศึกษา
3. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเอกสารการสัมภาษณพร+อมทั้งดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผู+มีสิทธิ์กู+ยืม
เงินผ1านทาง Facebook เพจ กยศ.มรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ
4. นักวิ ช าการศึ กษาตรวจสอบความถู ก ต+องของสั ญญาพร+อมทั้ง เอกสารประกอบการกู+ ยืมเงิ น และ
ดําเนินการให+นักศึกษาพร+อมด+วยผู+ค้ําประกันเซ็นเอกสารสัญญาพร+อมทั้งดําเนินการเข+า ระบบ e – studentloan
เพื่อกรอกแบบยืนยันจํานวนเงินค1าเล1าเรียนเพื่อให+นักศึกษาได+เซ็นยืนยันจํานวนเงินค1าเล1าเรียน
5. นักวิชาการศึกษาเก็บรวบรวมเอกสารสัญญาพร+อมทั้งเอกสารประกอบการกู+ยืมเงินที่ถูกต+องนําส1งให+กับ
งานกองทุนกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. เอกสารอ"างอิง
1. Facebook เพจ กยศ.มรภ.ธนบุรี สมุทรปราการ
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาว1าด+วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให+เงินกู+ยืมเพื่อการศึกษา และการชําระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561
3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึ กษา เรื่อง คุ ณสมบั ติเฉพาะของนั กเรียนหรื อ
นักศึกษาผู+กู+ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 : ให+การสนับสนุนและส1งเสริมการศึกษาแก1นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย พ.ศ.2561
4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึ กษา เรื่อง คุ ณสมบั ติเฉพาะของนั กเรียนหรื อ
นักศึกษาผู+กู+ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 : ให+การสนับสนุนและส1งเสริมการศึกษาแก1นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป9น
ความต+องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป9นต1อการพัฒนาประเทศ พ.ศ.2561
5. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให+ กู+ยืม เพื่อ การศึกษา เรื่ อง กํา หนดลักษณะของเงิ นกู+ ยื มเพื่ อ
การศึกษา ขอบเขตการให+เงินกู+ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่
จะให+เงินกู+ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปAการศึกษา 2563
6. ประกาศกองทุนเงินให+กยู+ ืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดการให+กู+ยืมเงินกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปAการศึกษา 2563
7. คําสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสัมภาษณนักศึกษากองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 5/6
8. แบบฟอร9มที่เกี่ยวข"อง
1. แบบคําขอกู+ยืมเงิน (กยศ.101)
2. หนังสือรับรองรายได+ของครอบครัวของผูข+ อกู+ยืม (กยศ.102)
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยที่ปรึกษา (กยศ. 103)
4. หนังสือแจ+งผลการอนุมัติให+กู+ยมื เงินจากกองทุนเงินให+กู+ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ. 104)
5. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ. 204)
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร
Facebook เพจ กยศ.มรภ.ธนบุรี
สมุทรปราการ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
เงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษาว1าด+วย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให+เงินกู+ยมื เพื่อ
การศึกษา และการชําระเงินคืน
กองทุน พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุ น
เงิ น ให+ กู+ยืม เพื่ อการศึ กษา เรื่ อ ง
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือ
นั ก ศึ ก ษาผู+ กู+ ยื ม เงิ น กองทุ น ใน
ลักษณะที่ 1 : ให+การสนับสนุ น
และส1งเสริมการศึกษาแก1นักเรียน
หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น
ทรัพย พ.ศ.2561

สถานที่
จัดเก็บ

ผู"รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
นักวิชาการ
จัดเก็บใน Facebook
ศึกษา
เพจ กยศ.มรภ.ธนบุรี
สมุทรปราการ
จัดเก็บในเว็บไซต
นักวิชาการ
www.studentloan.or.th
ศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดเก็บในเว็บไซต
www.studentloan.or.th
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วิธีการปฏิบตั ิงาน
เลขที่เอกสาร :
สํานักงานอธิการบดี
การกูย" ืมเงินกองทุนเงินให"กู"ยืมเพือ่ แก"ไขครัง้ ที่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษา
หน"า
: 6/6
9. การจัดเก็บ (ต,อ)
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร
ประกาศคณะกรรมการกองทุน
เงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือ
นักศึกษาผู+กู+ยืมเงินกองทุน ใน
ลักษณะที่ 2 : ให+การสนับสนุน
และส1งเสริมการศึกษาแก1นกั เรียน
หรือนักศึกษาที่เป9นความต+องการ
หลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการ
ผลิตกําลังคนและมีความจําเป9น
ต1อการพัฒนาประเทศ พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการกองทุน
เงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
กําหนดลักษณะของเงินกู+ยืมเพื่อ
การศึกษา ขอบเขตการให+เงิน
กู+ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
สถานศึกษา หรือระดับชั้น
การศึกษา และหลักสูตรที่จะให+
เงินกู+ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปA
การศึกษา 2563
ประกาศกองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อ
การศึกษา เรื่อง กําหนดการให+
กู+ยืมเงินกองทุนเงินให+กู+ยมื เพื่อ
การศึกษา ประจําปAการศึกษา
2563
คําสัง่ แต1งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสัมภาษณนักศึกษา
กองทุนเงินให+กู+ยืมเพื่อการศึกษา
แบบคําขอกู+ยืมเงิน (กยศ.101)

สถานที่
จัดเก็บ

ผู"รับผิดชอบ ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จัดเก็บ
จัดเก็บในเว็บไซต
นักวิชาการ
www.studentloan.or.th
ศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดเก็บในเว็บไซต
www.studentloan.or.th

งานพัฒนา
นักศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดเก็บในเว็บไซต

งานพัฒนา
นักศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/เอกสาร

งานพัฒนา
นักศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร/เอกสาร

www.studentloan.or.th
/เอกสาร
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

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

1 พฤษภาคม 2563
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ตําแหนง
นางสาวลาวัลย พิมพกรรณ
ตําแหนงบรรณารักษ

ลงนาม

วันที่

อาจารยภัทรพล พรหมมัญ

ประวัติการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วัน เดือน พ.ศ.
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน
วิเคราะหเลขหมูและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 1

1. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ จํ า แนกประเภทของทรั พ ยากรสารสนเทศให เ ป น หมวดหมู
มี ค วามเป น ระเบี ย บ ตามหลั ก ทาง
บรรณารักษศาสตร
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อชวยในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการผานระบบหองสมุดอัตโนมัติจากฐานขอมูลใหไดมาก
ที่สุด
2. ขอบเขต
ทํา การศึกษา ค นคว า จํ าแนก วิ เคราะห สัง เคราะหเนื้อหา ในการใหเลขหมูและกําหนดหัว เรื่องหรือสําคัญ ให
สอดคลองกับเนื้อหา และลงรายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติตามมาตรฐานสากล (รูปแบบทศนิยมดิวอี้ )
ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ทั้ งยั งจั ด เตรีย มทรัพ ยากรสารสนเทศ เชน การติ ดบารโ คด การติด ใบกํ าหนดสาง การ
ประทับ ตรา การเขี ยนขอ มูลลงในตั วเลม เพื่อ เปนการแสดงวาเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ปองกันการสูญ หาย และ
เชื่อมโยงระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
3. คําจํากัดความ
การลงรายการบรรณานุกรม หมายถึง การบรรยายลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศในดานเนื้อหาและกายภาพ
โดยอางอิงตามหลักมาตรฐานสากล
การกําหนดเลขหมู/การจัดหมวดหมู หมายถึง การวิเคราะหและแบงประเภทเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันมาอยูรวมกัน โดยใชสัญลักษณเปนตัวเลข หรือตัวอักษรที่กําหนดไวในระบบมาตรฐานสากล
เปนตัวแทนเนื้อหา
เลขหมูหนังสือ หมายถึง สัญลักษณตัวเลขหรือตัวอักษรที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช
ระบบการใหเลขหมูทศนิยมดิวอี้ เพื่อจําแนกทรัพยากรสารสนเทศออกเปนหมวดหมู สะดวกรวดเร็วในการคนหา มีความ
เปนระเบียบในการจัดเก็บ
หัวเรื่องหรือคําสําคัญ (Keyword) คือ คํา กลุมคํา วลี หรือชื่อเฉพาะที่บรรณารักษกําหนดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ ใช
บอกเนื้อหาสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศอยางสั้นๆ
เลขผูแตง คือ สัญลักษณประจําตัวหนังสือแตละเลมที่อยูถัดจากเลขหมู เพื่อจําแนกหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันใหเกิด
ความแตกตางกันออกตามตัวอักษร
ระบบทศนิยมดิวอี้ หมายถึง ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือที่แบงออกเปนหมวดหมูตางๆ จากหมวดหมูใหญไปหา
หมวดหมูยอย ประกอบดวย 10 หมวดใหญ แลวแบงเปนสิบหมวดยอย เริ่มจากหมวดหมูหลักรอย ไปหาหลักสิบ หลักหนวย
ตามลําดับ โดยมีการใชจุดทศนิยมเขามาเกี่ยวของดวย
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AACR2 ยอมาจากคําภาษาอังกฤษวา Anglo-American Catalogeruing Rules, 2nd edition คือ หลักเกณฑ
หรือกฎเกณฑการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพครั้งที่ 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑการลงรายการวัสดุสารนิเทศของ
หองสมุด ทุกประเภทใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
MACR21 หมายถึง รูปแบบการลงรายการระเบียนบรรณานุกรม โดยยึดหลักเกณฑการลงรายการตางๆ ตามกฎ
AACR2 ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ สวนนําระเบียนหรือปายระเบียน สวนนามานุกรมเขตขอมูล และสวนเขตขอมูล
4. ความรับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหเลขหมูและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ และประสบการณดานบรรณารักษในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
จําแนกหมวดหมู การใหเลขหมู การวิเคราะหหัวเรื่องหรือคําสําคัญใหสอดคลองกับเนื้อหา การลงรายการบรรณานุกรมตาม
มาตรฐานสากล (รูปแบบทศนิยมดิวอี้) และทําการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เชน การติดบารโคด การประทับตรา การ
ติดใบกําหนดสง การเขียนขอมูลลงในตัวเลม เพื่อเปนการแสดงวาเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ปองกันการสูญหาย และ
เชื่อมโยงระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
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วิธีการปฏิบัติงาน
วิเคราะหเลขหมูและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
: 2
หนา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะหเลขหมูและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

บรรณารักษ

บรรณารักษ

แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ

เอกสาร

บรรณารักษ ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ

บรรณารักษ ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ

บรรณารักษ หนังสือ DDC 22
บรรณารักษ หนังสือหัวเรื่อง
บรรณารักษ หนังสือตาราง
เลขผูแตง

บรรณารักษ
บรรณารักษ ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ

บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ

ระบบยืมคืน
หนังสือ
อัตโนมัติ
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วิธีการปฏิบัติงาน
วิเคราะหเลขหมูและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 3

6. วิธีการปฏิบัติงาน
1. นําทรัพยากรสารสนเทศทั้ งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากฝายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาคัดแยก
ประเภทหนังสือ
2. ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติวามีแลวหรือไม สมบูรณหรือไม
3. หากมีอยูในระบบและสมบูรณแลวสามารถดําเนินการ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มจํานวน “ฉบับที่”
ไดทันที
4. หากไม พ บหรื อ ไม สมบู รณ ให เ พิ่ มรายการบรรณานุก รมหรือ แกไขรายการบรรณานุกรม ใหเปนไปเกณฑต าม
หลักการลงรายการ (AACR๒) และในรูปแบบ (MARC๒๑) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรม
5. ดําเนิน การวิ เคราะห เนื้อหาตามหลักทศนิยมดิวอี้ ซึ่งตองใชความรูและประสบการณในการวิ เคราะหแยกแยะ
เนื้อหาเพื่อจําแนกใหไดวาหนังสืออยูในหมวดหมูอะไร
6. หลังจากนั้นดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อกําหนดหัวเรื่องหรือคําสําคัญ(Keyword) เพื่อเปนตัวแทนของเนื้อหา
ของหนั ง สื อ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ต องเป น คํ า ตามเกณฑม าตรฐานของคณะทํา งานกลุมวิ เ คราะหท รัพ ยากรสารสนเทศ หอ งสมุด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สํ า หรั บ หนั ง สื อ ภาษาไทย และตามเกณฑ ม าตรฐานของห อ งสมุด รั ฐ สภาอเมริ กั น สํ า หรั บ หนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ
7. ทําการกําหนดเลขผูแตงโดยใชตารางเลขผูแตงภาษาไทยของหอสมุดแหงชาติ และตารางเลขผูแตงภาษาอังกฤษ
ของ Cutter-Sanborn
8. ทําการบันทึกขอมูลรายการบรรณานุกรมลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
9. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ โดยการติดบารโคด ใบกําหนดสง ประทับตราสัญลักษณตางๆ ลงในหนังสือเพื่อ
เปนการแสดงวาเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและเขียนขอมูลตางๆ ลงในตัวเลม
10. สแกนปกหนังสือเพื่อลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
11. ลงทะเบียน RFID ในระบบยื มคืนหนังสืออัตโนมัติใหทรัพยากรสารสนเทศแตละเลม พรอมติดในตัวเลม เพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง และปองกันการสูญหาย
12. ทําการพิมพเลขเรียกหนังสือจากโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อติดสันหนังสือ
13. นําขึ้นชั้นและจัดเรียงตามประเภทและหมวดหมูเพื่อใหบริการตอไป
7. เอกสารอางอิง
1. หนังสือคูมือปฏิบัติงานการลงรายการหนังสือ
2. หนังสือหัวเรื่องภาษาไทย
3. หนังสือ ดีดีซี 22 การแบงหมูหนังสือและแผนการแบงหมูระบบทศนิยมดิวอี้
4. หนังสือ ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุดแหงชาติ และตารางเลขผูแตงภาษาอังกฤษของ
Cutter-Sanborn
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วิธีการปฏิบัติงาน
วิเคราะหเลขหมูและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

เลขที่เอกสาร :
แกไขครั้งที่ :
หนา
: 4

8. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. MARC 21
2. ระเบียนขอมูลของระบบ Liberty (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ)
3. ระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ
4. แบบฟอรมการพิมพเลขเรียกหนังสือ
9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ

ทรัพยากร
หอสมุด
สารสนเทศ
มรธ.สป.
ทุกประเภท เชน
หนังสือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

ผูรับผิดชอบ
บรรณารักษ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

การจัดเก็บ
ชั้นหนังสือ
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วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์
เลขที่เอกสาร

:

WI-DRU-SP-AVE-01

วันที่เริ่มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

งานโสตทัศนูปกรณ์

ตำแหน่ง
ผู้จัดทำ :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ลงนาม

วันที่

ชื่อ/ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธรรมรัตน์ ทับทิมทอง

30 เม.ษ. 2563

ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้ทบทวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

นายสรรพศาสตร์ สังข์น้อย
นายณัฐวัฒน์ ทวีวัฒน์สาริกา

30 เม.ษ. 2563

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

01 พ.ค. 2563

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.

0

-

30 เม.ษ. 2563
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ขั้นตอนการให้บริการยืมแก้ไขครั้งที่
คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ หน้า

: 00
: 2/7

1.วัตถุประสงค์
นักศึกษาและอาจารย์ใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น
2.ขอบเขต
จั ด หาอุ ป กรณ์ โสตทั ศ นศึ ก ษา จั ด ทำบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา แนะนำการใช้ ง านอุ ป กรณ์
บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.คำจำกัดความ
3.1 อุปกรณ์การเรียนการสอน หมายถึง วัสดุและอุปกรณท์ ี่ใช้ในการเรียนการสอน
3.2 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
3.3 ผู้ใช้บริการ หมายถึง อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียน
3.4 สก. หมายถึง คําย่อ งานโสตทัศนูปกรณ์
3.5 มรธ. หมายถึง คําย่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.6 สป. หมายถึง คําย่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คําจํากัดความ เลขที่เอกสาร : WI-DRU-SP-AVE-01
แก้ไขครั้งที่ : 00
คําย่อที่ควรทราบ WI = WORK INSTRUCK แปลว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
DRU = DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY แปลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
SP = SAMUT PRAKAN แปลว่า จังหวัดสมุทรปราการ
AVE = AUDIO VISUAL EQUIPMENT แปลว่า โสตทัศนูปกรณ์
01 = เอกสารจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับที่ 01
แก้ไขครั้งที่ 00-99 = ลําดับที่เอกสารฉบับที่แก้ไขครั้งที่ 01-99
4.ความรับผิดชอบ
4.1 หั ว หน้ า งานโสตทั ศ นศึ ก ษา ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า พนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษา
พิจารณาการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
4.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์จัดทําบัญชีครุภัณฑ์ บันทึกการเบิกจ่าย
ซ่อมแซมแก้ไข บํารุงรักษา จัดเก็บ เสนอแนะจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย
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เลขที่เอกสาร : WI-DRU-SP-AVE-01

ขั้นตอนการให้บริการยืมแก้ไขครั้งที่
คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ หน้า

: 00
: 3/7

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ไม่มีให้บริการ
มีให้บริการ บันทึกยืม – คืน
ครุภณ
ั ฑ์และวัสดุอุปกรณ์

ความจำเป็น

แนะนำการใช้ครุภณ
ั ฑ์

ไม่เร่งด่วน

และวัสดุอุปกรณ์

ผู้ใช้บริการแสดงบัตร
เพื่อบันทึกทำการยืมครุภณ
ั ฑ์แล
ะนำไปใช้

ซ่อมไม่ได้

มีปัญหา

ไม่มีปญ
ั หา

ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์และวัส

ใช้งานแล้วเสร็จ/ตรวจเช็ค

บันทึกเพื่อของบประม
าณประจำปี

ดุชำรุด/เสื่อมสภาพ
ซ่อมได้
บันทึกการส่งคืนและ
ประเมินการให้บริการ
มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัศดุ พ.ศ. 2535

เร่งด่วน
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เลขที่เอกสาร : WI-DRU-SP-AVE-01

ขั้นตอนการให้บริการยืมแก้ไขครั้งที่
คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ หน้า

: 00
: 4/7

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 บัญชีทะเบียนครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์บริการให้เบิกยืม ทางด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน ดังนี้
6.1.1 เครื่องขยายเสียงแบบหิ้ว , ไมโครโฟนไร้สาย , เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง
6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book)
6.1.3 ลําโพง Computer
6.1.4 เครื่องรับโทรทัศน์
6.1.5 LCD โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ
6.1.6 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ
6.1.7 ปลั๊กพ่วง , สายสัญญาณเสียง , สายสัญญาณภาพ
6.1.8 ปากกาไวท์บอร์ด
6.1.9 แบตเตอร์รี่แห้ง(ถ่าน) ชนิด AA,AAA,9V และ1.5V
6.1.10 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
การให้บริการตั้งแต่
วันจันทร์ - ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์เวลา 08.30 - 16.30น. (ถ้ามีการเรียน การสอน)
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการต้องกรอกใบยืม-คืน อุปกรณ์ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานการยืม
- ให้เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกับผู้ใช้บริการก่อนนําไปใช้
- ผู้ใช้บริการเบิกวัสดุ - อุปกรณ์การเรียนการสอนจะต้องลงบันทึกการใช้ทุกครั้งเพื่อทำสถิติ
ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์และต้องนําหลักฐานแสดงตนมายืนยัน เช่น บัตรนักศึกษา , บัตร
ประชาชน , ใบขับขี่ , เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืม และต้องแจ้งเบอร์โทรติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่
โสตทัศนศึกษา เพื่อติดตามทวงถามครุภัณฑ์ที่ยืมไป
- ห้ามผู้ใช้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ บันทึกงานหรือโปรแกรมอื่นๆ ของ
ตนเองมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หากเกิดความเสียหายกับงานหรือโปรแกรมของผใชู้ ้บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์จะไม่รับผิดชอบ
- ห้ามผู้ใช้บริการนําอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณท์ทยี่ ืมออกภายนอก มรธ. สป. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าส่วนบริการการศึกษาก่อน โดยการทําหนังสือแจ้ง หรือมีหนังสืออนุมัติไปเป็นวิทยากรบรรยาย
หรืออนุมัติไปฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษภายนอกสถานที่
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6.3 การส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์
- ให้ผู้ใช้บริการนําส่งคืน ลงชื่อ/เวลา ในใบเบิกอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ผู้ใช้บริการได้ทําการเบิกไว้
- ให้ผู้เบิกใช้บริการส่งอุปกรณ์คืนตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในใบเบิกอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ถ้าผู้ใช้บริการจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องให้แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนใบเบิกใหม่
- ให้เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาและผู้นําส่งคืนตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกัน
- เมื่อครบกําหนดการยืมให้เจ้าหน้าที่สอบถามจากผู้ใช้บริการ
- การให้บริการงานกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน ที่ต้องการใช้เครื่องขยายเสียง , กล้องถ่ายวิดีโอ
ให้หัวหน้างานทําหนังสือผ่านหัวหน้าส่วนพิจารณา ก่อนที่ส่วนบริการการศึกษาจะดําเนินการต่อไป
และหลังจากเสร็จสิ้นงานกิจกรรมนั้นแล้ว
จะต้องส่งคืนทันทีหรือถ้ากิจกรรมเลิกหลังเวลาราชการให้ส่งคืนในเช้าวันถัดไป
หรือถ้าวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการให้ส่งคืนในแรกวันที่เปิดทําการ และจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เบิกยืมไป
6.4 การประเมินผลของการให้บริการ
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สํารวจความต้องการ การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จัดหา ขออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จัดทําบัญชีครุภัณฑ์และจัดเก็บรักษา
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์ก่อนนําไปใช้งาน
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ติดตามการพัฒนาของอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยและนำมาใช้ในงาน
โสตทัศนูปกรณ์และการให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เจ้าหน้าที่ต้องทวงถาม เร่งรัดติดตาม เมื่อครบกําหนดวัน/เวลาที่ต้องสงค่ ืน
7. มาตรฐานของงาน
7.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สามารถแก้ไขซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้
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8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโสตทัศนปกรณ์
8.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ทุก 6 เดือน
8.3 ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ประจําห้องเรียน , ห้องประชุม ทุกๆ 3 เดือน
9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ การดําเนินงานทั้งภายนอกและภายใน
แบบฟอร์ม

มรธ. สป. สก.01 ทะเบียนเอกสารควบคุมภายใน
มรธ. สป. สก.02 ใบบันทึกการยืมวัสดุครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.03 เอกสารการยืม ครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.04 บันทึกการ ติดตั้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์
มรธ. สป. สก.05 บันทึกการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจําปี
มรธ. สป. สก.06 แจ้งจําหน่าย ครุภัณฑ์ประจําปี
มรธ. สป. สก.07 ทะเบียน ครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.08 รายงานสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์
มรธ. สป. สก.09 แบบคําขอใช้บริการ
มรธ. สป. สก.10 ใบนําของออก
มรธ. สป. สก.11 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
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9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ

มรธ. สป. สก.01

ทะเบียนเอกสารควบคุมภายใน

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

ตลอดไป

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.02

ใบบันทึกการยืมวัสดุครุภัณฑ์

ห้องโสตฯ

ธรรมรัตน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.03

เอกสารการยืม ครุภัณฑ์

ห้องโสตฯ

ธรรมรัตน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.04

บันทึกการ ติดตั้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

5 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.05

บันทึกการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจําปี

ห้องโสตฯ

สรรพศาสตร์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.06

แจ้งจําหน่าย ครุภัณฑ์ประจําปี

ห้องโสตฯ

สรรพศาสตร์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.07

ทะเบียน ครุภัณฑ์

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

ตลอดไป

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.08

รายงานสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ห้องโสตฯ

สรรพศาสตร์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.09

แบบคําขอใช้บริการ

ห้องโสตฯ

ธรรมรัตน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.10

ใบนําของออก

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

5 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.11

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก
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ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน และซ่อมบํารุงครุภณ
ั ฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์
เลขที่เอกสาร

:

WI-DRU-SP-AVE-01

วันที่เริ่มใช้

:

1 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร

:

หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

ตําแหน่ง
ผู้จัดทํา :
ผู้ทบทวน :
ผู้อนุมัติ :

ชื่อ/ตําแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ/ตําแหน่ง ผู้ทบทวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ลงนาม

วันที่

นายณัฐวัฒน์ ทวีวัฒน์สาริกา

30 เม.ษ. 2563

นายสรรพศาสตร์ สังข์น้อย
นายธรรมรัตน์ ทับทิมทอง

30 เม.ษ. 2563

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ

01 พ.ค. 2563

ประวัติการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.

00

-

30 เม.ษ. 2563
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนําอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในการช่วยสอนเพื่อเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขต
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดทาบัญชีครุภัณฑ์ การควบคุมดูแลรักษา การเบิก-ส่งคืน ซ่อมแซม บํารุงรักษา
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
3. คําจํากัดความ
3.1 อุปกรณ์การเรียนการสอน หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
3.2 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
3.3 ผู้ใช้บริการ หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน
3.4 สก. หมายถึง คําย่อ งานโสตทัศนูปกรณ์
3.5 มรธ. หมายถึง คําย่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.6 สป. หมายถึง คําย่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คําจํากัดความ เลขที่เอกสาร : WI-DRU-SP-AVE-01
แก้ไขครั้งที่ : 00
คําย่อที่ควรทราบ WI = WORK INSTRUCK แปลว่า
DRU = DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY แปลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
SP = SAMUT PRAKAN แปลว่า จังหวัดสมุทรปราการ
AVE = AUDIO VISUAL EQUIPMENT แปลว่า โสตทัศนูปกรณ์
01 = เอกสารจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับที่ 01
แก้ไขครั้งที่ 00-99 = ลําดับที่เอกสารฉบับที่แก้ไขครั้งที่ 01-99
4. ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พิจารณาการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
4.2 เจ้ า พนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษา ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ จั ด ทํ า บั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ บั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย
ซ่อมแซมแก้ไข บํารุงรักษา จัดเก็บ เสนอแนะจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย
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สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.07 ทะเบียน ครุภัณฑ์

จัดทําบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์งานโสตฯ

เลขที่เอกสาร : WI-DRU-SP-AVE-01
แก้ไขครัง้ ที่ : 00
หน้า
: 2/6
แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.05 บันทึกการ
ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจําปี

คัดแยก/จัดเก็บอุปกรณ์โสตฯ

มรธ. สป. สก.06 แจ้งจําหน่าย ครุภัณฑ์

ซ่อมไม่ได้

ตรวจสอบครุภัณฑ์ชํารุด/เสื่อมสภาพ
ซ่อมได้

แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ ลงบันทึกประวัติซ่อม
และทําตามระเบียบพัสดุ

แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.10

ค่าใช้จ่าย
มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ และทําตามระเบียบพัสดุ

ซ่อมทําให้แล้วเสร็จ

ใบนําของออก

บันทึกประวัติซ่อม
มีปัญหา

จัดเก็บ/ติดตั้ง
แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.02 ใบบันทึก
การยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.04 บันทึก
การ ติดตั้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

การให้บริการ

ไม่เพียงพอให้บริการ

มีให้บริการ บันทึกยืม-คืน ครุภัณฑ์
ความจําเป็นต้องใช้
แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.03 เอกสาร
การยืม ครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.11 แบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
แบบฟอร์ม มรธ. สป. สก.08 รายงาน
สถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ผู้ใช้บริการนําครุภัณฑ์ไปใช้
ไม่เร่งด่วน
ไม่มีปัญหา
ใช้งานแล้วเสร็จ/ตรวจเช็ค
บันทึกการส่งคืน

เร่งด่วน

บันทึกเพื่อของบประมาณ
ประจําปี
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
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6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 บัญชีทะเบียนครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์บริการให้เบิกยืม ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน ดังนี้
6.1.1 เครื่องขยายเสียงแบบหิ้ว , ไมโครโฟนไร้สาย , เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง
6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book)
6.1.3 ลําโพง Computer
6.1.4 เครื่องรับโทรทัศน์
6.1.5 LCD โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ
6.1.6 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ
6.1.7 โทรโข่ง
6.1.8 กล้องถ่ายวิดีโอ , วีซีดี การเรียนหลักสูตรต่างๆ
6.1.9 ปลั๊กพ่วง , สายสัญญาณเสียง , สายสัญญาณภาพ
6.1.10 ปากกาไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน
6.1.11 แบตเตอร์รี่แห้ง(ถ่าน) ชนิด AA,AAA,9V และ1.5V
6.1.12 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
6.1.13 การให้บริการตั้งแต่
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30น. (ถ้ามีการเรียน การสอน)
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติของผูใ้ ช้บริการ
- ผู้ใช้บริการต้องกรอกใบยืม-คืน อุปกรณ์ให้ ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานการยืม
- ให้เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกับผู้ใช้บริการก่อนนําไปใช้
- ผู้ใช้บริการเบิกวัสดุ - อุปกรณ์ การเรียนการสอนจะต้องลงบันทึกการใช้ทุกครั้งเพื่อทําสถิติ
ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ และต้องนําหลักฐานแสดงตนมายืนยัน เช่น บัตรนักศึกษา , บัตร
ประชาชน , ใบขับขี่ , เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืม และต้องแจ้งเบอร์โทรติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่
โสตทัศนศึกษา เพื่อติดตามทวงถามครุภัณฑ์ที่ยืมไป
- ห้ามผู้ใช้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ บันทึกงานหรือโปรแกรมอื่นๆ ของ
ตนเองมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หากเกิดความเสียหายกับงานหรือโปรแกรมของผูใ้ ช้บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์จะไม่รับผิดชอบ
- ห้ามผู้ใช้บริการนําอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ยืมออกภายนอก มรธ. สป. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าส่วนบริการการศึกษาก่อน โดยการทําหนังสือแจ้ง หรือมีหนังสืออนุมัติไปเป็นวิทยากรบรรยาย
หรืออนุมัติไปฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษภายนอกสถานที่
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6.3 การส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์
- ให้ผู้ใช้บริการนําส่งคืน ลงชื่อ/เวลา ในใบเบิกอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ผู้ใช้บริการได้
ทําการเบิกไว้
- ให้ผู้เบิกใช้บริการส่งอุปกรณ์คืนตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในใบเบิกอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ถ้าผู้ใช้บริการจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องให้แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนใบเบิกใหม่
- ให้เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาและผู้นําส่งคืนตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกัน
- เมื่อครบกําหนดการยืมให้เจ้าหน้าที่สอบถามจากผู้ใช้บริการ
- การให้บริการงานกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน ที่ต้องการใช้เครื่องขยายเสียง , กล้องถ่ายวิดีโอ
ให้หัวหน้างานทําหนังสือผ่านหัวหน้าส่วนพิจารณา ก่อนที่ส่วนบริการการศึกษาจะดําเนินการต่อไป และ
หลังจากเสร็จสิน้ งานกิจกรรมนั้นแล้ว จะต้องส่งคืนทันที หรือถ้ากิจกรรมเลิกหลังเวลาราชการให้ส่งคืน
ในเช้าวันถัดไป หรือถ้าวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการให้ส่งคืนในแรกวันที่เปิดทําการ และจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เบิกยืมไป
6.4 การประเมินผลของการให้บริการ
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สํารวจความต้องการ การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จัดหา ขออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จัดทําบัญชีครุภัณฑ์ และจัดเก็บรักษา
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนําไปใช้งาน
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ติดตามการพัฒนาของอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยและนํามาใช้
ในงานโสตทัศนูปกรณ์ และการให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เจ้าหน้าที่ ต้องทวงถาม เร่งรัดติดตาม เมื่อครบกําหนดวัน/เวลาที่ต้องส่งคืน
7. มาตรฐานของงาน
7.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สามารถแก้ไขซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้
7.3 ให้บริการอย่างดีที่สุด
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8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ับบริการโสตทัศนูปกรณ์
8.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ทุก 6 เดือน
8.3 ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ประจําห้องเรียน , ห้องประชุม ทุกๆ 3 เดือน
9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ การดําเนินงานทั้งภายนอกและภายใน
แบบฟอร์ม
มรธ. สป. สก.01 ทะเบียนเอกสารควบคุมภายใน
มรธ. สป. สก.02 ใบบันทึกการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.03 เอกสารการยืม ครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.04 บันทึกการ ติดตั้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์
มรธ. สป. สก.05 บันทึกการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจําปี
มรธ. สป. สก.06 แจ้งจําหน่าย ครุภัณฑ์ประจําปี
มรธ. สป. สก.07 ทะเบียน ครุภัณฑ์
มรธ. สป. สก.08 รายงานสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์
มรธ. สป. สก.09 แบบคําขอใช้บริการ
มรธ. สป. สก.10 ใบนําของออก
มรธ. สป. สก.11 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
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9. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

ระยะเวลาจัดเก็บ

การจัดเก็บ

มรธ. สป. สก.01

ทะเบียนเอกสารควบคุมภายใน

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

ตลอดไป

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.02

ใบบันทึกการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.03

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

5 ปี

แฟ้มบันทึก

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.06

เอกสารการยืม ครุภัณฑ์
บันทึกการ ติดตั้ง ซ่อม
โสตทัศนูปกรณ์
บันทึกการตรวจสอบ ครุภัณฑ์
ประจําปี
แจ้งจําหน่าย ครุภัณฑ์ประจําปี

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.07

ทะเบียน ครุภัณฑ์

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

ตลอดไป

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.08

รายงานสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.09

แบบคําขอใช้บริการ

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.10

ใบนําของออก
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

5 ปี

แฟ้มบันทึก

ห้องโสตฯ

ณัฐวัฒน์

2 ปี

แฟ้มบันทึก

มรธ. สป. สก.04
มรธ. สป. สก.05

มรธ. สป. สก.11

สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและวินัย

548

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีการปฏิบัติงาน

งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร
เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
: กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
ตาแหน่ง
นางสาววิชญาพร พวงจันทร์
ผู้จัดทา
นิติกรปฏิบัติการ
ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้ทบทวน
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายและวินัย
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อนุมัติ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
วิธีการปฏิบัติงาน
แก้ไขครัง้ ที่: 0
งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร หน้า
: 2/5

1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจ้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของส่วนราชการ
2.ขอบเขต
เอกสารฉบั บ นี้ เป็ น การชี้ แจงถึงขอบเขตการปฏิ บัติ งานโดยเริ่ม ตั้งแต่การรับ สั ญ ญาจ้างบุ คลากร ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของสั ญ ญาจ้ า งบุ ค ลากร สั ญ ญาค้ าประกั น และเอกสารประกอบแนบท้ ายสั ญ ญา และเมื่ อ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงนาส่งคื นกองพัฒ นาระบบบริหารเพื่อนาเสนอแก่มหาวิทยาลัยในการจ้างบุคลากรต่อไป
3.คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
สัญญาจ้างบุคลากร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สัญญาค้าประกัน
หมายถึง
เอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา หมายถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงการทางานระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาซึ่งมีชื่อเรียกอย่างอื่น
สัญญาซึ่งเป็นหลักประกันในการทางาน
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างบุคลากรและ
สัญญาค้าประกัน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายสังกัดกลุ่มงานกฎหมายและวินัย
บุคลากร สังกัดกองพัฒนาระบบบริหาร

นิติกร
หมายถึง
เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบบริหาร หมายถึง
4.ความรับผิดชอบ
4.1 เจ้ าหน้าที่กองพัฒ นาระบบบริห ารดาเนินการจัดทาสั ญญาจ้างบุคลากรและสัญ ญาค้าประกันของบุคคล
ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4.2 กลุ่มงานกฎหมายและวินัยรับสัญญาจ้างบุคลากรและนาส่งผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายและวินัย
4.3 ผู้ อานวยการกุล่ ม งานกฎหมายและวินั ย ดาเนิ น การเกษี ย นสั่ งงานให้ นิ ติ กรตรวจสอบความถูก ต้อ งของ
สัญญาจ้างบุคลากร สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา
4.4 นิติกรดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างบุคลากร สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบ
แนบท้ายสัญญา
4.5 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนาส่งคืนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
4.6 กองพัฒนาระบบบริหารนาเสนออธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมาย
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อไป
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วิธีการปฏิบัติงาน

งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร

เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่: 0
หน้า
: 3/5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

บุคคลซึ่งมีความ
ประสงค์ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้างบุคลากร
สัญญาค้าประกัน
เอกสารประกอบ

เริ่มต้น
กองพัฒนา
ระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยรับสมัคร
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่
กองพัฒนา
ระบบบริหาร
กลุ่มงาน
กฎหมาย
และวินัย

นิติกร
กองพัฒนา
ระบบบริหาร

กองพัฒนาระบบบริหาร
จัดทาสัญญาจ้างบุคลากร
กลุ่มงานกฎหมายและวินัยรับเอกสาร
และส่งให้ผอ.เกษียนมอบหมายงาน

ผู้อานวยการ
กลุ่มงาน
กฎหมายและวินัย

กรณีแก้ไขส่งคืน
Fนิติกรตรวจความ
ถูกต้องของสัญญา

อธิการบดี
Mกองพัฒนาระบบบริหาร

นาเสนอมหาวิทยาลัย
สิ้นสุดกระบวนการ
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร

เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่: 0
หน้า
: 4/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน
6.1 เจ้ าหน้าที่กองพัฒ นาระบบบริห ารดาเนินการจัดทาสั ญญาจ้างบุคลากรและสัญ ญาค้าประกันของบุคคล
ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
6.2 กลุ่มงานกฎหมายและวินัยรับสัญญาจ้างบุคลากรและนาส่งผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมายและวินัย
6.3 ผู้ อานวยการกุล่ ม งานกฎหมายและวินั ย ดาเนิ น การเกษี ย นสั่ งงานให้ นิ ติ กรตรวจสอบความถูก ต้อ งของ
สัญญาจ้างบุคลากร สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา
6.4 นิติกรดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างบุคลากร สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบ
แนบท้ายสัญญา
6.4.1 สัญญาจ้างบุคลากรและเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา
- วันที่ทาสัญญา
- ชื่อ-สกุล
- ข้อมูลส่วนตัว
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนราษฎร
- สาเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- สาเนาใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
- ตาแหน่ง สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
- หลักประกันการทางาน
- ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา
- การลงลายมือชื่อในสัญญาระหว่างคู่สัญญาและพยาน
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานตรวจสัญญาจ้างบุคลากร

เลขที่เอกสาร: Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่: 0
หน้า
: 5/5

6.4.2 สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา
กรณีค้าประกันโดยบุคคล
- วันที่ทาสัญญา
- ชื่อ-สกุลของผู้ค้าประกัน
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลการทางานของผู้ค้าประกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนราษฎร
- สาเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- สาเนาใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
- ข้อตกลงรับผิดในความเสียหายเมื่อบุคคลที่ตนเข้าค้าประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญา
- การลงลายมือชื่อในสัญญาระหว่างคู่สัญญาและพยาน
กรณีค้าประกันโดยใช้เงิน
- ใบเสร็จชาระเงินหลักประกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.5 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนาส่งคืนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
6.6 กองพัฒนาระบบบริหารนาเสนออธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมาย
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสัญญาจ้างบุคลากรและสัญญาค้าประกันของมหาวิทยาลัย
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่เก็บ
เอกสาร

สัญญาจ้างบุคลากรและสัญญาค้าประกัน ห้องเก็บเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนา
ระบบบริหาร

ระยะเวลา การจัดเก็บ
ในการเก็บ
10 ปี
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วิธีการปฏิบัติงาน

งานนิติกรรมสัญญา การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
: กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
ตาแหน่ง
ผู้จัดทา

นางสาวเอื้อมพร บ่อทอง
นิติกร ปฏิบัติการ

ผู้ทบทวน

ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กลุ่มงานกฎหมายและวินัย

ผู้อนุมัติ

นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ลงนาม

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประวัติการแก้ไข
แก้ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: ๒/๖

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อก่อนิติสัมพันธ์โดยนิติกรรมในการกาหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
๑.๒ เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ขอบเขต
เอกสารฉบั บ นี้ เป็ น ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานตรวจสั ญ ญารับ ทุ น อุด หนุ น การวิจัย โดยเริ่ม ตั้ งแต่ การรับ สั ญ ญา
ตรวจสอบรายละเอีย ดและหลั กฐานประกอบสั ญ ญา ซึ่งต้องถูกต้องตามระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ธนบุ รี ว่าด้ว ย
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สกสว.
ผู้รับทุน
นิติกร
ทุนอุดหนุนการวิจัย

สัญญา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หมายถึง ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสาหรับการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงวิชาการจากเงินนอกงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน และให้
หมายความรวมถึงเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
หมายถึง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่เป็นแบบแผนงานวิจัย
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วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: ๓/๖

๔. ความรับผิดชอบ
๔.๑ ผู้รับทุนดาเนินการกรอกสัญญา
๔.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการส่งสัญญาให้กลุ่มงานกฎหมายและวินัยตรวจสอบ
๔.๓ นิ ติกรดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องของสั ญญาและเอกสารประกอบสั ญญาให้ ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๔ เมื่อนิติกรดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการส่งสัญญาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
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วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: ๔/๖

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร

ผู้รับทุนวิจัย

บันทึกข้อความ

สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยั

ผูร้ ับทุนวิจัย

เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั

นิติกร

เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั ฯ

นิติกร

เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั ฯ

นิติกร

เจ้าหน้าที่การเงิน

นิติกร

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

นิติกร

ผู้รับทุนวิจัย

สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยั

นิติกร

ผู้รับทุนวิจัย

สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย

นิติกร

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
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วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: ๕/๖

๖. วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญา
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนามีหนังสือเชิญผู้ได้รับทุนมาดาเนินการจัดทาสัญญาตามวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้กาหนด
๒. ผู้รับทุนดาเนินการทาสัญญาและนาส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการรวบรวม
สัญญาของผู้รับทุนเพื่อนาส่งกลุ่มงานกฎหมายและวินัย โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(๒.๑) สัญญา
(๒.๒) ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal)
(๒.๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาหน้าบัญชี (book bank)
(๒.๔) กรณีมีผู้วิจัยร่วม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. เมื่อนิติกรได้รับสัญญาแล้วดาเนินการ ดังนี้
(๓.๑) ตรวจข้อความในสัญญาถูกต้องตามระเบียบและตามข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal)
(๓.๒) ตรวจจานวนเงินทุนและการหักเงินประกันสัญญาต้องคานวณถูกต้องตามระเบียบ
(๓.๓) ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ดังนี้
- ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย
- ปีงบประมาณที่ทาการวิจัย
- จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการ สกสว.
- รายละเอียดแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ
- ระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
- การลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
(๓.๔) สาเนาบัตรประจาประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓.๕) สาเนาหน้าสมุดบัญชี
เอกสารแล้ว
(๔) กรณีมีข้อแก้ไข
นิติกรดาเนินการประสานสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งสัญญารับทุนคืนให้แก่ผู้รับทุนไปดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
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วิธีการปฏิบัติงาน
การตรวจสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX – ๐๑
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: ๖/๖

(๕) กรณีไม่มีข้อแก้ไข
นิติกรผู้ตรวจจะดาเนินการประทับตรา ลงนามตรวจสอบแล้ว และทาหนังสือเพื่อส่งสัญญาให้กับสถาบันวิจัย
(เสร็จสิ้นกระบวนการ)
๗. เอกสารอ้างอิง
๗.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
๙. การจัดเก็บ
เลขที่เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถาบันวิจัย
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาเป็น
ผู้กาหนด

สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
เอกสาร
ในการเก็บ
อาคาร ๒ ชั้น ๘ สถาบันวิจัย
๑๐ ปี
และพัฒนา

การจัดเก็บ
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วิธีการปฏิบัติงาน

งานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
วันที่เริ่มใช้
:
หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร
: กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
ตาแหน่ง
นายนที อยู่สาราญ
ผู้จัดทา
นิติกรปฏิบัติการ
ผ.ศ. ธนารัตน์ อนุวัฒนปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ทบทวน
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมาย
และวินัย
ผ.ศ. ธนารัตน์ อนุวัฒนปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อนุมัติ
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมาย
และวินัย

ลงนาม

วันที่

ประวัติการแก้ไข
แก้ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

วัน เดือน พ.ศ.
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: 2/5

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานเบื้องต้นของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์และผู้ร้อง
ทุกข์ ว่าได้มีการดาเนินงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
1.2 เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ อุทธรณ์ ห รือผู้ร้องทุกข์ หากมีการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ
1.3 เพื่อเป็น ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทภายในหน่วยงานก่อนที่ผู้อุทธรณ์ และผู้ร้องทุกข์จะนาคดีขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาล
2. ขอบเขต
การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เป็นขั้นตอนการระงับข้อ
พิพาทภายในของหน่วยงานของรัฐ โดยเริ่มจากการรับหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์ และดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณา
ประกอบกับ อาจมี การขอเอกสารเพิ่ มเติ ม หรือเชิ ญ ผู้ ที่ เกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคา เมื่อพิ จารณาเสร็จสิ้ น จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย หากผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในมติของคณะกรรมการต้องดาเนินการทางชั้นศาลต่อไป
3. คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการร้องขอให้ผู้ที่
มีอานาจ หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่
เพื่อให้เป็นไปทางที่เป็นคุณแก่ตน
ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคาสั่งของฝ่าย
ปกครองหรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้อง
ทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนคาสั่ง หรือทบทวนการกระทา
ของฝ่ายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา

4. ความรับผิดชอบ
4.1 ดาเนินการในตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัย
4.2 ดาเนินการรับเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์จากผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์
4.3 ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัย
4.4 ดาเนิ น การจั ดการประชุมเพื่ อพิ จารณาเรื่อ งอุทธรณ์ ห รือร้องทุ กข์ รวมทั้ งจัดท าเอกสารเพื่อ ขอเอกสาร
เพิ่มเติม หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ถ้อยคา
4.5 ดาเนินการจัดทามติที่ประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

เลขทีเ่ อกสาร : Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: 3/5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร
แบบฟอร์ม
หนังสืออุทธรณ์
หรือร้องทุกข์

เลขานุการและ ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กองพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อุทธรณ์หรือ
ผู้ร้องทุกข์

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
เลขานุการและ หรือร้องทุกข์ ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ
ผู้ช่วยเลขานุการ สรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย

ผู้อุทธรณ์หรือ
ผู้ร้องทุกข์

-

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดาเนินการติดต่อคณะกรรมการฯ เพื่อจัดการประชุมและ
จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และจองห้องประชุม

-

-

คณะกรรมการ
อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์

ประชุมเพื่อพิจารณาหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์ พร้อมทั้ง
พิจารณาว่าควรขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเห็นควรเชิญบุคคล
ใดเข้าร่วมให้ถ้อยคาหรือไม่

-

-

เลขานุการและ ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งมติที่ประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมให้ถ้อยคา
คณะกรรมการ
อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์

ประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารอื่นๆ ที่ได้เพิ่มเติมเข้ามา หรือ
ฟังคาชี้แจงพร้อมทั้งสอบถามบุคคลที่ได้เชิญเข้าร่วมให้
ถ้อยคา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และมีมติที่ประชุม

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

จัดทามติที่ประชุมเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ผู้อุทธรณ์หรือ
ผู้ร้องทุกข์ หรือ
บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ผู้อุทธรณ์หรือ
ผู้ร้องทุกข์ หรือ
บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
สภามหาวิทยาลัย

-

-

-
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วิธีการปฏิบัติงาน
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

เลขที่เอกสาร : Oop DRU - XXX - 01
แก้ไขครั้งที่ : 0
หน้า
: 4/5

6. วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการยื่นหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์
- การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์จะกระทาได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นกระทาแทนไม่ได้ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาโดยไม่เหมาะสม หรือไม่เป็น
ธรรม อย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดยทาหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ
พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ ส่งที่กองพัฒนาระบบบริหาร
หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
- เรื่องอุทธรณ์ทคี่ ณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัย จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
2. หนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ และแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการ
อุทธรณ์ ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร
ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ มีมติไม่รับอุทธรณ์รายใดไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการฯ แจ้ง
มติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
ทราบด้วย
หลักการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
- เรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัย จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ หรือ
ควรได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
2. หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องมีรายละเอียดของข้อเท็จจริง
และปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
อย่างไร
ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ใดไว้พิจารณา ให้แจ้งมตินั้นให้ผู้ร้องทุกข์
และผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติรับเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใจ 90 วันนับจากวันที่ผู้อุทธรณืหรือผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือ โดยส่งมติที่ประชุมให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. การจัดเก็บ
เลขที่
เอกสาร
บันทึก
ตามลาดับ
ทะเบียน
หนังสือ
อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์

ชื่อเอกสาร
1. หนังสืออุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ ลงวันที่ ......
ของ ......
2. มติที่ประชุมส่งถึง
สภามหาวิทยาลัย

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
กลุ่มงาน
เลขานุการ และ
กฎหมายและ ผู้ช่วยเลขานุการ
วินัย
คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์

ระยะเวลาในการ
เก็บ
จนกว่าจะครบ
กาหนดการฟ้อง
คดีต่อศาล หรือ
คดีมีการฟ้องคดี
ต่อศาลและคดี
ถึงที่สุดแล้ว

การจัดเก็บ
จัดเก็บโดย
เรียงตามครั้งที่
ประชุม และ
แยกตามเรื่อง
ของผู้อุทธรณ์
หรือร้องทุกข์

