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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการเงิน-บัญชี นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าเงินเดือน การยืมเงินทดรองราชการ การตรวจสอบการคืนเงินยืม เบิกจ่าย
ทั่วไป การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน/ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ การจัดท าโครงการ การ
จัดท าโครงการ และการจัดท าบันทึกข้อความ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของบัณฑิต
วิทยาลัยให้สามารถน ากระบวนการการเงิน-บัญชี ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการเงิน-บัญชี 
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1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการเงิน-บัญชี ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการเงิน-บัญชี ของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินเล่มนี้จัดท าขึ้น เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าเงินเดือน การยืมเงิน
ทดรองราชการ การตรวจสอบการคืนเงินยืม เบิกจ่ายทั่วไป การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน/
ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ การจัดท าโครงการ การจัดท าโครงการ และการจัดท า
บันทึกข้อความ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เท่านั้น 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

ส่วนราชการ หมายถึง ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนที่ราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มี
หัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐษนะเป็นอธิบดี และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ หรือรายจ่ายที่เป็นผลสือบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน
งบประมาณ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่
เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 

เงินเดือน หมายถึง เงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏประเภทช่ัวคราว หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ และหรือบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ 
ภาระงาน ก าหนดเลขประจ าต าแหน่งเป็นพนักงานชั่วคราว ก าหนดอัตราค่าจ้าง และปฏิบัติหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคนงาน 

ยืมเงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่หน่วยงานยืมจากหน่วยงานกลาง (กองคลัง
มหาวิทยาลัย) เพื่อใช้ส าหรับส ารองจ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
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เบิกจ่ายท่ัวไป หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าสอน ค่ากรรมการด าเนินงาน ค่าล่วงเวลา ค่าวิทยากร ค่า

ตรวจสอบต่างๆ และค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
โครงการ หมายถึง โครงการที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากอ

ธารบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือผู้มีอ านาจลงนามในโครงการ 
บันทึกข้อความ หมายถึง เอกสารทางราชการที่ออกโดยฝ่ายการเงินและบัญชี 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรอง
อธิการบดี) 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
งานการเงิน 
2. มอบอ านาจในการอนุมัติงบประมาณให้กับรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจสู่หน่วยงาน 
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน 
4. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการจัดโครงการ ที่มีวงเงิน 
150,001  บาทขึ้นไป 

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 

1.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการโครงการที่ เกี่ยวกับเงิน
งบประมาณ ที่มีวงเงินเกิน150,000  บาท  
2. ควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน 
3. พิจารณา กลั่นกรอง การด าเนินการด้านการเงิน 

(3) เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1. ด าเนินการด้านเงินเดือน 
2. ด าเนินการการควบคุมเงินสด 
3. ด าเนินการการยืมเงิน 
4. การเบิกจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การการเงิน และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง พร้อมค าสั่งต่างๆ 
3. ก าหนดแนวทางและคู่มีการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย การจัดท า
เงินเดือน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพ่ือเสนอให้
ผู้บริหารได้พิจารณา 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. อบรมขั้นตอนการเบิกจ่าย วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการ
รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการยืมเงินทดรองราชการ และการ
ส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (เงินนอกงบประมาณ) 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
การจัดประชุมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องก าหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไข
การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารและค่าตอบแทนพิเศษ 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ก ารด า เนิ น งาน งาน ก าร เงิ น 
ถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จ
ทันเวลา 

 √ √ √ √ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญช ี
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 7.2.1 การจัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

การจัดท าสัญญาเงินยืมทดรองาชการ คือ การพิมพ์เอกสารจากระบบ ERP เพื่อเป็นเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง โดยประกอบด้วย วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 
และผู้ยืมเงิน ที่มีคณบดี ฝ่ายการเงิน และอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของ
บุคคลที่ท าการยืม ให้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบของ มรภ.สวนสุนันทา
ตรวจสอบโครงการและผู้ที่ขอยืม
ว่าสามารถยืมเงินได้หรือไม่ หรือ
ติดเงินยืมหรือไม ่
2. บันทึกประวัติ ลูกหนี้เงินยืมใน
ระบบ ERP ลูกหนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ มรภ.สวนสุนันทาก าหนด
บันทึกประวัติลูกหนี้เงินยืมในระบบ 
ERP ตามรายชื่อที่ขอยืมเงิน 
3. พิมพ์เอกสารสัญญาการยืมเงิน
ในระบบ ERP (ตามที่ขอยืมเงิน / 
หรือ ตามจ านวนเงินที่อนุมัติ ใน
โครงการ ) พิมพ์สัญญายืมเงิน โดย
ระบุชื่อผู้ยืมชื่อโครงการ จ านวน
เงินที่ขอยืม ให้ถูกต้อง 
4. ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ 
ERP เสนอผู้ยืมเงินทดลองเซ็นต์ 
และเสนอคณบดีตรวจสอบเอกสาร 
/ เซ็นเสนออนุมัติพิมพ์สัญญาเงิน
ยืมจากระบบ ERP โดยให้ ผู้ ยื ม
เซ็นต์ชื่ อ จากนั้ นเสนอหั วหน้ า
หน่วยงานเซ็นต์ตรวจเอกสาร 
5. พิมพ์ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 
เจ้าของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด 
ใน Excell และ ปริ้นแนบคู่กับ
สัญญายืม (กรณียืมหลายโครงการ

43 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน 

สัญญาเงินยืม 
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ในสัญญาเดี่ยว) พิมพ์ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน เจ้าของโครงการ ที่ขอ
ยืมทั้งหมด ใน Excel และ ปริ้น
แนบคู่กับสัญญายืม 
6. ส าเนาสัญญายืมเงิน และจัดเก็บ 
ส าเนาเอกสารเงิ นยื ม เพ่ื อเป็ น
หลักฐานการเบิกจ่าย /น าส่งกองคลัง
การเงิน เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปส าเนาสัญญายืมเงิน แล้ว
น าส่งกองคลังการเงิน พร้อมเก็บ
ส าเนาสัญญาเงินยืมเก็บเข้าแฟ้ม 
7. ติ ด ต าม เงิ น ยื ม ที่ ก อ งค ลั ง
ติดตามเงินยืมที่กองคลังว่าสัญญา
ยืมเงินอนุมัติหรือยังและสามารถ
รับเงินยืมได้หรือไม ่
3.8 แจ้งผู้ยืมเงินไปรับเงินที่กอง
คลังเมื่อสัญญายืมเงินสามารถรับ
เงินได้แล้วก็แจ้งให้เจ้าของที่ยืม
เงินไปรับเงินที่กองคลังการเงิน 

 

 
 7.2.2 การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การตรวจสอบการคืนเงินยืม 

การคืนเงินยืม คือ การด าเนนิการเบิกจ่ายเอกสาร หรือเงินสด เพื่อคืนเงินที่ได้ด าเนนิการยืมไว้กบั
มหาวิทยาลยั 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. เข้าดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทด
รองรายตัว(การ์ดลูกหนี้)ตามรายการ
การตัดหนี้ ในระบบ ERP 
- เข้าระบบ ERP ในรายงาน
การลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การ์ด
ลูกหนี้ )ตามรายการการตัดหนี้  เพื่อ
ตรวจสอบเงินยืมคงเหลือ 
2. ตรวจสอบการคืนเงินยืมว่าได้ท า
การเบิกจ่ายคืนเงินยืมหมดแล้วหรือไม่ 
 

20 นาท ี เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย
การเงิน 

รายงานลูกหนี้
รายบุคคล 
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- ตรวจสอบรายการเบิก
เงินกับรายการตัดลูกหนี้เงินยืมว่า
เคลียร์เงินยืมตรงกันมั้ยและเงิน
ยืมเบิกจ่ายหมดแล้วหรือไม่ 
3. แจ้งผู้ยืมเงินในกรณีที่ยังค้างเงินยืม 
ให้น าเงินไปคืนที่กองคลัง 
- หากตรวจสอบแล้วถ้ามี
เงินยืมคงเหลือก็แจ้งให้ผู้ยืมเงินน า
เงินส่วนคงเหลือไปคืนเงินยืมที่
กองคลังการเงิน 

 
 7.2.3 การเบิกจ่ายทั่วไป 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การเบิกจ่ายทั่วไป 

การเบิกจ่ายทั่วไป คือ การเบิกจ่ายเอกสารตามฎีกาที่สาขาวิชา หรือบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งมา
เบิกจ่าย โดยผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 
 - รับเอกสารเบิกแล้วรวบรวมเพ่ือ
เตรียมท าการเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่า
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดส่งคืนเจ้าของ
เรื่องเพ่ือแก้ไขเอกสาร 
 - ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายว่า
ใบ เสร็จถูกต้องหรือไม่  ถ้ าผิดก็
ส่งคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไขเอกสาร 
3.แยกประเภทการเบิกจ่ายว่าอยู่
หมวดรายจ่ายอะไร 
 - เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วก็แยก
ประเภทการเบิกจ่ายตามระเบียบ
การเบิกจ่าย 
4. จัดรวมเอกสารเข้ าฎี กาตาม
หมวดรายจ่าย 
 - รวบรวมใบเสร็จเบิกเงินที่อยู่ประเภท
เดียวกันเป็นฎีกาเบิกจ่าย พร้อมแนบ
รายละเอียดบันทึกขอเบิก/โครงการ 

2 ชม.10นาที เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน 

เอกสารการ
เบิกจ่ายทั่วไป 

เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 
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 - เจ้าของเอกสารเขียนใบส่งเอกสาร
เบิกจ่ายตามแบบฟอร์มของคณะ 
5. เส น อฏี ก าก าร เบิ ก จ่ าย  ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจ าคณะ ตัด
ยอดในระบบ Excel เพ่ือควบคุมยอด
ในแผนงบประมาณประจ าปี 
 - เมื่อรวมเป็นฎีกาเรียบร้อยแล้วก็
เสนอฎีกาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
ของคณะท าการตัดยอดเงิน 
6. ท าการคี ย์ เบิ กจ่ าย เงิ น ตาม
ประเภทรายจ่ายในระบบ ERP ตาม
แผนงานงบประมาณ 
 - เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯท า
การตัดยอดแล้ว ก็น าฎีกามาคีย์
เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาใน
ระบบ ERP 
7. พิมพ์ใบเบิกจ่ายฎีกาเสนอผู้เบิก
เงินเซ็นเอกสาร 
 - พิมพ์ใบเบิกฎีกาที่คีย์ในระบบ ERP 
มาแนบกับเอกสารที่ขอเบิก จากนั้น
เสนอผู้เบิกเงินเซ็นต์ชื่อผู้เบิกเงิน 
8. น าฎีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติ
การเบิกจ่ายตามสายงาน 
 - น าฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอ
ต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ 
9. ลงทะเบียนควบคุมการส่งเอกสาร
ประจ าวั นที่ น าส่ งกองคลั งงาน
การเงิน ซึ่ งต้องระบุ รายละเอียด 
เลขที่ฎีกาเอกสาร(US)ชื่อเรื่องเบิก
และจ านวนเงิน 
 - เมื่อฎีการเสนอเซ็นต์ตามสาย
งาน ค รบ แล้ ว  น าฎี ก า เบิ ก ม า
ลงทะเบียนน าส่งในเล่มทะเบียนส่ง 
โดยระบุรายละเอียด เลขที่ฎีกา
เอกสาร (US) ชื่ อ เรื่ อ ง เบิ ก แล ะ
จ านวนเงิน 
 - น าฎี ก า เสน อคณ บ ดี อนุ มั ติ
เอกสารเบิกในระบบ ERP 
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10. ส าเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติ
ก่อนส่งการเงิน 
 -  สแกน/ส าเนาเอกสารเบิกจ่าย
ทั้ ง ห ม ด ที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ  ล ง ใน
คอมพิวเตอร์ 
 -  จัดเรียงใส่ Folder/ จัดเก็บใส่
แฟ้มเอกสาร 
- ท าการส ารองข้อมูลที่สแกนใส่ CD 
ทุก 1 เดือน เพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลหากคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา 
11.น าส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกอง
คลัง  งานการเงินเพ่ือด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป 
 - น าฎีกาที่คณบดีอนุมัติแล้ว เดิน
ไปส่งยังกองคลัง 
12. ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง 
 - สอบถามฎีกาที่ ส่ งเบิ กจ่ ายว่า
อนุมัติสามารถเบิกจ่ายเงินเงินสด/
เช็ค/คืนเงินยืมได้หรือยัง 
13. แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง 
 - เมื่อได้สอบถามแล้วว่าเงินสด/เช็ค 
ออกแล้วก็แจ้งผู้เบิกไปรับเงินสด/
เช็คท่ีกองคลัง 
 
 7.2.4 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป 

การเบิกจ่ายทั่วไป คือ การเบิกจ่ายเอกสารตามฎีกาทีส่าขาวชิา หรือบัณฑิตวิทยาลยั ไดส้่งมาเบกิจ่าย โดย
ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานการสอน 
 - ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของ
คณะเพ่ือรวบรวมค าสั่ง ตารางสอน 
และใบลงเวลาสอนของอาจารย์ 
2. ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ว่าตรงกับตารางสอน/ค าสั่งหรือไม่ 

1 วัน 5 ชม. 
4 นาที 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน 

หลักฐานการ
เบิกจ่ายทั่วไป 
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 - เมื่อได้ใบลงเวลาสอนแล้วก็ตรวจสอบ
กับตารางสอนว่าตรงกันหรือไม่ และชื่อ
ผู้สอนตรงกับค าสั่งหรือไม่ 
3.คีย์ชื่ออาจารย์ผู้สอน / จ านวน
นักศึกษาและจ านวนอัตราค่าสอน
ตามระเบี ยบการเบิกจ่ายลงใน
แบบฟอร์มการเบิกจ่าย 
 - พิมพ์ชื่อผู้สอน จ านวนนักศึกษา 
จ านวนอัตราค่าตอบแทน/คาบ 
ทั้งหมดตามใบลงเวลาสอนลงใน
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอน 
4.  ท าการคีย์สรุปค่าสอนในแต่ละ
เดือนตามรายวิชา/คาบ/ชม. ลงใน
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน 
 -  เมื่ อพิมพ์รายชื่ อเสร็จแล้วก็
พิมพ์สรุปค่าสอนทุกวันให้ครบทั้ง
เดือน โดยต้องใส่จ านวนคาบให้ตรง
วันที่สอนตามใบลงเวลา  
5. ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวน
คาบ/จ านวนนักศึกษา/จ านวนเงิน 
และเลขที่บัญชีธนาคาร ของค่าสอน 
 -  ตรวจสอบข้อมูลสรุปค่าสอนที่
พิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ อีกครั้งหาก
ผิดพลาดก็ท าการแก้ไข 
6. สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดง
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย
ค่าสอน  พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของจ านวนเงิน 
 - พิ ม พ์ ส รุ ป ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
ค่าสอน 
7 . เส น อฏี ก าการ เบิ กจ่ าย  ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจ าคณะ 
ตั ด ย อ ด ใน ร ะ บ บ  Excel เ พ่ื อ
ควบคุมยอดในแผนงบประมาณ
ประจ าป ี
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 - ท าฎี ก า โด ย รวบ รวม ค าสั่ ง 
ตารางสอน ใบลงเวลาสอน ใบ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน และ
ใบหลักฐานแสดงรายละเอียด
ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ป ฏิ บั ติ ก าร  พ ร้ อม เขี ย น ใบ ส่ ง
เอกสารเบิกเพ่ือเสนอให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ย แ ผ น ท า ก า รตั ด ย อ ด เงิ น
งบประมาณ 
8. คีย์เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
ในระบบ ERP 
 - เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯท า
การตัดยอดแล้ว ก็น าฎีกามาคีย์
เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาใน
ระบบ ERP 
9. คี ย์  salary เข้ าธนาคาร พร้ อม
ตรวจสอบ 
 - คีย์ข้อมูลจากหลักฐานแสดง
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุป
ไว้ลงในระบบsalary เข้าธนาคาร
พร้อมปริ้นมาตรวจสอบชื่อ จ านวน
เงินและเลขที่ บัญชี เข้าธนาคาร
ถูกต้องหรือไม ่
10. เสนอผู้ บริหารเซ็นต์ อนุ มั ติ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามสายงาน 
 - น าฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอ
ต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ 
11.  น าส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ไปยังกองคลัง 
 - ส าเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติ
ก่อนส่งการเงิน 

- น าฎีกาที่คณบดีอนุมัติแล้ว
ในระบบ ERP เดินไปส่งยังกองคลัง 
12. ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง 
 - สอบถามฎีกาที่ส่ งเบิกจ่ายว่า
อนุมัติเบิกจ่ายเงินและโอนเงินเข้า
ธนาคารหรือยัง 
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 7.2.5 การเบิกจ่ายตามโครงการ 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การเบิกจ่ายตามโครงการ 

เบิกจ่ายตามโครงการ คือ การรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการเท่านัน้ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ทั้ งหมดในโครงการให้ตรงและ
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
ของหมวดรายจ่ายต่างๆ พร้อม
รวบรวมเอกสารแยกตามหมวด
รายจ่ายเป็นฎีกาเบิก 
 - ตรวจใบเสร็จทั้งหมดในโครงการ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็
ส่วคืนให้ เจ้าของโครงการกลับไป
แก้ไข จากนั้นก็รวบรวมใบเสร็จแยก
ตามประเภทรายจ่ายเป็นฎีกาเบิก 
2. ส่งฏีกาให้ฝ่ายแผนฯประจ าคณะ 
ตัดยอดตามฎีกา 
 - เขียนใบส่งเอกสารเบิกเพ่ือเสนอให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนท าการตัดยอดเงิน
งบประมาณ ตามฎีกาที่ขอเบิกจ่าย 
3. บันทึกการเบิกจ่าย เข้าในระบบ REP 
 - เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯท า
การตัดยอดแล้ว ก็น าฎีกามาคีย์
เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาใน
ระบบ ERP 
4. คุมยอดเงินใน Excel ตามฎีกา
ในโครงการ 
 - ท าการตัดยอดเงินใน Excel โดย
จะระบุเลขที่ฎีกาจากระบบ ERP เพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 
 - ท าการคุมเอกสารการเบิกจ่ายใน
โครงการไม่ ให้ เกินงบประมาณที่ขอ
อนุมัต ิ
5. เสนอหั วหน้ าส านั กงานและ 

50 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานลูกหนี้
รายบุคคล 
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คณบดี ตรวจสอบเอกสาร / และ
เซ็นอนุมัต ิ
 - น าฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอ
ต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ 
6. บันทึกในทะเบียนควบคุมการส่ง
เอกสารประจ าวันที่น าส่งกองคลัง 
งานการเงิน ซึ่งต้องลงรายละเอียด 
เลขที่ฏีกาเอกสาร(US) และจ านวนเงิน 
 - บันทึกฎีการเรื่งที่ส่ง เลขที่ฏีกา
เอกสาร(US) และจ านวนเงิน ลงใน
ทะเบียนคุมส่งเอกสาร 
7. น าฏีกาการเบิกจ่ายส่งกองคลัง
งานการเงิน เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 - น าฎีการที่เขียนในทะเบียนคุม
แล้วไปส่งยังกองคลัง 
 
 7.2.6 การจัดท าโครงการ 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าโครงการ 

การจัดท าโครงการ คือ การเขียนโครงการเพื่อด าเนินการ โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ สถานที่ 
งบประมาณ พร้อมก าหนดการรายละเอียดต่างๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการ
จัดโครงการ 
 - หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัด 
ติดต่อประสานงาน ศึกษาระเบียบที่
จะเบิกจ่าย เตรียมการในโครงการ 
2. จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ
ก าหนดการ 
- พิ ม พ์ โค ร งก าร  โด ย ต้ อ งคิ ด
รายละเอียดในโครงการ / หลักการ
และเหตุผล /ความสอดคล้อง/
ตอบสนองของโครงการตามแผน
ของหน่ วยงานและการประกัน
คุณภาพ / วัตถุประสงค์โครงการ 

6 ชม.35นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 
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ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย- ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ/ แผนการด าเนิน
โครงการ/ งบประมาณในโครงการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย 
/ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ได้ รั บ   แ ล ะ
ก าหนดการของโครงการ 
3. ท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการในระบบ e-office พร้อม
แนบไฟล์รายละเอียดโครงการ 
 - พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-
office พร้ อมแนบไฟล์ รายละเอี ยด
โครงการ 
4. ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตาม
สายงาน 
 - ก าหนดเส้นทางตามสายงานใน
ระบบ e-office 
5. ติดตามบันทึกข้อความการขอ
อนุมัติโครงการ 
 - ติดตามโครงการที่ขออนุมัติ ใน
ระบบ e-office ว่าได้รับการอนุมัติ
หรือยังจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

7.2.7 การจัดท าบันทึกข้อความ 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าบันทึกข้อความ 

บันทึกข้อความ คือ บันทึกที่แตล่ะฝา่ยจัดท าขึ้น เพื่อขออนุมัติ ขออนุญาต ต่างๆ ในแตล่ะคร้ัง โดยมี
คณบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. พิมพ์บันทึกข้อความ ลงในระบบ e-
office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียด 
 - พิมพ์บันทึกข้อความลงในระบบ 
e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียด 
2. ก าหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน 
- เลือกชื่อที่จะส่งเอกสารบันทึก
ข้อความตามสายงานของคณะที่
ก าหนดไว้ 

15 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หน้าบันทึก
ข้อความ 
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3. ติดตามบันทึกข้อความ 
- เข้าไปติดตามในระบบ e-office 
ว่าบันทึกข้อความที่ท าไปนั้นได้รับ
การอนุมัติหรือยัง จะได้ด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป 
 
 7.2.8 การจัดท างบก าไรขาดทุนของหน่วยงานและสาขา ประจ าเดือนและประจ าภาคเรียน 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท างบก าไรขาดทุนของหน่วยงานและสาขา ประจ าเดือนและประจ าภาคเรียน 

งบก าไรขาดทุน คือ งบแสดงฐานะทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวชิาที่สังกัดบัณฑติ
วิทยาลัย ที่จัดท าเป็นรายเดือน  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลถึงกอง
คลัง (การเงินกลาง) 
2. ติดต่อประสานงานกองคลัง (การเงิน
กลาง) คีร์ข้อมูลรายรับทีละสาขาขา ใน
แต่ละภาคเรียนทั้งหมด 16 สาขา 
3. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบรายรบัของ
แต่ละสาขาในแต่ละภาคเรียน เป็น
รายบุคคล เพื่อน ายอดมาจัดท างบก าไร
ข าด ทุ น ทุ ก ส าข า วิ ช า  พ ร้ อ ม เช็ ค
สถานะการช าระเงินของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
4. บันทึกรายจ่ายของแต่ละสาขาวิชาใน
แต่ละวัน/1 ครั้ง และสรุปรายจ่ายของ
แต่ละสาขาเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น
หมวดรายจ่ายของแต่ละสาขา เพื่อน า
ยอดค่าใช้จ่ายมาจัดท างบก าไรขาดทุน 
5.น าข้อมูลรายรับและรายจ่ายมาจัดท า
ใน รูป ขอ งงบ ก า ไรข าดทุ น ขอ งทุ ก
สาขาวิชา และของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
แสดงฐานะทางการเงินของแต่ละสาขา
ตามความเป็นจริง 
6. รายงานสรุปผลรายรับรายจ่ายใน
ภาพรวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
นั้น ของแต่ละสาขา ว่ามีผลเป็นบวก 
หรือติดลบ เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละสาขาวิชา 
7. เสนอเซ็นให้ผู้ตรวจสอบ และรอง

4 วัน 5 ชม. 
15 นาที 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน งบก าไรขาดทุน 
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คณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละสาขาให้คณบดี
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
8. จัดส่งงบก าไรขาดทุดและรายงาน
สาขาจ านวน 16 สาขา เพื่อทราบ 
 
 7.2.9 การจัดท าเงินเดือน 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าเงินเดือน 

เงินเดือน คือ เงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวทิยาลยังบรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลยั ทั้ง
สายวชิาการและสายสนับสนุน 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.รวบรวมค าสั่งจ้างและใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน พร้อมตรวจสอบ 
- แจ้งให้ฝ่ายบุคลากรส่งค าสั่งจ้าง
และใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
- เมื่อได้ค าสั่งจ้างและใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน ก็ตรวจสอบความถูกต้องให้
ตรงกัน 
2.บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร และ
เลขท่ีบัญชีธนาคารในระบบ ERP 
- บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรตาม
ค าสั่งจ้าง และเลขที่บัญชีธนาคารตาม
หน้าบุ๊คแบงค์ธนาคาร ลงในระบบ ERP 
3.ตรวจสอบเลขที่บัญ ชีธนาคารของ
บุคลากรอีกครั้งเพื่อไม่ให้ข้อมูลการโอน
เงินผิดพลาด 
- เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็เข้าใน
ระบบ ERP ตรวจสอบเลขที่บัญชี
อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง 
4.บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามแผนงาน
งบประมาณที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตั้ง
งบประมาณไว้ 
- บันทึ กข้อมูลการจ่ าย เงินตาม
แ ผ น ง า น ต า ม กิ จ ก ร ร ม แ ผ น
งบประมาณ ประจ าปีของคณ ะ
วิทยาการจัดการ 

1 วัน  
40 นาที 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สลีปเงินเดือน 
ค าสั่งจ้าง 
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5.บันทึกข้อมูลเงินเดือน ,เงินประจ า
ต าแหน่งและค่าจ้างประจ าในระบบ ERP 
- บันทึกข้อมูลเงินเดือน ,เงินประจ า
ต าแหน่งและค่าจ้างประจ าตามค าสั่งจ้าง
ลงในระบบ ERP 
6.บันทึกข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนใน
ระบบ ERP 
- บั นทึ กข้ อมู ลการ เป็ นสมาชิ ก
กองทุ นป ระกัน สั งคม  กองทุ น
ส ารองเลี้ยงชีพ ตามรายชื่อการเป็น
สมาชิก 
7.บั นทึ กรายการ รายรับ -จ่ ายทาง
เงินเดือน  
- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของ
แต่ละคน เช่น รายรับค่าเงินประจ า
ต าแหน่ง  
8.บันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเข้าระบบ 
ERP   
- ค านวณเงินที่ต้องหักเงิน เดือน 
แล้วบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือน
ในระบบ ERP 
9.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
รายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย 
จากระบบ ERP (Print เก็บเป็นหลักฐาน
ข้อมูลประจ าเดือน) 
- เข้ า ใน ร ะ บ บ  ERP ต ร ง ร า ย ง า น
รายละเอียด รายรับรายจ่ายพร้อมปริ้น
มาตรวจสอบ รายช่ือ จ านวนเงินเดือน 
รายการหัก รายการจ่าย ว่าถูกต้อง
หรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ท าการแก้ไข 
10.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
รายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย 
จากระบบ ERP (Print เก็บเป็นหลักฐาน
ข้อมูลประจ าเดือน) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน
รายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย 
จากระบบ ERPว่าจ านวนเงินถูกต้อง
หรือไม่ 
11. สรุปยอดเงินเดือนใน   Excel เพื่อ
คุมยอดเงินและส่งให้ เจ้าหน้าที่ ฝ่าย
วางแผนท าการตัดยอด 
- พิมพ์ยอดเงินเดือนใน Excelเพื่อสรุป
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ยอดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนท าการ
ตัดยอดเงินงบประมาณ 
12. พิมพ์สลิปเงิน เดือน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เซ็นช่ือผู้มีหน้าท่ีจ่ายเงิน 
- พิมพ์สลิปเงิน และตรวจสอบพร้อม
เซ็นชื่อผู้มีหน้าที่จ่ายเงินทุกสลิป 
13.จัดท าสลิปเงินเดือน ประจ าเดือน 
- ไปรับ เอกสารใบเสร็จการหักจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และใบเสร็จการ
หักของธนาคาร  
- น าสลิปเงินเดือนที่เซ็นต์มาแนบคู่กับ
ใบเสร็จการการหักตามรายชื่อให้ตรงกัน 
14. แจกสลิปเงินเดือนให้กับบุคลากร 
ประจ าเดือน 
- น าสลิปเงินเดือนที่ท าเสร็จแล้วไปแจก
ตามโต๊ะของบุคลากร 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

              (แบบฟอร์มแนบในภาคผนวก ข) 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการยืมเงินทดรองราชการ และ
การส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (เงินนอกงบประมาณ) 

 3.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 4.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าอาหารและอาหารว่าง
ส าหรับการจัดประชุมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 5.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องก าหนดประเภทรายจ่ายและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 6.  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนพิเศษ 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายเป็นไปตามตามระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการเงิน-บัญชี นั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ทีมงานผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, 
กันยายน 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้บริหารบัณฑิต

วิทยาลัย 

คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, 
กันยายน 

เจ้าหน้าที่การเงิน คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

4. รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, 
กันยายน 

เจ้าหน้าที่การเงิน คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, 
กันยายน 

เจ้าหน้าที่การเงิน คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

ทีมงานผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

คณบดี รอง
แผนงานฯ
หัวหน้าฝ่าย 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยน ากระบวนการ
ปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารอ้างอิง 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเงินและบัญชี 

 

1. ผศ.ดร.ดวงสมร   รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. อ.ดร.ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อ.ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

4. นางสาวเกษรา  ตรีไชพยนต์ศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5. นางชุติมา   มิ่งขวัญสกุล  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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