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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานการเงินนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยามศัพท์
เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลการดำเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานการเงิน 
 

 
 

             คณะผู้จัดทำ 
      2 มกราคม 2563  

      



 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
  
คำนำ............................................................................................................................... (1) 
สารบัญ............................................................................................................................ (2) 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ....................................................................................... 1 
2. ขอบเขตของกระบวนการ................................................................................................. 1 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ...................................................... ....................................................... 1 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ.....................................................................................................  2 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง……..……… 3 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ................................................................................ 3 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....................................................................................................  4 

7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ Quality Work Procedure : QWP  
7.1.1 กระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม)......................................................... ............. 4 
7.1.2 กระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่)...................................................................... 7 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน................................................ ........................................................ 11 
 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน................................................... ............................. 13 
 7.4 เอกสารอ้างอิง...................................................................... ...................................... 13 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน…………………………………………….……………………………………….. 13 

ภาคผนวก........................................................................................................................ 14 
ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน...................................................... 15 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...................................................... 17 

คณะผู้จัดทำ.................................................................................................................... 39 
 



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการเงิน 

1. วัตถปุระสงค์     

1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการการเงินสาหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการของกระบวนการ 

การเงินของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

      

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน 1.จัดทำสัญญายืมเงินทดรองราชการ 2.ติดตามการใช้เงิน
ทดรองราชการ 3.เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภค ค่า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไปราชการ) 4.เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ ค่าจ้างช่ัวคราว/เงินประจำตำแหน่ง) 5.รับ-ส่งใบเสร็จรับเงิน 6.ควบคุมการเบิกจ่าย
นอกระบบ ERP 7. จัดทำข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรบรรจุใหม่ 8.จัดทำรายช่ือและสรุปยอดเจ้าภาพร่วมทำบุญ 
และรับบริจาคผู้ร่วมทำบุญ  9.จัดเตรียมซองปัจจัย ซองใบปวารณา สำหรับพิธีสงฆ์ 10.ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนนิงานตามกระบวนการงานการเงิน (Agenda)         
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่
มุ่งเน้นให้เกิดภารกิจเกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัย
ต้องการให้เกิดแก่ผู้รับบริการ  
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทำจำเป็นต้องกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมนั้นตรงตามความต้องการ และดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  
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งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอื่น  
งบบุคลากร หมายถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี 
 

1. พิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ 
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ 
4. พิจารณารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(ผู้อำนวยการ) 
 

1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 
2. พิจารณาขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย 
3. พิจารณาลงนามหนังสือติดตามผลการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
 

1. รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด 
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
3. เสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อผู้บริหาร 
4. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
5. จัดทำงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
6. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
7. การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณตาม
แผนการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของ
หน่วยงาน 

ผู้รับบริการ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณตาม
แผนการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของ
หน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : .   
คู่ความร่วมมือ :   
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การบริหารงบประมาณตาม
แผนการเบิกจ่าย   

✓     
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการเงิน 
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  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

  
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานการเงิน 

คำจำกัดความ 
                 งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จำแนกประเภท
รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดทำสญัญายืมเงินทดรองราชการ ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

สัญญา, คำสั่ง, 
โครงการ 

2. ติดตามการใช้เงินทดรองราชการ ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

เอกสารการคืนเงิน
ทดรองราชการ 

3. เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP 
(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  
ค่าสาธารณูปโภค ค่ากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไป
ราชการ) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

เอกสาร

ประกอบการ

เบิกจ่าย, ใบขอ

เบิก 

4. เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP 
(ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

ใบลงเวลา

ปฏิบัติงาน, ใบ
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ราชการ/ ค่าจ้างช่ัวคราว/เงินประจำ
ตำแหน่ง) 

ขอเบิก 

5. รับ-ส่งใบเสร็จรับเงิน ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

บันทึกข้อความ

ขอเบิกเล่ม

ใบเสร็จ, บันทึก

ข้อความนำส่ง

เงิน, เอกสาร

หลักฐานการ

นำสง่เงิน, เล่ม

ใบเสร็จ 
6. ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP ตุลาคม-กันยายน 

ของปีถัดไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

แบบฟอร์ม

บันทึก

รายละเอียด

งบประมาณ, 

เอกสารการ

ควบคุมการ

เบิกจ่าย   
7. จัดทำข้อมูลเงินเดือนของบุคลากร
บรรจุใหม/่การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

เอกสารข้อมลู
เงินเดือนของ

บุคลากร 
8. จัดทำรายชื่อและสรุปยอดเจ้าภาพ
ร่วมทำบุญ และรับบริจาคผู้ร่วมทำบุญ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

เอกสารสรุป
ยอดเงินบริจาค 

9. จัดเตรียมซองปัจจัย ซองใบ
ปวารณา สำหรับพิธีสงฆ ์

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

ข้อมูลจำนวนพระ
และข้อมลูยอด

ปัจจัย 
10. ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกระบวนการงาน
การเงิน (Agenda) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป งานการเงิน 

แบบฟอร์มการ
ปรับปรุง

กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายแผนงานฯ 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 

8 แบบฟอร์ม 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแบบ บก-กจ.8 
 หลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ แบบ บก.-กจ.9 
 ใบนำส่งเงินรายได้ 
 ใบสำคัญรับเงิน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารมหาวิทยาลัย และว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ8(1)(ง) พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องเก่ียวกับงบประมาณ การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35(1) 
กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัด
และตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้  

3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ร้อยละของจำนวนใบสำคัญที่ทำการเบิกจ่ายได้สำเร็จ ร้อยละ 100 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานการเงินในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำกระบวนการงาน
การเงิน มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

      

        นายอนันตชัย  เอกะ 
            (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์ม 001 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
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แบบฟอร์ม 002 คู่มือปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานการเงิน 

 

นางสาวลักขณา  นาคกล่อม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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