
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บทที่ 5 
 

สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 14 กิจกรรม แยกตาม
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ วิธีการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย  
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก  
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 1 ผู้ขอเบิกหรือหัวหน้าคณะนำผู้
เดินทางไปราชการ จัดทำเอกสารต้นเรื่อง
เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางฯ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 2 ผู้ขอเบิกหรือหัวหน้าคณะนำผู้
เดินทางไปราชการ พิจารณาเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 3 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน รับเอกสารต้นเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณารหัสเงินงบประมาณ ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบบริหารเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 4 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน บันทึกใบขออนุมติัเดินทางไป
ราชการในระบบสารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการในระบบสารสนเทศฯ  

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 6  หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาโครงการ  3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี ก 7 รองอธิการบดี ผู้กำกับดูแล พิจารณา 3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กองนโยบายและแผน ก 8 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาโครงการวัตถุประสงค์ แหล่งเงิน 
ตามการจัดสรรประมาณ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 9 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา คา่ใช้จ่ายตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายส่วนราชการ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ก 10 อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

สำนักงานอธิการบดี ก 11 หน่วยงานธุรการมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งให้ผูข้ออนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

สำนักงานอธิการบดี ก 12 ผู้ขอเบิก ขออนุมัติรถสว่นราชการ
หรือขออนุมัติรถยนต์ส่วนตัวหรือจอง
พาหนะประจำทาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 13  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด 
บันทึกยืมเงินนอกงบประมาณบันทึกใบยืม
เงินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 14   เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่
สังกัดพิมพ์เอกสารใบยืมเงินนอก
งบประมาณ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 15   ผู้ขอเบิกลงนามเอกสารยืมเงินนอก
งบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน          
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก16  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้
ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบหน้ีเงินยืม 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ก 17  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
พิจารณา 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ก 18   อธิการบดี หรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 19   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับเงินยืม
กลุ่มบริหารงานคลังฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 20  ผู้ขอเบิก เดินทางไปราชการตามท่ี
กำหนดในคำสัง่ที่ได้รับอนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 21  ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
รวบรวมเอกสารขอเบิกส่งเจ้าหน้าที่
การเงินหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 22 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน 
ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 23 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึก
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 24 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์
เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 25 ผู้ขอเบิก ลงนามเอกสารแบบขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ ในระบบ
สารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 26 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสาร
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ในระบบ
สารสนเทศฯ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
 
 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 

2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 27 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ือง
ลงทะเบียนรับแบบแบบขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ ในระบบสารสนเทศฯ ที่ลงนาม
แล้ว และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 28 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ

มหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอ
เบิก และตรวจเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 29 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ลงนามในเอกสารแบบขอ
เบิกฯและลงทะเบียนคุมขอเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการโดยผู้ตรวจและหัวหน้า 
งานคลัง  รวมเอกสารประกอบการเบิก 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 30 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่
จ่ายจัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯ
และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
3 ขั้ น ตอนป ฏิ บั ติต ามน โยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 31 หัวหน้างานคลังลงนาม 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ก 32 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบอำนาจลงนามอนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 33 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่
จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิก
ฯและเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติจ่าย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
3 ขั้ น ตอนป ฏิ บั ติต ามน โยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 34  ผู้มีหน้าที่จ่าย พิจารณางบหน้า
ใบสำคัญคู่จ่าย พิจารณาหลักฐานใบสำคญั
ประกอบการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 34.1  กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ผูม้ี

หน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ 
GFMISอนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 34.2 กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค สั่งจ่าย
ผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้
เงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัยกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 35 ผูม้ีหน้าที่จ่าย  รับเงินแผ่นดินเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงินรายได้จาก
มหาวิทยาลัยเข้าบัญชีเตรียมจ่ายโดยผู้มี
หน้าที่ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ก 36 ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงิน ติดต่อรับ
เงิน/ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม /ลงนามงบหน้า
ใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 37 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินแยกตามกรณี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 38  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 39 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญ
จ่าย พร้อมบันทึกเลขทีใ่บสำคัญจ่ายแยก
ตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและ
ในทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงิน
และปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ก 40 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
ใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)
 

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      

 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร           

ส่วนราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหว่างประเทศ ประเภทรายจ่าย อัตราเบิก หลักฐานในการเบิกจ่าย   
 ตามระเบียบการดำเนินการจัดหาพัสดุของภาครัฐ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย  
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 1 ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม จัดทำ
โครงการอบรม ฯ กำหนดเป้าหมายผู้เข้า
อบรม วัตถุประสงค์ วันเวลาสถานที่ที่ชัดเจน 
หรือขออนุมัติเข้ารับเป็นการอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรตามภารกิจ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางฯ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 2 ผู้พิจารณางบประมาณพิจารณาเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 3  ผู้ปฏิบัติงานการเงินหรือผู้มีหน้าที่
พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
ตรวจสอบเอกสารต้นเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
รหัสเงินงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร เ งิ น

รายได้มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 4 ผู้ปฏิบัติงานการเงินหรือผู้มีหน้าที่
พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงานบันทึก
เอกสารประกอบการขออนุมัติเงินงบประมาณ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

240 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 5 ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามแบบขออนุมัติ
โครงการและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
พิจารณาโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การประชุมอบรมฯ 

4 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 6 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาพิจารณา
โครงการ  

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี ข 7 รองอธิการบดีผู้กำกับดูแลพิจารณา 3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กองนโยบายและแผน ข 8  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหรอืผู้
ได้รับมอบหมาย  พิจารณาโครงการ
วัตถุประสงค์ แหล่งเงิน ตามการจัดสรร
ประมาณ 

3ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 9  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย  พิจารณา ค่าใช้จา่ยตามระเบียบ
การเบิกจ่ายส่วนราชการ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ข 10  อธิการบดีพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การประชุมอบรมฯ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
 สำนักงานอธิการบดี ข 11 หน่วยงานธุรการมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งให้ผูข้ออนุมัติ กรณีมี
การเดินทางไปราชการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

สำนักงานอธิการบดี ข 12 ขออนุมติัรถส่วนราชการหรือขออนุมัติ
รถยนต์ส่วนตัวหรือจองพาหนะประจำทาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 13   เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด 
บันทึกยืมเงินนอกงบประมาณบันทึกใบยืมเงิน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 ข 14 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด 
หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ  
พิมพ์เอกสารใบยืมเงินนอกงบประมาณ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 15   ผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม 
หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม ลงนาม
เอกสารยืมเงินนอกงบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 16  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รบั
มอบหมาย  ตรวจสอบระเบียบเงินยืม/เงิน
ค้างส่งใช้เงินยืม 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ข 17  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
พิจารณา 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ข18   อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณา 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน        
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 19   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินยืมตาม

การอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน      
จากคลัง 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 20  ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้จัดการอบรม 
หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมดำเนินการตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติ การจัดหาวัสดุเป็นไป
ตามระเบียบพัสดุขั้นตอนการดำเนินงานและ
การจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตาม
แบบที่ระเบียบกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 21 ผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้จดัการอบรม 
หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมลงช่ือตาม
คำสั่งให้เดินทางไปราชการรวบรวมเอกสาร
และใบสำคญั แบบหลักฐานการเบิกจ่าย ส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การประชุมอบรมฯ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 22 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายกิจกรรม
ตามโครงการอบรมฯ ตามระเบียบฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การประชุมอบรมฯ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
ใน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 23 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกเบิก
ตามกรณีแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
ในระบบสารสนเทศฯแบบขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทน แบบเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้
สอย ค่าเลี้ยงรบัรองแบบรายงานข้อซื้อขอจ้าง

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 24 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานพิมพ์
เอกสารแบบขออนุมัติในระบบสารสนเทศฯ 
ตามแบบที่ขออนุมัติเบิกจ่าย ตามระเบียบ
และวิธีการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 25 ผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้จดัการอบรม 
หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมขอเบิกลงนาม
เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ใน
ระบบสารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ประชุมอบรมฯ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ข 26 หัวหน้าหน่วยงาน  ลงนามแบบขอ
อนุมัติตามประเภทและการดำเนินงาน
เบิกจ่าย 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 27 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ในระบบ
สารสนเทศฯทีล่งนามแล้ว และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 28 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย

ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การประชุมอบรมฯ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานคลังฯ 
ข 29 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย  
ลงนามในเอกสารแบบขอเบิกฯและกรณีมีการ
เดินทางราชการ ดำเนินการเบียนคุมขอเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยผู้ตรวจและ
หัวหน้างานคลัง  รวมเอกสารประกอบการ
เบิก  

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 30 ผูม้ีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 31  ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี ข 32 อธิการบดีลงนามอนุมัติโดยอธิการบดี
หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 33 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย

ในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการ ที่อนุมัติจ่าย   

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 34   ผู้มีหน้าที่จ่าย  พิจารณาหลักฐาน
ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 34.1  กรณี เงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้มี
หน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ GFMIS
อนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 34.2  กรณีเงินรายได้ หรือเงินรับฝากตาม
โครงการ จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่าย
มหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 35 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับเงินแผ่นดินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยหรือเบิกเงินรายได้หรือเงินรับ
ฝากตามโครงการจากมหาวิทยาลัย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 36 ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงิน ลงนามในงบ

หน้าใบสำคัญ 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 37 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเงินผู้มีสิทธิ

ได้รับเงิน  
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 38  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 39 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายจ่ายเสร็จสิ้น บันทึก
ข้อความ  “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบหน้า
ใบสำคัญ จ่ายและหลักฐานใบสำคัญ จ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่ง
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ข 40 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย   ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  

 
3. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน  พิจารณาจัดสรรเงิน

งบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 

 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาภาคพิเศษเบิกจ่ายได้
ในวันที่มีการทำการเรียนการสอน หรือหากมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่ออธิการบดี ในอัตราที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค1 ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทำคำ
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กำหนด
ภาระงานปกติ หรือปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 
เหตุผลความจำเป็น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม 
ระยะเวลา ระเบียบ อัตรา   

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลา 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 2หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการพิจารณาเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร   

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 3 หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พิจารณาโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ค.4  อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณา 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 5 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาผู้ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาบุคลากรภายนอกและ
ภายในกรอบหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับอนุมัติ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
 

สำนักงานอธิการบดี ค 6 หน่วยงานธุรการจัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาตามการอนุมัติ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 7  หัวหน้าหน่วยงาน สั่งการให้เร่ิม
ปฏิบัติงานและควบคุมผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ตามการอนุมัติของมหาวิทยาลัย กรณีมีการ 
เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานขออนุมัติ ต่อ
อธิการบดีก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 8 ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ใบลงเวลาประจำวัน ใบ
สรุปการลงเวลา จัดทำเอกสารหลักฐานการ
รับเงินล่วงเวลา กรณีเข้าธนาคารให้แนบ
หนังสือยินยอมการรับเงินผ่านธนาคารพร้อม
หน้าบัญชีธนาคาร เบิกตามการบันทึกหรือ
คำสั่งที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 9 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
5 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 10  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย บันทึกแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายพิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 12  ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทำ
คำขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอ
อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา   ลงนามแบบขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ค 13 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาลงนามแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่าย 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 14 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ในระบบ
สารสนเทศฯทีล่งนามแล้ว และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 15 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลา 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาภาค
พิเศษเงินรายได้ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 16 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้ตรวจและหัวหน้างานคลัง  
รวมเอกสารประกอบการเบิก

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 17 ผูม้ีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 18  ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน        
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี ค 19 อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณา 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 20 ผูม้ีหน้าที่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จา่ย

ในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการ ที่อนุมติัจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 21 ผูม้ีหน้าที่จ่าย พิจารณาหลักฐาน
ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 21.1  กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ผูม้ี
หน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ GFMIS
อนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 21.2  กรณีเงินรายได้ หรือเงินรับฝากตาม
โครงการ จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่าย
มหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 22 ผูม้ีหน้าที่จ่าย รับเงินงบประมาณ
แผ่นดินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงิน
รายได้หรือเงินรับฝากตามโครงการจาก
มหาวิทยาลัย

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิ
ได้รับเงิน  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงาน

เบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคญัคู่จ่ายแยกตาม
ประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่ง
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 26   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
4. การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน             

ส่งคลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 

เร่ืองการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน 
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2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก 
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง1 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่
ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ   
จัดทำขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ กำหนดภาระงานปกติ หรือ
ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ เหตุผลความจำเป็น 
คุณสมบัติของนักศึกษาปฏิบัติงาน รายช่ือ 
นศ. ผู้ควบคุม ระยะเวลา ระเบียบ อัตรา

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 2หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่
ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ  
พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรร 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 3 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่
ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ  
พิจารณาโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
3ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ง.4   อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณา 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 

สำนักงานอธิการบดี ง 5 หน่วยงานธุรการของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานธุรการจัดทำคำสั่งให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามการอนุมัติ   

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 6 หัวหน้าหน่วยงาน สั่งการให้เร่ิม
ปฏิบัติงานและควบคุมนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานตามการอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
กรณีมีการ เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานขอ
อนุมัติ ต่ออธิการบดีก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 7 ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ใบลงเวลาประจำวัน ใบ
สรุปการลงเวลา จัดทำเอกสารหลักฐานการ
รับเงินล่วงเวลา เบิกตามการบันทึกหรือคำสั่ง
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 9 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 10  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย  บันทึกแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง11 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย   พิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 12 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา   ลงนาม
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน 
ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ       

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ง 13 หัวหน้าหน่วยงาน   พิจารณาลงนาม
แบบขออนุมัติเบิกจ่าย 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
4ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 14 ฝ่ายธุรการกอง  รับเรื่องลงทะเบียนรับ

แบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ในระบบ
สารสนเทศฯทีล่งนามแล้ว และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 15 ผู้มีหน้าทีต่รวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย   
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ 
ง 16 ผู้มีหน้าทีต่รวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย  
ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้ตรวจและหัวหน้างานคลัง  
รวมเอกสารประกอบการเบิก 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ 
ง 17 ผู้มีหน้าทีจ่ัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย   
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาที่ช่วย
ปฏิบัติงาน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ 
ง 18 ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

สำนักงานอธิการบดี ง 19 อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณา 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 20 ผู้มีหน้าทีจ่่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย

ในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการ ที่อนุมติัจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 21 ผู้มีหน้าทีจ่่าย พิจารณาหลักฐาน
ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 21.1 กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ผูม้ี
หน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ GFMIS
อนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 21.2 กรณีเงินรายได้ หรือเงินรับฝากตาม
โครงการ จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่าย
มหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการบริหารเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 22 ผู้มีหน้าทีจ่่าย  รับเงินงบประมาณ
แผ่นดินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงิน
รายได้หรือเงินรับฝากตามโครงการจาก
มหาวิทยาลัยเข้าบัญชีธนาคารเงินรายได้เพ่ือ
จ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการบริหารเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนาม

สั่งจ่ายแล้วหรอืเงินสด ให้ผู้มสีิทธิรับเงิน 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญคู่จา่ย
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ค 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคญัจ่ายแยกตามแหลง่
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ง 26 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  สง่งานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสอบแข่งขันบุคคล  

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
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 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ  
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน  

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

จ 1  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากร จัดทำเอกสารโครงการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนสอบแข่งขันบุคลากร และคำสัง่
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

จ 2 ผู้มีหน้าทีพิ่จารณางบประมาณ  พิจารณา
เงินงบประมาณจากเงินค่าสมัครสอบที่
มหาวิทยาลัยได้รับในปีงบประมาณคำนวณ
ค่าใช้จ่ายในการเบิก ต้ังรหัสเงินงบประมาณ
ตามแหล่งเงินที่ใช้ ในการเบิกจ่าย

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

จ 3 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย บันทึกขออนุมัติโครงการในระบบ
สารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

จ 4 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการ ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

จ 5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เตรียมเอกสารโครงการ คำสั่ง แบบ
คำขออนุมัติจากระบบเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 จ 6 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรลงนามขออนุมัติในแบบระบบ
สารสนเทศฯพร้อมแนบคำสั่ง และโครงการ  

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 7 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเห็นชอบ 2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 จ 8 หน่วยงานคลังพิจารณาระเบียบการ

เบิกจ่ายและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 9 อธิการบดีพิจารณา 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 จ 10 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผู้รับผิดชอบเตรียมเอกสารลงนามการ
ปฏิบัติงานขออนุมัติในแบบระบบสารสนเทศฯ
พร้อมแนบคำสั่ง และโครงการ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 11  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ยืมเงินนอก
งบประมาณ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 จ 11.1 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ขอ ยืมเงินนอกงบประมาณใช้
ในการเดินทางบันทึกเอกสารใบยืมเงินในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 11.2 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาพิมพ์เอกสารใบยืมเงินนอก
งบประมาณ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 จ 11.3   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการสรรหา
บุคลากร ลงนามเอกสารยืมเงินนอก
งบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 จ 12  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รบั

มอบหมาย ตรวจสอบหน้ีเงินยืม 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 จ 13  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
พิจารณา เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 จ14   อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

 จ15   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินยืมกลุ่ม
บริหารงานคลังฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

  จ 16  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผู้รับผิดชอบ ควบคุมการลงนามปฏิบัติงาน
ตามคำสั่งทุกวันปฏิบัติงาน เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน สรุปจัดทำหลักฐานการจ่ายเงิน
กรรมการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
 จ 17  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ  รวบรวมเอกสาร
ขอเบิกส่งเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 18เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงาน ตรวจสอบ
เอกสารตามระเบียบฯ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ 
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 จ 19 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบ
สารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 จ 20 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอกสา
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 จ 21ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบ ลงนามเอกสารแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

  จ 22 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสารแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบ
สารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

264 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 23 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศฯและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 24  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
ตรวจเอกสารอนุมัติ เรื่องขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 25 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามใน เอกสารแบบขออนุมั ติ เบิกจ่ าย
ค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯ  

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 26  ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ 
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 27 ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง 2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตรวจสอบ  การควบ คุ ม
ภายใน 

สำนักงานอธิการบดี จ 28 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าตอบแทนการสอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้ วย ก ารส อบ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 29 ผู้มีหน้าท่ีจัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  รับงบ

หน้าใบสำคัญคู่จา่ยในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอ
เบิกฯและเอกสารประกอบการ ท่ีอนุมัติจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 30 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้
เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ อธิการบดี
และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ  31 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิ
ได้รับเงิน  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 32 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 33 จ่ายเงินเสร็จสิ้น จ่ายเสร็จสิ้น บันทึก

ข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบหน้า
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย พรอ้ม
บันทึกเลขทีใ่บสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงิน
งบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ จ 34 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 

6. การเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบการดำเนินการจัดหาพัสดุของภาครัฐ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย  
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ารถโดยใช้เงิน

รายได้มหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.6/ว 65 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 
2555 เรื่องกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก 
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 1 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงาน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ
ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในภารกิจ แยกได้ 2 
กรณี เช่ารถยนต์มาใช้ในโครงการและเช่า
รถยนต์มาใช้ในงานราชการภารกิจประจำ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย กำหนดประเภทรถท่ีเช่า 
จำนวน ระยะเวลา เช่า ทั้งแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 3 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจดัสรรเงินรายได้
ในโครงการเพ่ือใช้เป็นค่าเช่ารถยนต์ ในกรณีที่
ไม่มีการจัดสรรไว้ให้ดำเนินการขออนุมัติ
โครงการก่อนเช่ารถยนต์มาใช้งาน

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 4 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน 
บันทึกขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 5 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน 
พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการ ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 6  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน 
เตรียมเอกสารโครงการ คำสั่ง แบบคำขอ
อนุมัติจากระบบเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเช่ารถฯ 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
อัตราค่าเช่ารถยนต์ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 7 ผู้จัดทำโครงการ ลงนามขออนุมัติในแบบ
ระบบสารสนเทศฯพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 8 หัวหน้าหน่วยงาน  ลงนามเห็นชอบ 2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ 
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 9 หน่วยงานคลัง พิจารณาระเบียบการ
เบิกจ่ายและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี ฉ 10  อธิการบดีพิจารณา  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเช่ารถฯ 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
อัตราค่าเช่ารถยนต์

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 11  ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุหน่วยงาน 
ดำเนินการจ้างเช่าบริการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบพัสดุ 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 12 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงาน

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ตรวจรับตาม
ระเบียบพัสดุฯ บันทึกแบบขออนุมัติการ
เบิกจ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบพัสดุ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ  ฉ 13 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตรวจสอบ
เอกสารตามระเบียบฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบพัสดุ 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 14 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้สอย  ในระบบ
สารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะ) 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 15 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอกสา
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย  
ในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 16 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงาน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยลงนาม ลงนาม
เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่า
ใช้สอย  ในระบบสารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะ) 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฉ 17 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสารแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย  ใน
ระบบสารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะ) 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 18  หน่วยงานคลัง- พัสดุมหาวิทยาลัย รับ

เร่ืองลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
ใช้สอย ในระบบสารสนเทศฯ และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 19  ผู้มหีน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเช่ารถฯ 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
อัตราค่าเช่ารถยนต์ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
   ระเบียบเดินทางไป

ราชการ(ค่าพาหนะ) 
 ระเบียบพัสดุ 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 20  ผู้มหีน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯโดย
ผู้ตรวจอนุมัติและหัวหน้างานคลัง   

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 21 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย   

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ 
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 22  ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ฉ 23  ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเช่ารถฯ 
 

 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

272 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
   ระเบียบมหาวิทยาลัย

อัตราค่าเช่ารถยนต์ 
 ระเบียบเดินทางไป
ราชการ(ค่าพาหนะ) 

 ระเบียบพัสดุ 
2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญ

คู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯ
และเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 25 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย   จัดทำเช็ค สั่ง
จ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 26 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วหรอืเงินสด ให้ผู้มสีิทธิรับเงิน 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 27 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 28 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคญัจ่ายแยกตามแหลง่
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฉ 29  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 

 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 

7. การทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ  
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ 

เร่ือง การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ รวมท้ังเห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0312/ว 114 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เรื่อง             

การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ 
2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไป           

ตามระเบียบ 
3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงาน
ปฏิบัติ 

การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 

1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ 

ช 1 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำคำขอเงิน
งบประมาณทำประกันทรัพย์สินของรัฐอนุมติั
งบประมาณก่อนเริ่มดำเนินการ 3 กรณี ทำ
ประกันภัยรถยนต์ของรัฐใช้ประโยชน์ภาคบังคับ 
ทำประกันภัยรถยนต์ของรัฐใช้ประโยชน์ภาค
สมัครใจ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนรถยนต์ที่
ทำประกันทั้งหมด ตามเง่ือนไขตามระเบียบ
กำหนด   และทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐตาม
ระเบียบพัสดุตามเง่ือนไขกระทรวงการคลัง
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 
มติครม.เร่ืองการทำประกันทรัพย์สิน
ฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์เรื่องการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สิน 

 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ 

ช 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรค่า
ประกันภัยทรัพย์สิน มีรหสัเงินงบประมาณตาม
แหล่งเงินที่ใช้ในการเบิกจ่ายกรณี

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ 

ช 3 ผู้ได้รับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติทำ
ประกันภัยทรัพย์สินของส่วนราชการพร้อม 
กำหนด ประเภท เง่ือนไข จำนวนเงินตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นไปตาม
ระเบียบกำหนด พิจารณาเอกสารเสนอจากผู้
รับประกัน เปรียบเทียบประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
มติครม.เร่ืองการทำประกันทรัพย์สิน
ฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์เรื่องการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สิน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ช4 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาข้อเสนอ
เปรียบเทียบ สรุปผลลงนามเสนออธิการบดี 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี ช5  อธิการบดีพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
มติครม.เร่ืองการทำ
ประกันทรัพย์สินฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์
เร่ืองการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สิน 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ช 6 เจ้าหน้าทีก่ารเงินของหน่วยงาน  
ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณ บันทึกขออนุมัติ
แบบขอเบิกจ่ายค่าเบ้ียประกันในระบบ
สารสนเทศฯได้รับเอกสารเสนอกรมธรรม์

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ช 7 เจ้าหน้าทีก่ารเงินของหน่วยงาน  พิมพ์ใบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัย ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ช 8 ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามในแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียประกัน พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิกเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และ
บันทึกอนุมัติโครงการ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
มติครม.เร่ืองการทำ
ประกันทรัพย์สินฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์
เร่ืองการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สิน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ช 9 หัวหน้าหน่วยงาน  ลงนามเอกสารแบบขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบ
สารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 10  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบ้ียประกันภัย  ใน
ระบบสารสนเทศฯ  และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 11  ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด ช 12 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย  ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯ 
โดยผู้ตรวจอนุมัติและหัวหน้างานคลัง   

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
มติครม.เร่ืองการทำ
ประกันทรัพย์สินฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์
เร่ืองการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สิน 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 13 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ  ช 14 ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง 2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ช 15 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ม ติค รม .เรื่ อ งก ารท ำ
ประกันทรัพย์สินฯ 
หนังสือกรมธนารักษ์
เรื่องการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สิน 

2.2  ข้ันตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 16 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  รับงบหน้าใบสำคัญ

คู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯ
และเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 17 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้
เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ อธิการบดี
และผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 18  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อม
ลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช  19 ผู้ป ฏิ บั ติ งานเบิกจ่าย   บันทึก เลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเสร็จสิ้น บันทึก
ข้อความ  “จ่ าย เงินแล้ ว”เอกสารงบหน้ า
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย พร้อม
บันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงิน

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 งบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม

เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ
 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ช 21ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
8. การเบิกจ่ายค่าการติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 / ว.121 ลงวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2553 เร่ือง เร่ือง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 158 ลงวันที่ 30 

สิงหาคม 2553เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการติดต้ังและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
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3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 1 ผู้พิจารณางบประมาณ  จัดทำคำขอเงิน
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค เป็นการ
โทรศัพท์ สามารถเบิกได้ 3 กรณี ดำเนินการ
ขอจัดสรรเงินงบประมาณก่อนเริ่มดำเนินการ 
อนุมัติค่าโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ 
อนุมัติค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของทาง
ราชการตามระเบียบทางราชการกำหนด 
อนุมัติค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่(มอืถือ)ของทาง
ราชการต้องเป็นโทรศัพท์และหมายเลขของ
ทางราชการ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรค่า
โทรศัพท์ มรีหสัเงินงบประมาณตามแหล่งเงิน
ที่ใช้ในการเบิกจ่ายกรณี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 3 ผู้ได้รับมอบหมาบันทึกขออนุมัติค่า
โทรศัพท์พร้อม กำหนด เลขหมายโทรศัพท์ 
ประเภทโทรศัพท์ หน่วยงานหรือผู้ถือครอง
เลขหมาย เง่ือนไขการใช้โทรศัพท์ จำนวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นไป
ตามระเบียบกำหนดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบ เบิ ก จ่ายค่ าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 เสนอเริ่มเบิกต้นปีงบประมาณ หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับสิทธิ
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ4 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาลงนามเสนอ
อธิการบดี 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงานอธิการบดี ญ5 อธิการบดีพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

1.3ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 6  ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์ ตามการอนุมัติควบคุมวงเงินการ
เบิกจ่าย และทะเบียนการใช้โทรศัพท์บันทึก
การใช้แต่ละเลขหมาย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 7 ผู้ได้รับมอบหมาย ต้ังเรื่องรับเอกสารใบ
เจ้งค่าติดต้ัง ค่าโยกย้ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ 
พร้อมรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบ
สิทธิผู้ใช้บริการ และการใช้โทรศัพท์ตาม
ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ หักรายการเบิกที่
ไม่ใช้ภารกิจของทางราชการ บันทึกการเบิก
จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ประจำเดือนแนบเอกสาร
บันทึกตามการอนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 8 ผูม้ีหน้าทีเ่บิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณ 
บันทึกขออนุมัติแบบขอเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศฯ

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 9 ผูม้ีหน้าทีเ่บิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า 
สาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 10 ผู้ได้รับมอบหมาย   ลงนามในแบบขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า สาธารณูปโภค พร้อม
เอกสารประกอบการเบิกเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน และบันทึกอนุมัติโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ญ 11 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสารแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ในระบบ
สารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ12  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเร่ือง

ลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายโทรศัพท์
ฯ ในระบบสารสนเทศฯ  และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 13  ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอ
เบิก และตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 14 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 

ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค  ในระบบสารสนเทศฯ โดย
ผู้ตรวจอนุมัติและหัวหน้างานคลัง

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 15 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย   
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ  16 ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ญ 17 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 18 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้า

ใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และ
แบบขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่
อนุมัติจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 19 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จัดทำเช็ค สั่ง
จ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน           
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเช็คที่ลง
นามส่ังจ่ายแลว้หรือเงินสด ให้ผู้มีสทิธิรับเงิน 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

283 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 22  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย   จ่ายเสร็จสิ้น 

บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสาร          
งบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลกัฐานใบสำคญั
จ่าย พร้อมบันทึกเลขทีใ่บสำคัญจ่ายแยกตาม
แหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและใน
ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินและ
ปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน          
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ญ 22ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
9. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบพัสดุฯ การแต่งต้ังกรรมการควบคุมการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย  
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.18 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
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2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิกข้ันตอนการพิจารณางบประมาณ 
1.1 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 1 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำคำขออนุมัติ
จัดสรรเงินงบประมาณค่าควบคุมงาน
ประกอบด้วย ค่ากรรมการควบคุมงาน ค่า
กรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง คำนวณตามค่ำสั่งของ
มหาวิทยาลัยและงานระหว่างก่อสร้างใน
ปีงบประมาณที่เบิกและไม่เกินอัตราตาม
ระเบียบฯ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบพัสดุ 
 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรค่า
ควบคุมงาน มีรหัสเงินงบประมาณตามแหล่ง
เงินที่ใช้ในการเบิกจ่ายกรณี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 3 ผู้ได้รับมอบหมาย  บันทกึขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนกรรมกาตรวจการจ้างและ
กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางโดยตรวจสอบ คำสั่งแต่งต้ัง 
คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการ  
ระยะเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน อัตราการ
เบิกจ่าย จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรและเป็นไปตามระเบียบกำหนดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน 

ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบพัสดุ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

สำนักงานอธิการบดี ฐ 4 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำโครงการขอ
อนุมัติงบกลาง กรณีมีความจำเป็นเสนอ
มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบพัสดุ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินในหน่วยงาน  บันทึก
อนุมัติโครงการค่ากรรมการควบคุมงาน
ค่าตอบแทน หมวดค่าตอบแทน ค่าเดินทางไป
ราชการ หมวดค่าใช้สอย จำนวนเงินตลอด
ปีงบประมาณในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 6 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนามเสนอ
อธิการบดี 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี ฐ 7   อธิการบดีพิจารณา 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 

ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบพัสดุ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 8 ผู้ได้รับมอบหมาย จัดเตรียม แบบ
เอกสารรายงานตรวจการจ้างประจำวัน แบบ
รายงานการควบคุมงานประจำวัน ให้
กรรมการบันทกึทุกวันที่ปฏิบัติงาน พร้อม
บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการของกรรมการทุกท่านที่มีสิทธิการเบิก
ตามระเบียบฯก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 9 ผู้ได้รับมอบหมาย ต้ังเรื่องเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนหรือรอบ
การส่งงวดงานที่ปฏิบัติงาน แนบเอกสาร 
บันทึกตามการอนุมัติเบิกเงิน โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ คำสั่งแต่งต้ังกรรมการฯ รายงานการ
ตรวจการจ้างในรอบที่เบิก เอกสารรายงาน
การเดินทางประกอบการเบิกเดินทางไป
ราชการ เอกสารทุกฉบับมีการรับรองและลง
นามกรรมการทุกท่าน ส่งงานการเงิน 
ดำเนินการเบิกจ่าย 

ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบพัสดุ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
ระเบียบเดินทางไป
ราชการ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 10 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบ
รหัสเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการ และเบิกค่าเดินทางไป
ราชการ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์แบบ
ขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศฯ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 12 ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามในแบบขอ
อนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศฯ เสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน และบันทึกอนุมัติโครงการ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ฐ 13 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสารแบบ
ขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศฯ ในระบบ
สารสนเทศ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ14 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศฯ 
ตามประเภทรายจ่ายที่เบิก และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ  ฐ13 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายในสารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่ง
หน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ดำเนินการ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 15  ผู้มหีน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 17  จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 18  ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ฐ19 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 20 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้า

ใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบ
ขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติ
จ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้
เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ อธิการบดี
และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 22ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วหรอืเงินสด ให้ผู้มสีิทธิรับเงิน 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคญัจ่ายแยกตามแหลง่
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ฐ 25 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี  1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
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10. การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ 
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ  
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เร่ือง

กำหนดรายช่ือคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน 
 อัตราเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจ่ายเบ้ีย ประชุม พ.ศ.2557 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไป                
ตามระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 1 ผูร้ับผิดชอบจัดการประชุม  รับผิดชอบ
จัดประชุมตามคำสั่งแต่งต้ังกรรมการตามที่
ได้รับมอบหมาย ตามประเภทกรรมการ 
อัตราการเบิกจ่าย แหล่งระเบียบใช้เบิก 
คำนวณจำนวนเงินที่ใช้ในการเบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณส่งเร่ืองพิจารณาเงิน
งบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่า
เบ้ียประชุม 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
กำหนด ประเภทกรรมการ
และอัตราค่าเบ้ียประชุม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 2 ผู้พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณ   
พิจารณาเงินงบประมาณตามประเภทของ
คณะกรรมการที่แต่งต้ัง จำนวนเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ ตามท่ีหน่วยงานได้รับการ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 
 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด3 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ จัดทำ
โครงการขออนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง ก่อน
ดำเนินการจัดประชุมกรรมการท่ีต้องการ
เบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณรายได้ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 4  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายบันทึก
ขออนุมัติโครงการจำนวนเงินใช้ตลอด
ปีงบประมาณ ในระบบสารสนเทศฯ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าเบ้ียประชุม 
 ระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด 
ประเภทกรรมการและอัตรา
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
   ค่าเบ้ียประชุม 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 5 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเบิกจ่าย   พิมพ์
ใบขออนุมัติโครงการ ในระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด6 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ลงนามขอ
อนุมัติในแบบระบบสารสนเทศฯพร้อมแนบ
คำสั่งแต่งต้ังกรรมการ ระเบียบเบิกจ่าย 
และโครงการ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 7 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา  ลงนาม
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 8 หน่วยงานคลัง พิจารณาระเบียบการ
เบิกจ่ายและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงานอธิการบดี ด 9 อธิการบดี อธิการบดีพิจารณา 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร เ งิ น
งบประมาณรายได้ 
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่า
เบ้ียประชุม 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
กำหนด ประเภทกรรมการ
และอัตราค่าเบ้ียประชุม

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

293 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 10 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ เตรียม
เอกสารลงนามเข้าร่วมประชุม ใบสำคญัการ
รับเงิน และเอกสารในการจัดประชุมทั้ง
ก่อน ระหว่าง หนังสือเชิญประชุม แล้ว 
ดำเนินการจัดประชุมตามแผนกำหนด  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่า
เบ้ียประชุม 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
กำหนด ประเภทกรรมการ
และอัตราค่าเบ้ียประชุม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 11 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ  ยืมเงิน
นอกงบประมาณใบยืมเงินในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 12 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานพิมพ์
เอกสารใบยืมเงินนอกงบประมาณ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 13   ผู้รับผดิชอบจัดการประชุมฯ  ลง
นามเอกสารยืมเงินนอกงบประมาณ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 14  เสนอการกลุ่มงานคลงัตรวจสอบหน้ี
เงินยืมเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ด 15  เสนอผอ.สำนักงานอธิการพิจารณา
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ด 16 เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด17   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินยืมกลุ่ม
บริหารงานคลังฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 18  ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ จัด
ประชุมตามวาระที่กำหนด เอกสารใบสำคญั
คู่จ่าย ลงนามเอกสารรับเงินค่าเบ้ียประชุม 
จากเงินยืม สรปุจัดทำหลักฐานการจ่ายเงิน
กรรมการ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 ระเบียบว่าด้วยการจ่าย

ค่าเบ้ียประชุม 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
   ระเบียบกระทรวงการคลัง

กำหนด ประเภทกรรมการ
และอัตราค่าเบ้ียประชุม 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 19  ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ 
รวบรวมจัดทำเอกสารขอเบิกส่งเจ้าหน้าที่
การเงินหน่วยงาน  

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 20 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน  

ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 21เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานบันทึก
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ใน
ระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 22 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอก
สาแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ใน
ระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 23 ผู้รับผิดชอบการประชุมฯ ลงนาม
เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ในระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ด 24 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเอกสาร
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ใน
ระบบสารสนเทศฯ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 25 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ืองลงทะเบียน

รับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ใน
ระบบสารสนเทศฯและเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 26  ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าเบ้ียประชุม 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
กำหนด ประเภท
กรรมการและอัตราค่า
เบ้ียประชุม 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การ
ควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 27 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯ โดยผู้ตรวจ
อนุมัติและหัวหน้างานคลัง 

3ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 28 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ            
การควบคุมภายใน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 29 ลงนามโดยหัวหน้างานคลังเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

สำนักงานอธิการบดี ด 30 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าเบ้ียประชุม 
ระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด 
ประเภทกรรมการและ
อัตราค่าเบ้ียประชุม 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 31 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายรับ

งบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ 
และแบบขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่
อนุมัติจ่าย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 32 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้
เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ อธิการบดี
และผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 33 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิ
ได้รับเงิน จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้า
มหาวิทยาลัย ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณจ่าย
เช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิ
รับเงิน พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 34   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่

ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 35  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเสร็จสิ้น บันทึก
ข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบหน้า
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย พรอ้ม
บันทึกเลขทีใ่บสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงิน
งบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ด 36  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 

11. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน   
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน

ได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
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 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.231ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 

 ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ พ.ศ. 
2556   

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 
7 สิงหาคม 2557 เร่ืองการเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเกิน 12 คาบ ต่อสัปดาห์ของแต่
ละภาคการศึกษา 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ 
การดำเนินงาน

1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก 
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 1 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคเรียนตามคำสั่งที่มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติตามกรณี การจ้างอาจารย์สอน
นักศึกษาภาคปกติการเบิกค่าใช้จ่ายอาจารย์
ภายในสอนเกินภาระงาน เป็นอาจารย์
ภายนอกเบิกค่าตอบแทนในการจ้างอาจารย์ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือ
กระทรวงการคลังเรื่อง
แบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและ
ค่าสอนเกินภาระงานสอน
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ 
การดำเนินงาน 

 พิเศษ  ให้คำนวณค่าสอน เพ่ือดำเนินการ
เบิกจ่าย 

 ระเบียบ ประกาศ มติ
ที่ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน
และอัตราค่าตอบแทน
และหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าสอน
นักศึกษาภาคปกติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
ก่อนเร่ิมทำการสอน เงินงบดำเนินการ 
ค่าตอบแทน แหล่งเงินปีงบประมาณหรือเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 3 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ 
จัดทำโครงการขออนุมัติเงินงบประมาณงบ
กลาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 4 หัวหน้าหน่วยงาน  พิจารณาโครงการ 
อัตราค่าสอน จำนวนอาจารย์สอน เงิน
งบประมาณ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือ
กระทรวงการคลังเรื่อง
แบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและ
ค่าสอนเกิน              
ภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ 
การดำเนินงาน 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 5 ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแหล่งเงิน
งบประมาณใช้เบิกภารกิจการสอน 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การ
ควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงานอธิการบดี ท 6   เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
หนังสือ
กระทรวงการคลังเรื่อง
แบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและ
ค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 7 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ 
ดำเนินการจัดอาจารย์สอนตามคำสั่งของ
มหาวิทยาลัย  

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การ
ควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

301 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 8 กรณีการจ้างอาจารย์พิเศษ จัดทำ
รายช่ืออาจารย์ที่คณะพิจารณาเสนอ
มหาวิทยาลัย พร้อมคำนวณงบประมาณที่
ใช้อนุมัติ ในแต่ละภาคการศึกษา 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่ายค่าตอบแทน
การสอนและอัตราค่าตอบแทน
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 8.1 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี ท8.2 อธิการบดีพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่ายค่าตอบแทน
การสอนและอัตราค่าตอบแทน
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี ท 8.3 หน่วยงานธุรการ ที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย จัดทำคำสั่งจ้างอาจารย์พิเศษ 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 8.4 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอน
ฯ คำนวณจำนวนเงินค่าตอบแทนค่าจ้าง
อาจารย์พิเศษ ตามคำสั่งและตารางสอน
กำหนด ดำเนินการเริ่มการเรียนการสอน  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 9  กรณีอาจารย์สอนเกินภารงานในได้รับ
คำสั่งให้สอนเกินภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์สอนเกิน
ตลอดปีการศึกษาดำเนินการเบิกในภาคเรียน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 ที่ 2 ของปีการศึกษา คำนวณค่าตอบแทน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สอนเกินภาระงานสอน 
 ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 10 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกขอ
อนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์ใบขอ
อนุมัติโครงการ ในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 12 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอน
ฯ ลงนามขออนุมัติในแบบระบบสารสนเทศฯ
พร้อมแนบคำสั่ง และโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย 
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 13 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ 
พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายและวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย เห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงานอธิการบดี ท 15  อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เรื่องแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุมการจ่ายค่าตอบแทน
การสอนและอัตรา
ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าสอน
นักศึกษาภาคปกติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท  16  คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์
ผู้สอนฯ    เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้น กรณี
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษเบิกให้เบิกจ่ายตาม
ภาคการศึกษา หรือครบงวดการเบิกจ่ายค่า
สอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย  กรณีเบิก
ค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานเบิกเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 2 ให้จัดเก็บหลักฐานเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย คำนวณยอดเงิน
เบิกจ่าย หลักฐานครบตามระเบียบกำหนดส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย เตรียมข้อมูล
หนังสือยินยอมการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 17 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 18 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย 
บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับ
ค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 19 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย 
พิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับ
ค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 20 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอน
ฯ  ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับ
ค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
 ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

307 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ท 21 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาลงนามแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่าย 

4ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 
 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 22 ฝ่ายธุรการกองคลัง   รบัเร่ือง

ลงทะเบียนรับแบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ใน
ระบบสารสนเทศฯท่ีลงนามแล้ว และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติตรวจสอบ 
การควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 23 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง
เร่ืองแบบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่า
สอนเกินภาระงานสอน 
ระเบียบ ประกาศ มติที่
ประชุม การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนและ
อัตราค่าตอบแทนและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
สอนนักศึกษาภาคปกติ 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ 
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 24 ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย  

ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้ตรวจและหัวหน้างานคลัง  
รวมเอกสารประกอบการเบิก 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 25  ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 26  ลงนามโดยหัวหน้างานคลังเห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ท 27  เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 28 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้า

ใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบ
ขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติ
จ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 29  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำข้อมูลผู้รบั
ค่าสอนโอนเข้าบัญชีตามรูปแบบการจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัยและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์
ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดผู้จ่ายลงนาม

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 30 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จัดทำเช็ค สั่งจ่าย

เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโอนเงินผ่านเข้าบัญชี
บัญชีผู้รับเงินเสนอ อธิการบดีและผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย
กำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท  31 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วโอนเข้าบัญชีผู้รับผ่านระบบ
ธนาคาร ให้ผู้มสีิทธิรับเงินธนาคารลงนามรับ
โอนเงินในเอกสาร จ่ายเช็คทีล่งนามส่ังจ่าย
แล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัย จา่ยเช็คลงนามสั่ง
จ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผูม้ีสิทธิรับเงิน ส่งใช้เงิน
ยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิก และผู้
เบิกลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 32 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 33 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคญัจ่ายแยกตามแหลง่
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ท 34  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
การตรวจสอบ การควบคุม
ภายใน 

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
12 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
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1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 
กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน
ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง
ชาวต่างประเทศ 
 ตามระเบียบการดำเนินการจัดหาพัสดุของภาครัฐ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย  
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 1 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ จัดทำโครงการต้อนรับชาว
ต่างประเทศ แขกของมหาวิทยาลัยตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วันเวลาสถานที่ จำนวน
คน ตำแหน่งผู้เดินทางมา ที่ชัดเจน กำหนด
กิจกรรมการต้อนรับ ค่าใช้จ่ายเบิก จำนวนเงิน
ที่เบิก เสนอพิจารณาเงินงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 2 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหน่วยงานหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย  ตรวจสอบโครงการต้อนรับชาว
ต่างประเทศ แขกของมหาวิทยาลัยตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วันเวลาสถานที่ จำนวน
คน ตำแหน่งผู้เดินทางมา ที่ชัดเจน กำหนด
กิจกรรมการต้อนรับ ค่าใช้จ่ายเบิก จำนวนเงิน
ที่เบิก ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้ในการเบิก 
เสนอพิจารณา 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 3 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาพิจารณา
โครงการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง
ชาวต่างประเทศ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 4 รองอธิการบดีกำกับดูแล พิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 5  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ ได้รับโครงการต้อนรับชาว
ต่างประเทศ แขกของมหาวิทยาลัยได้รับการ
อนุมัติโครงการ เสนอพิจารณาเงินงบประมาณ 
 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 6  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ พิจารณาเงินงบประมาณของ
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร เงินงบดำเนินการ 
เป้าหมายเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยปฏิบัติ  

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 7 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการจัดทำโครงการขออนุมัติเงิน
งบประมาณงบกลาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 8 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาโครงการ 
พิจารณาโครงการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

6ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 9 ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาภารกิจการสอน
และแหล่งเงินงบประมาณ อนุมัติ/ไม่อำนาจ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
 

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 10 เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณา 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและ
แผน 

ธ 11 ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบายและแผนฯ 
โอนเงินงบประมาณตามการอนุมัติ ต้ังรหัส
แหล่งเงินงบประมาณงบกลาง 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 12 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ เตรียมเอกสาร เสนอขออนุมัติ
งบประมาณตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไว้ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 ตามโครงการ ส่งเอกสารขออนุมัติงบประมาณ

ตามกิจกรรม 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 13 จ้าหน้าทีค่วบคุมเงินงบประมาณ
หน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารต้นเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณารหัสเงินงบประมาณบันทึกเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติเงินงบประมาณ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 14 เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณ
หน่วยงาน บันทึกใบขออนุมติัโครงการหลักใน
ระบบสารสนเทศฯ บันทึกแบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใช้สอย เป็นค่าเลี้ยงค่ากิจกรรม 
รับรอง หรือ แบบขออนุมัติเดินทาง ศึกษาดูงาน 
หรือ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

แบบรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบพัดสุ 
วัสดุใช้ในการรับรอง ค่าของที่ระลึกอนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบพัสดุ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 15  เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณ
หน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการอบรมฯ
จากระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 16 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ ลงนามแบบขออนุมัติโครงการ โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 17 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาโครงการ
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง
ชาวต่างประเทศ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 18 รองอธิการบดีกำกับดูแล พิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กองนโยบายและ
แผน 

ธ 19  ผู้ได้รับมอบหมายกองนโยบายและแผนฯ 
พิจารณาโครงการวัตถุประสงค์ แหล่งเงิน ตาม
การจัดสรรประมาณ

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 20 ผู้ได้รับมอบหมายหน่วยงานคลัง พิจารณา 
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายส่วนราชการ 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 21 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง
ชาวต่างประเทศ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 22  หน่วยงานธุรการ หน่วยงานธุรการจัดทำ
คำสั่งให้ผู้ขออนุมัติ กรณีมีการเดินทางไป
ราชการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 23  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ 
ขออนุมัติรถส่วนราชการหรือขออนุมัติรถยนต์
ส่วนตัวหรือจองพาหนะประจำทาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
 กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 24  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือ
เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ ยืมเงิน
นอกงบประมาณ 

4ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 24.1  ยืมเงินนอกงบประมาณใช้ในโครงการ
ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ บันทึกใบยืมเงิน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 25 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือ
เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ พิมพ์
เอกสารใบยืมเงินนอกงบประมาณ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 26   ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศ
ของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่ง
ฯ  ลงนามเอกสารยืมเงินนอกงบประมาณ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 27 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบระเบียบเงินยืม/เงินค้าง
ส่งใช้เงินยืม เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 28  เสนอผอ.สำนักงานอธิการพิจารณา 
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 29 เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 30   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินยืมตาม
การอนุมัติของมหาวิทยาลัย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 ธ 31 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ 
ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ การ
จัดหาวัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 32  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศ
ของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตาม
คำสั่งฯ รวบรวมเอกสารและใบสำคัญ แบบ
หลักฐานการเบิกจ่าย ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
หน่วยงาน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาว
ต่างประเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 33 เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณ
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบต้อนรับชาว
ต่างประเทศของโครงการ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายกิจกรรมตาม
โครงการอบรมฯ ตามระเบียบฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาว
ต่างประเทศ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 34 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกเบิก
ตามกรณี แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ใน
ระบบสารสนเทศฯแบบขออนุมัติแบบเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย ค่าเลี้ยงรับรอง แบบ
รายงานข้อซื้อขอจ้าง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 35 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอกสาร
แบบขออนุมัติในระบบสารสนเทศฯ ตามแบบที่
ขออนุมัติเบิกจ่าย ตามระเบียบและวิธีการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 36 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ 
ลงนามเอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ในระบบสารสนเทศฯ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ธ 37 หัวหน้าหน่วยงานลงนามแบบขออนุมัติ
เดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศฯ ลง
นามแบบขออนุมัติตามประเภทและการ
ดำเนินงานเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานคลัง
ฯ 

ธ 38 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ืองลงทะเบียน
รับแบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ในระบบ
สารสนเทศฯทีล่งนามแล้ว และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลัง
ฯ 

ธ 39 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอเบิก และตรวจ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 
ระเบียบพัสดุ 
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

319 

 

 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 40  ผูม้ีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามในเอกสารแบบขอเบิกฯและกรณีมีการ
เดินทางราชการ ดำเนินการเบียนคุมขอเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยผู้ตรวจและ
หัวหน้างานคลัง  รวมเอกสารประกอบการเบิก

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 41 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศ
ฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 42 ลงนามโดยหัวหน้างานคลังเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงาน
อธิการบดี 

ธ 43 ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 44  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญ
คู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบขอเบิกฯ
และเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติจ่าย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

 ธ 45 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย พิจารณาหลักฐาน
ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 45.1   กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้มี
หน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ GFMIS
อนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 45.2  กรณีเงินรายได้ หรือเงินรับฝากตาม
โครงการ จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่าย
มหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไข
ของมหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 46 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับเงินแผ่นดินเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงินรายได้หรือเงิน
รับฝากตามโครงการจากมหาวิทยาลัย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 47 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิได้รับ
เงินแยกตามกรณี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 47.1  จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วฝากเขา้
มหาวิทยาลัย ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตาม
จำนวนที่เบิก พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้า
ใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 47.2 จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจา่ยแล้วหรือเงินสด 
ให้ผู้มสีิทธิรับเงิน พร้อมลงนามในเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 47.3  ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตาม
จำนวนที่เบิก จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วหรือ
เงินสด ให้ผู้มสีทิธิรับเงินส่วนต่างจากเงินยืมฯ 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 

กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 48  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงาน 
คลังฯ 

ธ 49 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเสร็จสิ้น บันทึก
ข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบหน้า
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย พรอ้ม
บันทึกเลขทีใ่บสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงิน
งบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานคลัง
ฯ 

ธ 50  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 

13. ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละ

ขั้นตอนได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2556 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไป           
ตามระเบียบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก 
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 1  ผู้พิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย พิจารณา
แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ก่อนเร่ิม
ดำเนินการเบิกจ่ายมี 3 กรณี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารเงินรายได้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 1.2 เงินงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกมีเง่ือนไข
เฉพาะ หรือเป็นโครงการวิจัยตามความ
ร่วมมือหน่วยงานภายนอกดำเนินการต่อ ข้อ 
น 2

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 1.2  เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ประจำปีจากมหาวิทยาลัย กำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย จำนวนโครงการ
งานวิจัยดำเนินการต่อ ข้อ น 3 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบบริหารเงินรายได้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 1.3  เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยกรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติ
โครงการและเงินงบประมาณดำเนินการต่อ 
ข้อ น 3 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น.2 ผู้รับผิดชอบ จัดทำประกาศ รับจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยในแต่ละโครงการตามเง่ือนไป
ผู้สนับสนุนเงินทุนกำหนดเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติ ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ทุนอุดหนุนวิจัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 3 ผู้พิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย เสนอ
คณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
พิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนทุนวิจัยให้แต่ละ
โครงการ สรุปเป็นมติที่ประชุมเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ นำมาจัดสรรเงิน
งบประมาณ เพ่ือดำเนินการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

สำนักงานอธิการบดี น. 4 ผูร้ับผิดชอบดำเนินการจัดทำสัญญาผู้
ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยตามมติที่ประชุม
กรรมการพิจารณาทุนวิจัยแยกจำนวนเงินทุน
สนับสนุนรายบุคคล แยกตามงวดงานที่ได้รับ 
และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตาม
เง่ือนไขระเบียบเงินทุนอุดหนุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย หรือเง่ือนไขการจ่ายเงินทุน
สนับสนุนจากภายนอก เพ่ือทำงานเบิกจ่าย 
แยกเป็นงวดการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
กำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยทุนอุดหนุนวิจัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณ เป็น 2 กรณี 
ของผู้รับทุนสนับสนุนวิจัยแต่ละรายแยกตาม
งวดจ่ายเงินทุน 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี น 5.1  เงินงบประมาณตามท่ีคณะกรรมการ

อนุมัติทุนสนับสนุนวิจัยแต่ละรายแยกตาม
งวดจ่ายเงินทุนมีรหัสเงินงบประมาณในระบบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 5.2   เงินงบประมาณตามโครงการทุน
สนับสนุนวิจัยเมื่อได้รับโอนเงินทุนในแต่ละ
งวดตามเง่ือนไข เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
รหัสเงินงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 6 หัวหน้าหน่วยงาน  พิจารณาเงิน
งบประมาณและเง่ือนไขการเบิกเงิน
งบประมาณเสนออธิการบดี 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

สำนักงานอธิการบดี น 7 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 8 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานคลัง 
บันทึกต้ังแหล่งเงิน ต้ังรหัสเงินงบประมาณ 
แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 9 เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้รับผิดชอบบันทึก
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน
งานวิจัย  บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับเงินอุดหนุน งานวิจัย ในระบบ
สารสนเทศฯ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 10 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ  
พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเบิกจ่ายเงินสำหรับเงิน 
อุดหนุน งานวิจัย ในระบบสารสนเทศฯ 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 11 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ 
เตรียมเอกสารหลักฐานขอรับเงินทุนสนับสนุน
วิจัยแต่ละรายแยกตามงวดจ่ายเงินทุน หรือ 
หลักฐานการรับทุนตามเง่ือนไขของโครงการ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 12 หัวหน้าหน่วยงาน  พิจารณาการ
เบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัยลงนามเสนอ
อธิการบดี 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

น 13 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบรับ
เอกสารและเร่ืองแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน  ในระบบสารสนเทศฯ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 14  ฝ่ายธุรการกองคลัง   รับเร่ือง

ลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบ้ีย
ประกันภัย  ในระบบสารสนเทศฯ

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ  น 15  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอ
เบิก และตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกำหนด  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 16  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ลงนามในเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  ในระบบสารสนเทศฯ โดย
ผู้ตรวจอนุมัติและหัวหน้างานคลัง   

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 17 ผูม้ีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย   
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 18 ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี น 19  ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับ

มอบอำนาจ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้า

ใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบ
ขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติ
จ่าย  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จัดทำเช็ค สั่งจ่าย
ผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตาม
เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น  22 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วหรอืเงินสด ให้ผู้มสีิทธิรับเงิน 
พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 22.1 จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจา่ยแล้วฝากเข้า
มหาวิทยาลัยสง่ใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามจำนวนที่เบิกพร้อมลงนามในเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 22.2,น 22 .3  จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแลว้
หรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 

บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแลว้”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจา่ยและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคญัจ่ายแยกตามแหลง่
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
ใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ น 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 

14. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ 

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน
ได้ 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย      
 ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ   
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ 

กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วน

ราชการ พิจารณาประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 
 ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง

คลัง  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรัฐ ยืมเงิน  เก็บรักษาเงิน 
 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน กลไกการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2552  เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการดำเนินงานตามโครงการจัด
การศึกษาภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2557  เรื่องหลักเกณฑ์การ
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จ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการดำเนินงาน กรรมการประสานงาน ค่าบริการสถานท่ีสำหรับการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์นอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบุรีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  เรื่องการเบิกค่าตอบแทนการดำเนินงานตามโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคนอกเวลา) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2552 
เร่ืองแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  

3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ การเบิกจ่ายในราชการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามระเบียบ การควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ และการรายงานเพ่ือการบริหาร 

 
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1 ขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก
1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 1 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน  
เมื่อได้รับคำสั่ง ตารางสอนในภาคการศึกษา 
ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ภายในและ
ภายนอก กลุ่มนักศึกษา จำนวนนักศึกษา 
สถานที่เรียน คำนวณเงินค่าตอบแทนที่เบิก
ในภาคการศึกษา

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
นักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนการสอน  

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 2  ผูร้ับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณ
คณะหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการ
สอนภาคพิเศษ พิจารณาเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรก่อนเริ่มทำ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 การสอน เงินงบดำเนินการ ค่าตอบแทน 

แหล่งเงินปีงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี 

 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 3 ผู้รับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะ
หรือหน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ จัดทำโครงการขออนุมัติเงิน
งบประมาณงบกลาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้
ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 4 หัวหน้าหน่วยงาน  การจัดการเรียนการ
สอนภาคพิเศษ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้
ปฏิบัติ 

กองนโยบายและแผน ผ 5 ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบาย ผู้รับมอบ
อำนาจพิจารณาภารกิจการสอนและแหล่งเงิน
งบประมาณ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

สำนักงานอธิการบดี ผ 6  เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
  2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้
ปฏิบัติ 

กองนโยบายและแผน ผ 7  ผูร้ับมอบอำนาจกองนโยบาย  โอนเงิน
งบประมาณตามการอนุมัติ ต้ังรหัสแหล่งเงิน
งบประมาณงบกลาง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้
ปฏิบัติ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 8  ผูข้อเบิกค่าตอบแทนการสอน
หน่วยงาน เตรียมเอกสารลงเวลาสอนตาม
ตารางสอนคำสั่งให้สอน และการ
เปลี่ยนแปลงตารางสอน พร้อมตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับ
การพิจารณาอนุมัติ เมื่อเริ่มการเรียนการ
สอนควบคุมการลงเวลา ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ลงนามผู้ควบคุมประจำวัน เสนอคณบดี
ตรวจสอบรับรอง 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การสอน  
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 9 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน  
เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา หรอื
ครบงวดการเบิกจ่ายค่าสอนตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ให้จัดเก็บหลักฐานเอกสาร  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 ประกอบการเบิกจ่าย คำนวณยอดเงิน

เบิกจ่าย หลักฐานครบตามระเบียบกำหนดส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย เตรียมข้อมูล
หนังสือยินยอมการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

ประกาศมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การสอน  
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 10 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การสอน  
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 11 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ  บันทึกแบบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 12  เจ้าหน้าที่การเงินคณะ พิมพ์บันทึก
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับ
ค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 13 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอน
หน่วยงาน  ลงนามแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ผ 14 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม
แบบขออนุมัติเบิกจ่าย เห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลัง เพ่ือเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 15  ฝ่ายธุรการกองคลัง รับเร่ือง

ลงทะเบียนรับแบบแบบขออนุมัติเบิกจ่าย 
ในระบบสารสนเทศฯที่ลงนามแล้ว และ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารอนุมัติ เร่ืองขอ
เบิก และตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การสอน  
2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 17  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ลงนามในเอกสารแบบขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย
ผู้ตรวจและหัวหน้างานคลัง  รวมเอกสาร
ประกอบการเบิก

2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 18 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 19  ลงนามโดยหัวหน้างานคลัง 
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
สำนักงานอธิการบดี ผ20  เสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ

พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 21  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้า

ใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศฯ และแบบ
ขอเบิกฯและเอกสารประกอบการ ที่อนุมัติ
จ่าย 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 22  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำข้อมูลผู้รับ
ค่าสอนโอนเข้าบัญชีตามรูปแบบการจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัยและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์
ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดผู้จ่ายลงนาม 

3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 23ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จัดทำเช็ค สั่งจ่าย
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโอนเงินผ่านเข้าบัญชี
บัญชีผู้รับเงินเสนอ อธิการบดีและผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย
กำหนด 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ  24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนาม
สั่งจ่ายแล้วโอนเข้าบัญชีผู้รับผ่านระบบ
ธนาคาร ให้ผู้มสีิทธิรับเงินธนาคารลงนามรับ
โอนเงินในเอกสาร และผู้เบิกลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
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สรุปข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

หน่วยงานปฏิบัติ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 24.1 จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้า

มหาวิทยาลัยส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามจำนวนที่เบิกพร้อมลงนามในเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 24.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญ 

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 24.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตาม
จำนวนที่เบิก จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้ว
หรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่าง จากเงิน
ยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ  25 ผู้ป ฏิ บั ติงานเบิกจ่าย  บันทึกเลขที่
ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณ/ปีงบประมาณ  

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 26 ผู้ปฏิบั ติงานเบิกจ่าย  จ่ายเสร็จสิ้น 
บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่ง
เงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณ

1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 

กลุ่มบริหารงานคลังฯ ผ 27  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งงานบัญชี 1 ขั้นตอนตามระเบียบ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง 
2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน

 (สิ้นสุดกระบวนการ)  
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่พบความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน มีสาเหตุ แยกตาม

หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลสำคัญตามหลักการวิเคราะห์หาความสูญ เปล่าใน           

การปฏิบัติงานเบิกจ่าย 7 ประการ มีรายเอียดแยกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ 
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1.1 ความสูญเปล่าเน่ืองจากมีกิจกรรมการดำเนินงานมากเกินไป พบสาเหตุที่สำคัญ                 
คือ มีการดำเนินการโครงการมาก มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานหรือนอกแผนงานที่กำหนด             
และการจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการใช้หลายแหล่งเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายทำให้มีขั้นตอน
การปฏิบัติมากขึ้น 

1.2 ความสูญเปล่าเน่ืองจากกระบวนการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ พบสาเหตุที่
สำคัญ จากการทำงานซ้ำซ้อนกันในขั้นตอนการดำเนินงาน การดำเนินงานตามโครงการมีค่าใช้จ่าย
หลายประเภททำให้มีระเบียบที่เบิกจ่ายหลายระเบียบฯประกอบกับบางโครงการมีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานร่วมกันดำเนินการในโครงการที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณเดียวกัน ต้องมีการอนุมั ติ                 
การเบิกจ่ายย่อยในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงาน เพ่ือไปดำเนินการยืมเงินทอรองราชการตามโครงการ
ที่อนุมัติ ส่งผลไปถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมากแยกตาม
ผู้รับผิดชอบในโครงการย่อยทำให้เพ่ิมโอกาสผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่าย 

1.3 ความสูญเปล่าเน่ืองจากการพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละงานมากเกินไป ทำให้
เสียเวลาในการทำงานในแต่เรื่องมาก พบสาเหตุที่สำคัญ เป็นการดำเนินงานนอกแผนหรือไม่
เตรียมการโครงการมีเป้าหมายและกิจกรรมการดำเนินงานท่ีจัดเจน และเอกสารประกอบการข้อ
อนุมัติโครงการและเงินงบประมาณท่ีใช้ ทำให้มีข้อผิดพลาดแก้ไขทำให้ต้องดำเนินการการหลายครั้งใน
โครงการเดียว และการมีกิจกรรมการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนซึ่งจะมีผลต่อการใช้ระเบียบในการเบิกจ่าย 
ทำให้มีการปฏิบัติงานมากขึ้น และ การเบิกจ่ายให้เวลานานตรวจสอบหลายครั้งมีหลักฐานผิดพลาด
มาก หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนจึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

1.4 ความสูญเปล่าจากการรอคอยปฏิบัติงานในข้ันตอนต่อไป การรอคอยที่เกิดจาก
การสะสมของงานที่ปฏิบัติ  การรอคอยทำให้การไหลของงานหยุดชะงัก พบสาเหตุที่สำคัญ การขอ
อนุมัติโครงการมีขั้นตอนการตรวจสอบ โดยการผ่านการพิจารณาตามลำดับสายการบริหารจึงทำให้มี
การรอการพิจารณาเห็นขอบหรือการพิจารณาอนุมัติ มีการเบิกจ่ายตามช่วงเวลาการจัดการเรียน            
การสอนและช่วงการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินการบางช่วงเวลามีปริมาณมาก
ทำให้มีการรอคอยการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาราชภัฏ
ธนบุรีสมุทรปราการไม่ได้เป็นหน่วยการอนุมัติโครงการในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานต้องมีการรับส่งเอกสารเพิ่มข้ึนใน
แต่ขั้นตอน 

1.5 ความสูญเปล่าเน่ืองจากการเดินทางของเรื่องตามข้ันตอนการเบิกจ่ายหรือ              
การต้องหาข้อมูลจากหลายหน่วยงานประกอบการเบิกจ่าย พบสาเหตุที่สำคัญ มีขั้นตอนการอนุมัติตาม
ระเบียบและข้ันตอนการพิจารณาโครงการการควบคุมการดำเนินงาน และบางหน่วยงานมีการจัดสรร
เงินงบประมาณแต่ไม่เป็นระดับหน่วยงานท่ีได้มอบอำนาจการอนุมัติโครงการ ดังน้ันการเดินทางของ
เอกสารการขออนุมัติตามสายงานผ่านหลายหน่วยงานและตามลำดับสายการบังคับบัญชาหลายระดับ 
หรือเมื่อพบข้อผิดพลาดในการดำเนินการจะทำให้มีขั้นตอนที่มากข้ึน 

1.6 ความสูญเปล่าเน่ืองจากการใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากเกินไป 
การท่ีต้องผลิตเอกสารหรือจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาก พบสาเหตุที่สำคัญ ที่พบโครงการที่
มีลักษณะการดำเนินการเดียวกันหลายคน หลายแหล่งเงิน หลายหน่วยงาน ในการเตรียมเอกสาร             
การเบิกจ่ายต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบที่เหมือนกันในการเบิกเน่ืองจากแยกเรื่องเบิก จึงต้องใช้
เอกสาร วัสดุและทรัพยากรอ่ืนๆ เป็นจำนวนมากขึ้น และในการเบิกค่าตอบแทนการสอน ต้องใช้ข้อมูล 
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เอกสาร และการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก แต่เน่ืองจากการเบิกจ่ายแยกเป็นไปตามหลักสูตร 
สาขาวิชา ประเภทนักศึกษา และแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ทำให้ต้องใช้เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายจำนวนมาก 

1.7 ความสูญเปล่าจากการดำเนินการเบิกจ่ายเสียเปล่าเกิดจากการที่เริ่มดำเนินงาน             
ตามข้ันตอนเบิกจ่ายดำเนินการต่อไม่ได้หรือดำเนินการใหม่หรือยกเลิกการดำเนินการ พบสาเหตุที่
สำคัญ           การไม่ดำเนินการแผนหรือการดำเนินการนอกแผนงานท่ีกำหนดหรือเป็นโครงการท่ี
เร่งรัดจนขาดความพร้อมในการดำเนินการทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่ทันใน
ปีงบประมาณ ทำให้เป็นการดำเนินงานที่เสียเปล่า 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง 
2.1 ความสูญเปล่าเน่ืองจากมีกิจกรรมการดำเนินงานมากเกินไป พบสาเหตุที่สำคัญ              

การดำเนินงานเบิกจ่ายส่วนมากดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณหรือโครงการการดำเนินการอนุมัติ
ตามอำนาจของหน่วยงานโดยไม่มีการชัดเจนในกิจกรรมและเป้าหมายการใช้ระเบียบในการเบิกจ่าย 
และบางโครงการขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้            
การดำเนินงานเบิกจ่ายผิดพลาดมีการดำเนินการเบิกจ่ายหลายคร้ังในเร่ืองเดียวกัน  

2.2 ความสูญเปล่าเน่ืองจากกระบวนการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
ซ้ำซ้อนกันในขั้นตอนที่ปฏิบัติงานเหมือนกัน พบสาเหตุที่สำคัญ การตรวจสอบข้ันตอนตามระเบียบ 
เมื่อพบข้อผิดพลาดจะต้องส่งคือหน่วยงานผู้เบิกปรับแก้ส่งเร่ืองตรวจสอบใหม่อีกครั้งทำให้เสียเวลาใน
การดำเนินการหากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานผู้เบิกอย่างเคร่งครัดจะทำให้การดำเนินงานปี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และการกำหนดข้ันตอนที่มีการตรวจสอบและดำเนินการในลักษณะเดียวกันของ
หน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงานผู้ตรวจจึงเกิดความซ้ำซ้อน 

2.3 ความสูญเปล่าเน่ืองจากการพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละงานมากเกินไป ทำให้
เสียเวลาในการทำงานในแต่เร่ืองมาก  พบสาเหตุที่สำคัญ จากการจัดทำหลักบานประกอบการเบิกจ่าย
ในโครงการที่หน่วยงานอนุมัติ บางโครงการมีความผิดพลาดต้ังแต่ ดำเนินงานบันทึกข้อมูล จัดเตรียม
ข้อมูล เตรียมเอกสาร ประสานงานผู้เก่ียวข้อง เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และการ
ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมไม่สอดคล้องกัน หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบหรือมีรายละเอียดในสาระสำคัญไม่ครบ เช่น ข้อมูลผู้รับเงิน สถานที่จัดการ กิจกรรม
ดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ เป็นต้น ทำให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินการใหม่ต้ังแต่
เร่ิมต้นเป็นการสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน 

2.4 ความสูญเปล่าจากการรอคอยปฏิบัติงานในข้ันตอนต่อไป การรอคอยที่เกิดจาก
การสะสมของงานท่ีปฏิบัติ การรอคอยทำให้การไหลของงานหยุดรอการดำเนินในข้ันตอนต่อไป พบ
สาเหตุที่สำคัญ ดำเนินการตรวจจ่ายเป็นหน่วยงานกลางเมื่อ มีการดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกัน
เป็นจำนวนมาก ในช่วยการเบิกค่าสอน  ซื้อวัสดุฝึก โครงการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพ 
หรือสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน ต้องรอดำเนินการตรวจอนุมัติ การอนุมัติลง
นาม และการดำเนินขั้นตอนการจ่าย  

2.5 ความสูญเปล่าเน่ืองจากการเดินทางของเรื่องการเบิกจ่ายหรือการต้องหาข้อมูล
จากหลายหน่วยงานประกอบการเบิกจ่าย พบสาเหตุที่สำคัญ การแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

338 

 

ต้องประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ การเงินของหน่วยงานกับหน่วยงานเบิกจ่ายกลาง             
การจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจ่ายตามนโยบายมหาวิทยาลัยจึงต้องเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามข้ันตอน 
และการประสานงานการเบิกจ่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 

2.6.ความสูญเปล่าเน่ืองจากการใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากเกินไป 
การที่ต้องผลิตเอกสารหรือจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาก พบสาเหตุที่สำคัญ การตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเพื่อเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายจัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือการดำเนินการโครงการโดย
มีแผนปฏิบัติงานจะลดการแก้ไขโครงการหรือปรับปรุงโครงการมากทำให้เกิดความสูญเปล่าของ 
เอกสาร วัสดุและทรัพยากร 

2.7.ความสูญเปล่าจากการดำเนินการเบิกจ่ายเสียเปล่าเกิดจากการที่เริ่มดำเนินงาน              
ตามข้ันตอนเบิกจ่ายดำเนินการต่อไม่ได้หรือดำเนินการใหม่หรือยกเลิกการดำเนินการ พบสาเหตุที่
สำคัญการดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผนหรือนอกแผนปฏิบัติ และบางโครงการมีกิจกรรม
ดำเนินการไม่สอดคล้องกับแหล่งเงินงบประมาณและระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย ทำให้ต้องดำเนินการ
ใหม่หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้จึงเป็นการดำเนินการที่สูญเปล่า 
 
อภิปรายผล 

เมื่อนำผลการศึกษาจัดทำเป็นขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในแต่ละกิจกรรมการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นขั้นตอนมาตรฐาน                   
การดำเนินงานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่าย จัดกลุ่มขั้นตอนตาม
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดและข้ันตอนที่เป็นการกำหนดขึ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  นำมาวิเคราะห์ร่วมกับสาเหตุความสูญเปล่าที่อยู่ในข้ันตอนในการปฏิบัติงานเบิกจ่าย  
ทั้ง 7 ประการ สรุปเป็นแนวทางในปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ในการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากผลของการศึกษาคร้ังน้ีนำมา
กำหนดขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายในทุกกิจกรรม กำหนดแนวทางการปรับปรุง
ขั้นตอนต้นแบบที่ได้จากการวิเคราะห์จากผลการศึกษา แยกตาม กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 
1. การปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินงานตามภารกิจ ตามขั้นตอนยอ่ย คือ  
 1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณตามโครงการหรือการเบิกจ่ายตามเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสภา
มหาวิทยาลัย เสนอให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจอนุมัติ เป็นข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบ ตามที่
กำหนดไว้ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในฐานะที่เป็นนิติบุคคลของรัฐ โดยมีสถานภาพเป็นหน่วย
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรา 4  ย่อหน้าที่สองของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ระบุไว้ว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในฐานะหน่วยเบิกจ่ายมีอำนาจการเบิกจ่ายในฐานะกรม เพ่ือใช้จ่ายดำเนินการตาม
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ภารกิจของมหาวิทยาลัย  นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว มหาวิทยาลัยอาจมี
รายได้ ตาม มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  อันประกอบด้วยรายได้
จากการให้บริการตามภารกิจ รายได้หรือประโยชน์จากทรัพย์สินการลงทุนต่าง และรายได้หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ ในการควบคุมดูแลกิจการด้าน
งบประมาณและเงินรายได้-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ดังน้ันจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ระเบียบกำหนด สอคล้องกับเป้าหมายและภารกิจ แต่จากข้อค้นพบเกิดความสูญเปล่าในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานการจัดสรรเงินงบประมาณหรือการปฏิบัติ
โครงการนอกแผนงานท่ีกำหนด  และการจัดสรรเงินงบประมาณหลานแหล่งเงินในโครงการซึ่งมีความ
แตกต่างในระเบียบการเบิกจ่าย  ไม่ดำเนินการโครงการที่เร่งรัดจนขาดความพร้อมในการดำเนินการ
ทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณเกิดความสูญเปล่าจึงควรเพิ่มข้ันตอน 
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานท่ีมีการกำหนดโครงการ ที่ต้องปฏิบัติตลอดปีงบประมาณ 
ที่มีความชัดเจนในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและกิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ ทำให้ทุก
โครงการที่หน่วยงานเบิกจ่ายมีเงินงบประมาณรองรับการดำเนินงาน ลดข้ันตอนการขออนุมัติเงิน
งบประมาณงบกลาง การดำเนินงานกิจกรรมซ้ำซ้อน การดำเนินการกิจกรรมนอกแผนงาน 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
เป็นขั้นตอนปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายตามนโยบายและการควบคุม
รับผิดชอบอนุมัติการดำเนินการตามสายงาน ให้เป็นไปตาม การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลังกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการบริหารเงินการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ แก้ไข
เพ่ิมเติมส่วนเงินรายได้ใช้ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เป็นระเบียบหลักในการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบอำนาจท่ีได้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังน้ันในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กำหนด
ไว้โดยใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 กำหนดวิธีปฏิบัติการ
เบิกจ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เงินงบประมาณ
แผ่นดิน  โดยเร่ิมต้ังการดำเนินการอนุมัติโครงการเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นขั้นตอนที่ใช้เป็นกลไก
ควบคุมการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ และ จากการพบความสูญเปล่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการ
ดำเนินงานนอกแผนหรือไม่เตรียมการโครงการมีเป้าหมายและกิจกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจนทำให้มี
ข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทำให้ต้องดำเนินการ การหลายครั้งในโครงการเดียว และการดำเนินงานตาม
โครงการมีค่าใช้จ่ายหลายประเภททำให้มีระเบียบที่เบิกจ่ายหลายระเบียบ ดังน้ันการมีแผนปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่มีความชัดเจนก่อนการดำเนินการจะทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทาง             
การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1.2.1 ขั้นตอนขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศเพ่ือกำหนดรหัสการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและรหัสโครงการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ลดขั้นตอนการพิจารณารหัสเบิกจ่ายเงิน
ประมาณ 

1.2.2 ขั้นตอนผู้ขอเบิกหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการขออนุมัติโครงการ
หรือการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นจุดควบคุมที่สำคัญในการดำเนินงานด้านเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบกำหนดก่อนการดำเนินงานในข้ันต่อไป ลดขั้นตอนการแก้ไขเอกสารเมื่อดำเนินการต่อไปแล้ว
เกิดความผิดพลาดต้องกลับมาแก้ไขใหม่ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.2.3  ขั้นตอนขออนุมั ติดำเนินการเบิกจ่าย ตามโครงการ แผนงาน หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยพิจารณาระเบียบที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
เร่ืองที่ต้องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามกิจกรรมการดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย จำนวนเงินที่จ่าย 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551  การเบิกจ่ายเงิน
ทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินน้ันไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้
จะถึงกำหนดจ่ายเงิน ระบุไว้ใน ข้อ 15 ของระเบียบ เป็นการกำหนดให้ในการขออนุมัติ จะต้องมี            
การกำหนดวัตถุประสงค์การจ่ายที่ชัดเจน ถูกต้องตามแผนงาน โครงการ หมวดรายจ่ายที่ได้รับ             
การอนุมัติจัดสรรในปีงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนปีใด ให้จ่ายภายในปีน้ัน หากมีความจำเป็นใน
การเบิกข้ามปีงบประมาณ จะต้องดำเนินการขอกันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปี หรือกันเงินไว้เบิก
ข้ามปีงบประมาณ ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกำหนด ให้กำหนดเป็นจุดควบคุมที่สำคัญก่อนปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป  ลดขั้นตอนการ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเบิกจ่าย เรื่องเบิกจ่ายไม่ต้องเดินทางกลับไป กลับมาระหว่างหน่วยงาน 
ลดเวลาการปฏิบัติงานและทรัพยากรท่ีใช้ 

1.2.4  ขั้นตอนบันทึกการขออนุมัติการเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศ พิจารณา
เลือกเมนูการปฏิบัติงานที่ตรงกับกิจกรรมประเภทการเบิกจ่าย รหัสเงินงบประมาณตามโครงการ 
แผนงานที่กำหนดในแผนที่ได้รับอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดหมวดรายจ่ายตรงกับประเภทรายจ่าย 
จำนวนเงินที่เบิก บันทึกข้อมูลตามที่กำหนดทั้งหมดอย่างครบถ้วน สามารถลดข้ันตอนการขออนุมัติ
จากสาเหตุที่ระบุประเภทการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเสียเวลาจัดทำเอกสารใหม่ ลดข้ันตอนการค้นหาข้อมูล
การเบิกจ่ายและลดเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ลดขั้นตอนการควบคุมเงินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดสรร โดยกำหนดเป็นจุดควบคุมสำคัญตามระเบียบ 

1.2.5 ขั้นตอนการขออนุมั ติดำเนินการโครงการหรือการอนุมั ติให้เบิกจ่าย                
ตามระเบียบกำหนดโดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณจากข้อค้นพบความสูญเปล่าจาก
การ รอคอยเกิดจากการสะสมของงานการไหลของงานหยุดชะงัก และในการขออนุมัติโครงการมี
ขั้นตอนการตรวจสอบ พิจารณาตามลำดับสายการบริหารจึงทำให้มีการรอการพิจารณาเห็นขอบหรือ
การพิจารณาอนุมั ติ เสนอให้มีการมอบอำนาจการอนุมัติให้ตามระเบียบกำหนด ลดขั้นตอน                   
การเดินทางของเรื่องที่เบิกไปยังหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และลดการรอคอยในการดำเนินงานใน
แต่ละข้ันตอน 

1.2.6 ขั้นตอนการยืมเงินมหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551  พบว่าความสูญเปล่าในขั้นตอนตาม
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โครงการที่อนุมัติแยกตามโครงการและผู้รับผิดชอบ มีความจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ  สามารถปรับปรุงขั้นตอนในการบันทึกและพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใน
ขั้นตอนเดี่ยวเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ สามารถลดขั้นการตรวจสอบชื่อ 
ผู้ยืม คุณสมบัติของผู้ยืม จำนวนหน้ีค้างชำระ เพ่ือเป็นการลดความสูญเปล่าในเร่ืองของระยะทาง          
การดำเนินงานของเอกสารแต่ละข้ันตอน การรอคอย และการสูญเปล่าของแรงงานบุคลากรใน             
การติดตามการขออนุมัติให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินงานทุกโครงการ 

1.2.7 ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งหรือเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานปฏิบัติงานเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นและ
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกย่ิงข้ันเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นข้ันตอน
การดำเนินงานตามระเบียบกำหนดและการควบคุมตรวจสอบตามระเบียบ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน
การปฏิบัติงานเบิกจ่าย  กำหนดให้การดำเนินการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สามารถกระทำได้
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  ไม่สามารถจ่ายในรายการที่ ไม่กำหนดไว้ได้  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบ
พัสดุ พ .ศ .2535 และข้อหารือ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง จากกระทรวงการคลังกำหนด เป็น                 
การพิจารณาดำเนินการตามการเบิกจ่ายตามระเบียบแต่ละประเภทแยกตามกิจกรรมการดำเนิน               
การเบิกจ่าย จากการศึกษาพบความสูญเปล่า ในการเบิกจ่ายโครงการท่ีมีผู้เบิกหรือผู้รับผิดชอบหลาย
คน ต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบและจัดทำเอกสารรอเอกสารประกอบการเบิกหลายครั้งในเรื่อง
เดียวกัน  และการดำเนินการเบิกจ่ายของหน่วยงาน บางช่วงเวลามีงานมากทำให้มีการรอคอยการ
ดำเนินงานแต่ละข้ันตอน ในการปฏิบัติงานเบิกจ่าย เช่น ในเวลาการจัดการเรียนการสอน ในเวลาการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เบิกจ่ายจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมากเพ่ิมโอกาส
ผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่าย มีผลต่อเน่ืองต่อการสูญเปล่าเอกสาร วัสดุและทรัพยากรมากจา
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงข้ันตอนจากการศึกษา ให้มีแนวทางดังน้ี 

1.3.1 ขั้นตอนเมื่อผู้ขออนุมัติหรือผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารขอเบิกส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน เป็นขั้นตอนพิจารณาดำเนินการตามระเบียบเบิกจ่าย เป็นจุดควบคุม
สำคัญที่ทำหน้าที่ในการ จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด เพ่ือส่ง
ดำเนินการต่อจนถึงการเบิกจ่าย เก็บหลักฐานไว้ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กำหนดและตรวจสอบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 เป็นการลงโทษทางปกครอง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มุ่งเน้นหลักการสำคัญเกี่ยวกับ              
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
และพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เมื่อ
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนน้ีจะทำให้ไม่เกิดความสูญเปล่าในการปฏิบัติเมื่อดำเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบ 
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1.3.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯของเจ้าหน้าที่การเงิน
หน่วยงาน เป็นขั้นตอนตามระเบียบและเป็นขั้นตอนควบคุมการปฏิบัติงานที่สำคัญพิจารณาทบทวน
เอกสารและกิจกรรมการเบิกจ่ายปฏิบัติงานเหมือนข้ันตอนข้อ 1.3.1  

1.3.3 ขั้นตอนบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ในระบบสารสนเทศฯ เป็นขั้นตอน
มหาวิทยาลัยกำหนดเพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบเงินงบประมาณ ติดตามข้ันตอนการเบิกจ่ายและ
บันทึกข้อมูลเพ่ือการจัดทำรายงานทางการบริหารของมหาวิทยาลัย เป็นจุดควบคุมการปฏิบัติงาน
สำคัญในการเรื่องรหัสงบประมาณ โครงการ รายการเบิกจ่ายและคำนวณยอดเงินได้ถูกต้อง สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเบิกจ่ายและประเภทหมวดรายจ่าย ลดความสูญเปล่าการเดินทางของเอกสารกลับมา
แก้ไขใหม่เสียเวลาและเพ่ิมปริมาณงานในการต้องทำงานซ้ำเรื่องเดิมหลายครั้ง 

1.3.4 ขั้นตอนที่ผู้ขอเบิกตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์แบบขออนุมัติเบิกจ่ายจาก
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ลงนามเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่าย ตามท่ีกำหนดเป็นขั้นตอน
ตามระเบียบ ปรับลดขั้นตอนไม่ได้ 

1.3.5 ขั้นตอนหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย ลงนาม
เอกสารแบบขออนุมัติจากระบบสารสนเทศฯ เป็นขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพ่ือการตรวจสอบการ
ดำเนินการเบิกจ่ายและให้ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ก่อนเร่ืองเบิกจ่ายส่งให้หน่วยงานปฏิบัติงาน
คลัง ปรับลดขั้นตอนไม่ได้ 
 

2. การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานคลัง เพื่อเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ 

2.1 ขั้ นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการเบิ กจ่ าย เป็นขั้นตอน             
การดำเนินงานตามระเบียบ เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการและมีการควบคุมการดำเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ตาม ข้อ 7 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และข้อหารือ 
หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง จากระเบียบเป็นการกำหนดหลักฐานในการเบิกจ่าย แต่ไม่ได้กำหนดว่าส่วน
งานใดต้องจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอย่างไร ดังน้ันการกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายจึงเป็นการกำหนดตาม
นโยบายและความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานคลัง ตามหน้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
เป็นหน่วยงานกลางที่ทำการตรวจอนุมัติการเบิกจ่ายเป็นขั้นตอนตรวจสอบตามระเบียบก่อนการอนุมัติ
จ่าย จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานโดยตรวจสอบเอกสารตามระเบียบที่กำหนด เช่นเด่ียวกับหน่วยงานผู้
เบิก เป็นการทำงานท่ีเหมือนกันใช้องค์ความรู้เดียวกัน จึงพบความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน นอกจากน้ีผล
การศึกษายังพบความสูญเปล่าในข้ันตอน การดำเนินงานตามโครงการขาดการประสานงานระหว่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการกับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้การดำเนินงานเบิกจ่ายขาดการตรวจสอบมี
ข้อผิดพลาดมีการดำเนินการเบิกจ่ายหลายครั้งในเร่ืองเดียวกัน เมื่อพบข้อผิดพลาดจะต้องส่งคือ
หน่วยงานผู้เบิกปรับแก้ส่งเรื่องตรวจสอบใหม่อีกคร้ังทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ เกิดความสูญ
เปล่าของ เอกสาร วัสดุและทรัพยากร และผลที่ต่อเน่ืองมากจากหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายในการอนุมัติ
โครงการกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับระเบียบและแหล่งเงินงบประมาณ ดังน้ันจาก
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ข้อมูลที่พบ เพ่ือลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน จึงควรปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติ และให้
ความรู้กับผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายในระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเพ่ือเตรียมเอกสาร         การเบิกจ่ายจัดเตรียมเอกสารหลักฐานหรือการดำเนิน                
การโครงการโดยมีแผนปฏิบัติงานจะลดการแก้ไขโครงการหรือปรับปรุงโครงการ 
 

2.1.1 ขั้นตอนงานธุรการกองคลัง รับเร่ืองขออนุมัติเบิกจ่ายลงทะเบียนรับแบบขอ
เบิกพร้อมเอกสารท่ีลงนามโดยหวัหนา้หน่วยงานแลว้ เป็นขั้นตอนมหาวิทยาลยักาํหนดข้ึนใหป้ฏิบติั
เพื่อควบคุมติดตามเอกสารและตรวจสอบขอ้มูลการเบิกจ่าย 

2.1.2 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารการข้ออนุมัติโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ ประเภทรายจ่าย กิจกรรมการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกและตรวจเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบกำหนด เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานการควบคุมภายการเบิกจ่ายเป็น
จุดควบคุมสำคัญ ในการตรวจสอบก่อนการจ่าย เป็นการปฏิบัติงานพิจารณาซ้ำกับขั้นตอน 1.1.1, 
1.1.3 , 1.2.1 , 1.2.2 , 1.3.1 หากขั้นตอนที่ อ้างถึง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนจะมีผลให้               
การเบิกจ่ายมีความรวดเร็วลดการสูญเปล่าได้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
การดำเนินงานสามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้ที่หน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณจะทำให้ลดขั้นตอน 
ระยะเวลาการเบิกจ่าย และทรัพยากรท่ีใช้ได้มาก 

2.1.3 ขั้ นตอนตรวจอนุมั ติผ่ านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ ายของ
มหาวิทยาลัย ลงนามในเอกสารแบบขอเบิกฯและลงทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย ลงนามโดยผู้ตรวจและ
หัวหน้างานคลัง เป็นขั้นตอนปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เป็นข้ันตอนจำเป็นต้องปฏิบัติ 

2.1.4. ขั้นตอนจัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายจัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ เสนอพร้อมแบบขอเบิกฯและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เป็นขั้นตอนตามระเบียบ
กำหนด มีความจำเป็นต้องปฏิบัติ 

2.1.5 ขั้นตอนลงนามเห็นชอบให้เบิกจ่ายได้จากหัวหน้างานคลัง เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นข้ันตอนที่กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติ  

2.1.6 ขั้นตอนอธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจลงนาม
อนุมัติ เป็นขั้นตอนตามระเบียบกำหนด 

2.2 ขั้นตอนการจ่ายเป็นขั้นตอนปฏิบัติตามใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง            
การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551  และแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด เป็นการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองจากการขออนุมัติดำเนินการ ตรวจอนุมั ติการเบิกจ่าย อนุมัติจ่าย จึงสามารถดำเนิน                  
การเบิกจ่ายได้ เป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ไม่สามารถลดข้ันตอนได้ แต่จากการศึกษาพบความสูญเปล่า
ในการรอคอยการดำเนินงาน จากการที่มีการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนมาก เป็นการเบิกตาม
กิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละภาคการศึกษา เป็นการเบิกค่าตอบแทนการสอน  ซื้อวัสดุฝึก โครงการ
เตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพ หรือสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน ต้องรอ
ดำเนินการตรวจอนุมัติ การอนุมัติลงนาม และการดำเนินข้ันตอนการจ่าย ในฐานะที่หน่วยงานเบิกจ่าย
ของมหาวิทยาลัยมีที่เดียว การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยจึงต้องเสนอผู้มีอำนาจลง
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นามตามขั้นตอนทำให้เสียเวลาในการรอคอยในการดำเนินงานข้ันตอนต่อไป ประกอบกับมหาวิทยาลัย
มีการเบิกจ่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ มีที่ ต้ังไกลกัน จึงทำให้เสียเวลาและ
ทรัพยากรในการดำเนินการเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจากข้อค้นพบจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติไม่สามารถ
ลดขั้นตอนได้แต่สามารถลดจำนวนเร่ืองที่ต้องดำเนินการได้ โดยมีแนวทางการปรับปรุงการเบิกจ่าย 
ดังน้ี 

2.2.1 ขั้นตอนการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พิจารณางบหน้าใบสำคัญจ่าย 
พิจารณาหลักฐานใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ก่อนการดำเนินการจ่าย เป็นจุดควบคุม
สำคัญควบคุมตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน จำนวนเงิน ในระบบที่ดำเนินการมาต้ังแต่การข้ออนุมัติในระบบ
สารสนเทศฯ เป็นขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพ่ือการควบคุมก่อนการเบิกจ่าย ลดความผิดพลาด การเสียเวลา
ในการดำเนินงานแก้ไขเรื่องขอเบิกจ่าย  

2.2.2 ขั้นตอนการกำหนดการเบิกจ่ายเงินในแต่ละแหล่งเงินงบประมาณ กรณีเงิน
ประมาณแผ่นดิน ผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย วางเบิกเงินฝานระบบ GFMIS อนุมัติเบิกโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ 
อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด เป็นขั้นตอนการพิจารณา
ดำเนินงานตามระเบียบที่สำคัญก่อนจ่ายเงิน 

2.2.4 ขั้นตอนการจ่ายเงิน นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารและหรือการส่งใช้ใบสำคัญ
ของลูกหน้ีเงินยืมของมหาวิทยาลัย เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างต่อเน่ือง ผู้ปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 

2.2.5 ขั้นตอนบันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและ
หลักฐานใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและใน
ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินและปีงบประมาณเพ่ือเป็นการควบคุมเรื่องที่จ่ายแล้ว และเป็น
การบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามเรื่องเบิกจ่าย เป็นข้ันตอนที่สำคัญต้องปฏิบัติตามระเบียบและ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

2.2.6 ขั้นตอนการบันทึกรายงานบัญชี เป็นการบันทึกข้อมูลที่เช่ือมโยงมาจาก
ระบบรับ-จ่าย ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการบันทึกบัญชีเป็นข้อมูลการเบิกจ่ายการเงินที่
สามารถเรียกดู รายงานเพ่ือการบริการ และเป็นข้ันตอนการควบคุมภายในที่สำคัญสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการเบิกจ่ายได้ เป็นแหล่งข้อมูลลดความสูญเปล่าในการจัดหาข้อมูลประกอบการเบิกจ่าย 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าใน
การใช้เงินงบประมาณ มีข้อเสนอดำเนินการ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ  
1.1 นำผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิ บั ติงานไปดำเนินการจัดทำแนวทาง                

การปฏิบัติงานเบิกจ่ายกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นต้นแบบใหม่ในทุกกิจกรรมตรวจสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญ  
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1.2 ประกาศขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้วกำหนดเป็นแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดสรรเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พร้อมเพ่ิมกลไก
กระบวนการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด จัดทำเป็นคู่มือขั้นตอน
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

1.3 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
ตามท่ีได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย กำหนดแผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด แหล่งเงินงบประมาณ 
จำนวนเงิน ที่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย นำมาปฏิบัติและมีการทบทวนแผนอย่างต่อเน่ือง 

1.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการเบิกจ่ายให้ผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 
1.5 พัฒนาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายให้ข้อมูลกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่ใช้ในการเบิกจ่าย พร้อมขั้นตอน ตัวอย่างเอกสารประกอบ และอาจให้มีระบบถามตอบโดย
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อกัน เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
2.1 ทำการศึกษาการดำเนินงานตามโครงการของทุกหน่วยงานถึงเป้าหมายและ

กิจกรรมการดำเนินงาน เพ่ือนำไปพัฒนาโครงการต้นแบบในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
จะส่งผลต่อผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ให้เกิดความสูญเปล่าในการดำเนินงานในโครงการที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

2.2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำการศึกษาวิจัยเชิงลึกในแต่ละ
กิจกรรมการเบิกจ่าย เพ่ือนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาจากการทำงานนำมาสร้างกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือสร้างฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 




