
จุฑารตัน ์คําหวาน นักจดัการงานทั�วไป
งานสารบรรณ  กองบรหิารงานกลาง
สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแก่น

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วลิาวลัย ์ นนัทสาํอางค์ นักจดัการงานทั�วไป ปฏิบติัการ
งานสนับสนุนนโยบายผู้บรหิาร กองบรหิารงานกลาง
สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรหิารจัดการงาน
ด้านงบประมาณและพัสดุ
สาํหรับเลขานุการผู้บริหาร

คู่มอืการปฏิบติังาน



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  

การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบริหาร 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววลิาวัลย  นันทสำอางค 

ตำแหนง  นักจดัการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร  กองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  
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คำนำ 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุ  เกิด

จากกระบวนการดำเนินงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการถายทอดองคความรูและประสบการณ

การปฏิบัติงานที่มีอยูในตัวบุคลากรควบคูกับระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ  โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือ

เสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ในการบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุใหกับเลขานุการ

ผูบริหารใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ

และเปนมาตรฐานเดียวกัน  ประกอบกับนำเอาประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีดังกลาวแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

  ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานดานเลขานุการ

ผูบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนผูท่ีสนใจศึกษา ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยสุรศักดิ์  วงศ

รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อดีตรองอธิการบดีฝายการศึกษา  นายธัญญา  ภักดี  ผูอำนวยการ

กองบริหารงานกลาง  และนางปริยา  โทณะพงษ  อดีตหัวหนางานเลขานุการผูบริหาร  ที่ใหแนวคิด

และสละเวลาในการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและใหโอกาสในการ

ดำเนินการอยางตอเนื่อง   

  

 

 

                     วิลาวัลย  นนัทสำอางค 

                     ผูจัดทำ 
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บทที่  1 

บทนำ 

 

1. ความเปนมา  ความจำเปน  และความสำคัญ  

การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งมีทั้งระบบการบริหารระดับมหาวิทยาลัย  และระดับสวนงาน  เชน  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

สำนักงานอธิการบดี  สำนักงานวิทยาเขต  คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สำนัก  และสวนงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  วิทยาลัย  หรือสำนัก  โดยมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและ

รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือมีท้ังรอง

อธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  เพื่อปฏิบัติหนาที่และความ

รับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  (ตามมาตรา  9  มาตรา  32  และ 37  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2558)  ทั ้งนี ้การบริหารกิจการดังกลาวจึงมีภาระงานดานการ

ประสานงานและการใหบริการ  งานสารบรรณและการตรวจสอบเอกสาร  การนัดหมาย  การจัด

ประชุม  การเงินและการพัสดุ  การบริหารโครงการ  การเดินทางไปราชการ  และการอำนวยความ

สะดวกดานตางๆ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหการบริหารกิจการของผูบริหารทุกระดับเปนไปดวยความ

ราบรื่น  ผูบริหารและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  โดยภาระงานดังกลาวจึงจำเปนตองมีนักจัดการ

งานทั่วไปซึ่งทำหนาที่เปนเลขานุการผูบริหารเพื่อเปนตัวกลางในการประสานงานและอำนวยความ

สะดวก  หรือที่เรียกทั่วไปวา  “หนาหองผูบริหาร”  ระดับอธิการบดี  รองอธิการบดีฝายตางๆ  และ

ผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ  เลขานุการผูบริหาร  ประกอบดวย  อธิการบดี  ฝายบริหาร  ฝายการ

ตางประเทศ  ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  ฝายดิจิทัล  ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  

ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  

ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  ฝายทรัพยากรบุคคล  ฝายรักษาความปลอดภัย  ฝาย

กิจการพิเศษ  และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการผูบริหารจึงจำเปนตองเปนผู

ที่มีความรู  ความสามารถ  มีความรับผิดชอบ  และมีสมรรถนะในการทำงานอยางสูง  เพื่อใหการ

บริหารกิจการของผูบริหารสามารถดำเนินไปไดดวยดีและบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 

โดยเฉพาะอยางย ิ ่งการบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุถ ือเปน

กระบวนงานหนึ่ง  ซึ่งมีความสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
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ยุทธศาสตรประจำฝายเพื่อขับเคลื่อนนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  ตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กลาวคือการบริหารจัดการงานดานงบประมาณ

และพัสดุใหมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยองคความรูและเครื่องมือที่จะชวยในการพัฒนารูปแบบการ

ดำเนินงานใหมีความถูกตอง  แมนยำ  และเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     

จากความเปนมา  ความจำเปน  ความสำคัญ  และปญหา/อุปสรรคดังกลาว  ผูเขียน  

ในฐานะที่ดำรงตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ  ที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่เลขานุการ

ผูบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงมีความสนใจที่จะจัดทำคูมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานดาน

งบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผู บริหารขึ ้น  เพื ่อเปนแนวทางในการดำเนินงานดาน

งบประมาณและพัสดุใหมีประสิทธิภาพและนำไปสูการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังใช

เปนเอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติงานสำหรับผูท่ีสนใจ  และเพ่ือนรวมงานสามารถปฏิบัติงานแทน

กันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงคของคูมือ   

1. เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานดานงบประมาณและพัสดุ  และนำไปสูมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการผูบริหาร 

2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจระหวางผูปฏิบัติงาน  เจาหนาที่  และผูเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุ 

3. เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาและใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการดำเนินงานดาน

งบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบริหาร 

 

3. ประโยชนท่ีไดรับ 

1. มีแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการ

ผูบริหาร 

2. ผูปฏิบัติงาน  เจาหนาท่ี  และผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน

ดานงบงบประมาณและพัสดุไดอยางถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  เพ่ือลดความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงาน 

3. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  ลดขั ้นตอนในการ

ปฏิบัตงิาน  และสามารถออกแบบกระบวนงานใหมได 
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4. ขอบเขตของคูมือ 

เนื่องจากภาระงานในตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการผูบริหาร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีกระบวนงานที่มีความหลากหลาย  อาทิ  งานสารบรรณและการบริหาร

จัดการเอกสาร  การประสานงานและจัดทำกำหนดการนัดหมายผูบริหาร  การขออนุมัติเดินทางไป

ราชการสำหรับผู บริหาร  การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุ  การจัดซ้ือ-จัดจาง     

(วัสดุ/ครุภัณฑ)  การจัดประชุม  การตอนรับผูมาติดตอราชการ  การติดตอประสานงาน  การบริหาร

จัดการขอมูลและการรายงานผลการดำเนินงานดานตางๆ  รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือดิจิทัลมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการผูบริหาร 

ท้ังนี้  เพ่ือใหเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  สามารถถายทอดองคความรู

และประสบการณในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธภาระงานดังกลาว  

ผูเขียนจึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  “การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุ

สำหรับเลขานุการผูบริหาร”  

 

5. คำจำกัดความ 

มหาวิทยาลัย  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูบริหาร หมายความวา อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  และ  

ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

ฝาย   หมายความวา การแบงภารกิจตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหาร 

ประกอบดวย อธิการบดี ฝายบริหาร ฝายการตางประเทศ 

ฝายดิจิทัล  ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  ฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม  ฝายศิลปวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจสรางสรรค  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ฝาย

นวัตกรรมและวิสาหกิจ  ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยา

เขตหนองคาย  ฝายทรัพยากรบุคคล  ฝายรักษาความ

ปลอดภัย  ฝายกิจการพิเศษ  และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

ผูบังคับบัญชา หมายความวา ผูอำนวยการกองบริหารงานกลาง 

สำนักงานอธิการบดี หมายความวา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กอง บริหารงานกลาง หมายความวา กองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองยุทธศาสตร หมายความวา กองยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองคลัง  หมายความวา กองคลัง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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งาน    หมายความวา งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร 

เลขานุการฝาย  หมายความวา เลขานุการท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำฝาย 

เลขานุการอำนวยการกลาง หมายความวา เลขานุการท่ีปฏิบัติงานสวนกลางไมไดประจำฝาย 

งบประมาณ   หมายความวา จำนวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดสรรใหกับ 

หนวยงาน 

KKUFMIS  หมายความวา ระบบ Khon Kaen University Fiscal  

Management Information System :  

KKUFMIS เปนระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน 

กองทุน  โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะสามมิติ 

และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัย   

ขอนแกน 

หมวดเงิน  122816  หมายความวา งบประมาณเงินรายไดอุดหนุนการดำเนินงาน 

ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

บทที่  2 

โครงสรางองคกรและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

กองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนหนวยงานท่ี

สนับสนนุการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  งานสารบรรณ  งานบริการกลาง  งานบริการ

ยานพาหนะ  และงานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร  ซ่ึงการดำเนินงานของกองบริหารงานกลางมีความ

สอดคลองกับโครงสรางองคกรและบทบาทความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 

2. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และคานิยม 

3. โครงสรางการบริหารและอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง 

4. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 

กองบร ิหารงานกลาง  มหาว ิทยาล ัยขอนแก น  จ ัดต ั ้ งข ึ ้นตามพระราชบ ัญญ ั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2508  มาตรา  7  มหาวิทยาลัยแบงออกเปนสำนักงานอธิการบดีและ

คณะ  มาตรา  8  สำนักงานอธิการบดีอาจแบงออกเปนกองและแผนก  โดยใชชื่อเดิมวา  “กองกลาง”  

ในระยะแรกกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เปนสำนักงานที ่ทำการชั ่วคราว  และในป  พ.ศ.  2511  ไดยายที ่ทำการไปยังอาคารสำนักงาน

อธิการบดี  1  และในป  พ.ศ.  2553  ไดยายมาทำการ  ณ  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จนถึงปจจุบัน  โดยไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามประวัติความเปนมาตามลำดับ  ดังนี ้

ป  พ.ศ.  2517  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดกำหนดบทบาทหนาท่ี

ครอบคลุมถึงงานดานการบริหาร  ดานวิชาการ  ดานการวางแผนพัฒนา  ดานสวัสดิการของบุคลากร  

ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา  มีการแบงสวนราชการของสำนักงานอธิการบดี  

ออกเปน  5  หนวยงาน  คือ  กองกลาง  กองสวัสดิการ  กองบริการการศึกษา  กองหองสมุด  และ

ศูนยเลี้ยงสัตว   

ป  พ.ศ.  2519  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การแบงสวนราชการสำนักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กำหนดใหแบงสวนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  

กองกลาง  กองคลัง  กองการเจาหนาท่ี  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  และกองบำรุงรักษา

อาคารและสถานท่ี  กองบริหารงานกลาง  หรือ  กองกลาง  (ชื่อเดิม)  ไดแบงภาระงานเปน  4  แผนก   

คือ  แผนกรับสง  แผนกโตตอบ  แผนกวิเทศสัมพันธ  และแผนกประชาสัมพันธ  โดยไดมีการปรับปรุง
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การแบงสวนงานใหเหมาะสมและเปนไปตามสภาพความเปนจริง  ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2521 กองกลาง

ไดแบงภาระงานออกเปน  4  งาน  ประกอบดวย  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานประชุม  

และหนวยประสานงาน 

ป  พ.ศ.  2522  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  12  เมษายน  พ.ศ.  2522  

กำหนดใหมีการแบงสวนราชการของสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ออกเปน  7  กอง  

ประกอบดวย  กองกลาง  กองคลัง  กองการเจาหนาท่ี  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  กอง

อาคารและสถานที่  และกองกิจการนักศึกษา  ตอมาในป  พ.ศ.  2533  ไดมีการแบงสวนราชการ

ภายในกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ออกเปน  7  งาน  ประกอบดวย  งานสารบรรณ  งานประชุม  

งานประชาสัมพันธ  งานสภาอาจารย  งานบริการยานพาหนะ  งานรักษาความปลอดภัย  และงาน

ประสานงานมหาวิทยาลัย   ตอมาในป  พ.ศ.  2535  ไดมีมติอนุมัติใหแบงสวนราชการภายใน

กองกลางเพ่ิมอีก  1  งาน  คือ  งานเลขานุการผูบริหาร 

และในป  พ.ศ.  2558  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หนาที่  25  เลม  732  ที่  66  ก.  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2558  กำหนดใหมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ  โดยในป  พ.ศ.  2561  ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  313/2561  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561  เรื่อง การแบง

หนวยงานยอยของหนวยงานสำนักงานอธิการบดี  ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินงานของกองกลางสอดคลอง

และสามารถรองรับนโยบายของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  กองกลางจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสราง

และระบบบริหารงานใหสอดคลองกับภารกิจจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน  “กองบริหารงานกลาง”  โดยมี

หนวยงานยอยประกอบดวย  งานสารบรรณ  งานบรกิารกลาง  และงานบริการยานพาหนะ  ซ่ึงท้ัง  3  

งาน  อยูภายใตการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการกองบริหารงานกลาง  ตอมาในป  พ.ศ.  

2562  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  58/2562  เมื่อวันที่  8  มกราคม  พ.ศ.  2562  

กำหนดใหการบริหารงานทั่วไปของผูบริหารขึ้นตรงตอกองบริหารงานกลาง  และในป  พ.ศ.  2563  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับท่ี  275/2563  เรื่อง  การแบงหนวยงานยอยของหนอยงาน

สำนักงานอธิการบดี  พ.ศ.  2562  (ฉบับท่ี 2)  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563  ให

ยกเลิกขอความใน  7.1(9)  ของขอ  7  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่  120/2562)  เรื่อง  

การแบงหนวยงานของสำนักงานอธิการบดี  พ.ศ.  2562  และใหใชขอความตอไปนี้แทน  ขอ  7  

หนวยงานมีการแบงหนวยงานยอย  ดังนี้  7.1  หนวยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  

ประกอบดวย... (9) กองบริหารงานกลาง  แบงหนวยงานยอย  (1) งานบริการกลาง  (2) งานบริการ

ยานพาหนะ  (3) งานสนบัสนุนนโยบายผูบริหาร  (4) งานสารบรรณ 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

2. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และคานิยม 
 

วิสัยทัศน  (Vision)  เปนหนวยงานใหบริการกลางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

งานบริการสูมาตรฐานคุณภาพ” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย   

2. บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี  

3. บริการระบบไปรษณียของสำนักงานอธิการบดี   

4. บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร   

5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสำนักงานอธิการบดี  

6. สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร  และสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร 

สำนักงานอธิการบดี  

7. สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการบริหาร  และบริการของสำนักงานอธิการบดี   

8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร  ณ  กรุงเทพมหานคร   

9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน   

10. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม  และพิธีการของมหาวิทยาลัย   

12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  บริหารจัดการระบบขนสง

มวลชนของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการตรวจสอบ  การติดตาม  และการบำรุงรักษา

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

คานิยม  (Values)  :  TEAM 

Trust         :  สรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหกับผูรับบริการ 

โดยใหบริการดวยความเต็มใจ  สะดวก  รวดเร็ว  ยืดหยุนผอนปรน 

ปฏิบัติอยางเปนธรรม  เทาเทียม  และรับฟงเสียงจากผูรับบริการ 

Efficiency   : มุงปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มความสามารถ 

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจใหเกิดผลในทางที่ดีกวาเสมอโดยมุงเนนลด

การสูญเสียทรัพยากรในทุกๆ  ดาน 

Attitude     : มีทัศนคติท่ีดีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

                     โดยพรอมที่จะรวมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบใหบรรลุ

เปาประสงคท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

Manpower  : ใหความสำคัญตอคุณคาของบุคลากร 

โดยยึดมั่นวาทรัพยากรมนุษยเปนสมบัติที ่มีคาที่สุด  จัดสรรให

ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ  จัดใหไดรับการฝกฝน  พัฒนา

อยางตอเนื่อง  เอาใจใสดูแลดวยสวัสดิการ  และผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

 

3. โครงสรางการบริหารงานและอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง   

3.1 โครงสรางการบริหารงานกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

การบริหารงานของกองบริหารงานกลางมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายดิจิทัล  โดยมี

ผูอำนวยการกองบริหารงานกลางเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน  มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน

การกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในกองบริหารงานกลาง  ซึ่งประกอบดวย  

งานบริการกลาง  งานสารบรรณ  งานบริการยานพาหนะ  และงานสนับสนุนนโยบายผู บริหาร        

ดังภาพท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1  แสดงโครงสรางการบริหารงานกองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

3.2 โครงสรางอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

กองบริหารงานกลางมีอัตรากำลังท้ังสิ้นจำนวน  63  อัตรา  โดยจำแนกตามงานท่ีสังกัด  ดังภาพท่ี  2  

ประกอบดวย   

1. ผูอำนวยการ    จำนวน   1   อัตรา   

2. ท่ีปรึกษา   จำนวน  1 อัตรา 

3. งานบริการกลาง    จำนวน   15   อัตรา  

4. งานสารบรรณ  จำนวน  15   อัตรา 

5. งานบริการยานพาหนะ  จำนวน  18   อัตรา 

6. งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร จำนวน  13 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2  แสดงโครงสรางอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

3.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร  กองบริหารงานกลาง  จำแนกโดย

แบงออกตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังแสดงในตารางท่ี  1  ประกอบดวย 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ปฏิบัติหนาท่ี 

1 นางอริสา  สอนสุภี หัวหนางานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร 

เลขานุการฝายดิจิทัล 

2 นางสาวศรินยา  ศรีสุข เลขานุการอธิการบดี 

3 นางสาวหทัยรัตน  จันทรเพ็ง เลขานุการอธิการบดี 

4 นางสาวนฤมล  ศักดิ์เสรีกุล เลขานุการฝายบริหาร 

5 นางสาวนลินี  ยังสีนาถ เลขานุการฝายการตางประเทศ 

6 นางสาวจารุณี  ใจซ่ือ เลขานุการฝายดิจิทัล 

7 นางสาวภูษิตา  มวงมูลตร ี เลขานุการฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

8 นางสาววิสาขา  อุนศรี เลขานุการฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

9 นางสาวบุษรา  ศุขวิเศษ เลขานุการฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

10 นางมิยาวดี  ละครขวา เลขานุการฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

11 นางสาวเยาวลักษณ  โพธิ์หลา เลขานุการฝายทรัพยากรบุคคล 

12 นางสาวเปรมปรีดิ์  นอยสุวรรณ เลขานุการฝายรักษาความปลอดภัย 

13 นางสาววิลาวัลย  นันทสำอางค เลขานุการอำนวยการกลาง 

 

ตารางท่ี  1  แสดงการปฏิบัติงานของบุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร 

กองบริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

4. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1 บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบของกองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดแบงโครงสราง

การบริหารงานออกเปน  4  งาน  โดยมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละงาน  ดังนี ้

1. งานบริการกลาง  มีบุคลากรจำนวน  15  คน  โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  

ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

(1)  บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  และการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของภาครัฐ 

(2)  บริหารจัดการและใหบริการดานอาคารสถานท่ีของสำนักงานอธิการบดี 

(3)  ใหบริการหองประชุมอาคารสิริคุณากรผานระบบจองหองประชุมออนไลน 

(4)  ใหบริการบันทึกภาพ  เผยแพรภาพ  และขอมูลการใชบริการหองประชุมอาคาร

สิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี 

(5)  กำกับดูแลภูมิทัศน  สิ่งแวดลอม  ความสะอาด  และซอมบำรุงอาคารสิริคุณากร 

(6)  สรางเสริมวัฒนธรรมองคกรและสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร 

สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีการถายทอดแผนและแนวปฏิบัติใน

การดำเนินงานดานจรรยาบรรณในการประชุมบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

(7)  สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการบริหารและการบริการของสำนักงานอธิการบดี 

ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลและสาระสำคัญเกี ่ยวกับการบริหารงานและการใหบริการดานตางๆ  ท่ี

เกี ่ยวของกับกองบริหารงานกลาง  สำนักงานอธิการบดี  และมีการจัดหมวดหมูเพื ่ออำนวยความ

สะดวกในการสืบคนขอมูล  

(8)  มีศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  ณ  กรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  อำนวยความสะดวกแกผูบริหาร  มีการใหบริการในฐานะ

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการดานธุรกรรม  ใหบริการประสานงานการจัดทำหนังสือเดินทาง  

การขอหนังรับรองการเดินทางจากกระทรวงการตางประเทศ  การขอวีซากับสถานทูตตางๆ  ใหกับ

ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(9)  สนับสนุนการดำเนินงานของสภาพนักงานและใหบริการดานขอมูลขาวสารเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของสภาพนักงาน  อาทิ  การจัดประชุมสภาพนักงาน  การประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร  ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประเภทตางๆ  เปนตน 

(10)  บริหารจัดการงานพิธีการ/การจัดกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย  

โดยมีการวางแผนวางแผน  ดำเนินการจัดงาน  จัดเตรียมอุปกรณและสถานที ่  รวมถึงมีการ

ประชาสัมพันธการจัดงานพิธีหรือกิจกรรมตางๆ 

2. งานสารบรรณ  มีบุคลากรจำนวน  15  คน  โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  

ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 (1)  บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทาลัย 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

(2)  ใหบริการรับ-สงหนังสือราชการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ผานระบบบริหารจัดการเอกสาร  (Document Management System : DMS) 

(3)  มีศูนยผลิตเอกสารกลางเพื่อใหบริการผลิตเอกสารกับหนวยงานภายในสำนักงาน

อธิการบดี  ผานระบบบริการผลิตเอกสารออนไลน 

(4)  มีระบบไปรษณียกลางของสำนักงานอธิการบดี  (Gad Post Office : GPO)  โดย

ใหบริการรับและฝากสงจดหมาย  พัสดุ  และไปรษณียภัณฑตางๆ  ผานบริษัท  ไปรษณียไทย  จำกัด  และ

บร ิษ ัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)  เพื ่อส งไปย ังศ ูนย ประสานงานมหาว ิทยาล ัยขอนแกน  

กรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้การขนสงเอกสารข้ึนอยูกับเท่ียวบินท่ีใหบริการ  โดยใหบริการทุกวันทำการ  ระหวาง

เวลา  08.30-15.00  น.   

3. งานบริการยานพาหนะ  มีบุคลากรจำนวน  18  คน  โดยมีบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 (1)  บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

(2)  ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง  ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผานระบบจองรถออนไลน 

(3)  มีการตรวจสอบและดูแลยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหมีสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ  และมีการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะตามรอบการบำรุงรักษา 

(4)  บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย  (KST)  โดยมีการกำกับ  

ติดตามการใหบริการรถตามขอกำหนดสัญญา  มีการวิเคราะห  วางแผนเสนทางการเดินรถเพ่ือจัดสรร

รถใหเหมาะกับจำนวนและความตองการของผูใชงาน  ซ่ึง  KST  ถือเปนระบบท่ีใหบริการรถสาธารณะ

แกนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไปภายในมหาวิทยาลัย   

(5)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของ

บุคคลากรภายในงานบริการยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.  งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร  มีบุคลากรจำนวน  13  คน  โดยมีบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและงานดานเลขานุการผู บริหาร  ตาม

รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) บริหารจัดการงานดานสารบรรณและเอกสารสำหรับผูบริหาร   

(2)  บริหารจัดการนัดหมายและภารกิจของผูบริหาร   

(3)  บริหารจัดการประชุม   

(4)  บริหารจัดการงานดานการเงินและพัสดุ   

(5)  การประสานงานและการใหบริการเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกสำหรับผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

(6)  การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   

(7)  การตอนรับและรับรองผูมาติดตอราชการ 

(8)  มีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   

(9)  มีการใหคำแนะนำ  คำปรึกษา  วิธีการแกไขปญหา  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับบุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผูบริหารและ

ผูเก่ียวของ 

 

4.2  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติการ   

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงผู ปฏิบัติงานตำแหนงนักจัดการงานทั ่วไป  ระดับ

ปฏิบัติการ  ซึ่งกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ฉบับที่  1/2563  เรื่องการกำหนดชื่อตำแหนง  และมาตรฐานกำหนดตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2563  ไดระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตำแหนงนักจัดการ

งานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู  ความสามารถ

ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและงานเลขานุการผูบริหาร  

ภายใตการกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยภาระงานท่ี

ผูเขียนไดรับมอบหมายมีลักษณะการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

ดานการปฏิบัติงาน 

1. การบรหิารจัดการงานดานสารบรรณและเอกสารสำหรับผูบริหาร  ประกอบดวย 

1.1 มีการจัดทำทะเบียนหนังสือรับ-สง  ผานระบบบริหารจัดการเอกสาร  (Document 

Management System : DMS)  ซึ ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและปรับเปลี ่ยน

รูปแบบการดำเนินงานใหเปนระบบ  Digital  Workflow  มากยิ ่งขึ ้น  ประกอบกับนโยบายการ

ขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  อีกท้ังยังเปนการลดปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษและลด

การสัมผัสกระดาษจากสถานการณการแพรระบาดของโรค  Covid-19 

1.2 มีการตรวจสอบ  วิเคราะห  กลั่นกรอง  จัดลำดับความสำคัญ  เสนอความคิดเห็น  

และหาขอมูลประกอบการพิจารณาสำหรับผูบริหาร  เปนกระบวนการที่ตองอานทำความเขาใจเพ่ือ

วิเคราะหเนื้อหาของเอกสาร  ตรวจสอบความถูกตอง  กลั่นกรอง  เสนอความคิดเห็น  และหาขอมูล

ประกอบการพิจารณาสำหรับผูบริหาร  มีการจัดลำดับความสำคัญในการเสนอเรื่องตามชั้นความดวน

ของเอกสารหรือตามเหตุผลความจำเปนท่ีระบุในหนังสือ   

1.3  การรางและจัดพิมพหนังสือราชการ  ประเภท  คำสั่ง  ประกาศ  โตตอบหนังสือ

ราชการ  หนังสือสงภายนอก  (ตรามหาวิทยาลัย)  บันทึกขอความ  ซึ่งตองมีความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ  ประกอบกับตองอาศัยประสบการณและทักษะดานการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ  ทั้งนี้เนื้อหาตองมีความสอดคลองกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวของหรือสิ่งที่อางถึง  มีความ

ชัดเจน  กระชับ  อานแลวไดใจความ  เขาใจงาย  สละสลวย  ถูกตองตามหลักไวยากรณ  และมีการ

จัดพิมพรายละเอียดตามแบบฟอรมของหนังสือราชการที่กำหนดรูปแบบไวตามระเบียบสารบรรณ  

และตองมีการสอบทานความถูกตองในการสะกดคำ  อักขระ  ตัวอักษร  กอนเสนอผูบริหารทุกครั้ง

เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด  สงผลตอความพึงพอใจของผูบริหารและผูรับบริการ 

1.4  มีการจัดเก็บเอกสารและจัดทำฐานขอมูลสำหรับการสืบคน  โดยมีการดำเนินการ

จัดเก็บระหวางการปฏิบัติงาน และจัดเก็บเม่ือปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ซ่ึงลักษณะการดำเนินการ 2 รูปแบบ  

คือ  การจัดเก็บสำเนาเอกสาร  (กระดาษ)  ไดแก  เอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและการเบิกจาย  โดยจะ

เก็บเฉพาะรายละเอียดที่จำเปนและสำคัญเพื่อใชประกอบการอางอิงและเก็บเปนหลักฐาน  มีการจัด

แฟมเอกสารแยกตามประเภท  ชื่อเรื่อง  ตามหมวดหมู  และจัดทำ  Index  แฟมเอกสารเพื่อเพ่ิม

ความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนเอกสาร  และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  

(Scan)  โดยดำเนิน  Scan  เอกสารและจัดเก็บในรูปแบบไฟล  PDF  มีการตั้งชื่อไฟลและแยกเก็บ

เปน  Folder  ตามประเภท  หมวดหมู  ของไฟลเอกสาร  และบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  

ปจจุบันมีการเพิ่มชองทางการสำรองขอมูลการจัดเก็บไฟลเอกสารใน  Google  Drive, Drive File 

Stream  ซึ่งสามารถแบงปนและใชงานรวมกับผูเกี่ยวของได  อีกทั้งยังมีการแนบไฟลในระบบ  DMS  

เพ่ือสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

2.  การบริหารจัดการนัดหมายและภารกิจของผูบริหาร  โดยมีหนาที่จัดทำกำหนดการนัดหมาย

และบริหารจัดการเวลาสำหรับการปฏิบัติภารกิจของผูบริหารใหบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีถูก

กำหนดไวในปฏิทินการปฏิบัติงานของผูบริหาร  โดยภารกิจดังกลาวแบงเปน  การประชุม  การพบปะ  

การปรึกษาหารือ  การรวมกิจกรรม/งานพิธีการ  การรับรองตางๆ  ภารกิจสวนตัว  และอื่นๆ  โดยมี

ลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้

2.1  การประสานรับนัดหมาย   มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนัดหมาย  โดยระบุ  

ชื่อ-สกุลผูนัดหมาย  ชื่อเรื่องและรายละเอียดเก่ียวกับการนัดหมาย  วัน  เวลา  สถานท่ี  ชื่อ-สกุลและ

เบอรโทรศัพทติดตอผูประสานงาน  ซ่ึงเบื้องตนตองมีการตรวจสอบภารกิจผูบริหารในปฏิทินนัดหมาย  

หากในวันเวลาดังกลาวสามารถรับนัดไดจะเรียนสอบถามผูบริหารกอนจะมีการแจงยืนยันเพื่อรับนัด

อีกครั ้ง  กรณีมีบุคคลมาขอเขาพบผู บริหารโดยไมไดมีการนัดหมายลวงหนา  หากผู บริหารอยู

สำนักงานเบื้องตนจะสอบถาม  ชื่อ-สกุล  ขอมูลและรายละเอียดในการเขาพบเพื่อรายงานและนำ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

เรียนสอบถามผูบริหาร  หากทานสะดวกไมติดภารกิจก็สามารถเขาพบได  แตหากผูบริหารติดภารกิจ

ไมสามารถใหเขาพบในวันดังกลาวได  จะขอหมายเลขโทรศัพทเพิ่มเติมเพื่อติดตอภายหลัง  เม่ือ

สอบถามผูบริหารและไดวัน/เวลาท่ีสะดวกแลวจึงประสานกำหนดวันนัดหมายอีกครั้ง  กรณีการรับนัด

หมายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตางๆ  ผูบริหารไดมอบหมายใหสามารถตรวจสอบและ

ตัดสินใจรับนัดหมายไดหากในวันเวลาดังกลาวไมมีภารกิจ  แตหากมีนัดหมายซอนในชวงเวลาเดียวกัน  

จะตองจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของภารกิจนั้นๆ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

ของผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง 

2.2  การจดัทำกำหนดการนดัหมายในปฏิทินออนไลนจากโปรแกรม  Google  Calendar  

โดยเมื ่อไดรายละเอียดนัดหมายแลวจะทำการสรางและบันทึกขอมูลภารกิจในปฏิทินนัดหมาย  

ประกอบดวย  ชื่อเรื่องและรายละเอียดนัดหมาย  วัน  เวลา  สถานที่  และขอมูลประกอบอื่นๆ  ท่ี

เก่ียวของกับการนัดหมาย  อาทิ  ผูเขารวมประชุม  (เพ่ือใหทราบกลุมเปาหมาย)  จำนวนผูเขาประชุม  

(สำหรับการเตรียมการรับรอง)  ผูประสานงาน  หมายเลขโทรศัพทในการติดตอประสานงาน  และ

กำหนดใหระบบมีการตั้งเวลาแจงเตือนภารกิจลวงหนา   

2.3  การแจงเตือนภารกิจผู บริหาร  มีการตรวจสอบกำหนดการนัดหมายลวงหนา  

จัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ  (ถามี)  และรายงานภารกิจตอผูบริหารลวงหนา  1  วัน  เพ่ือ

เปนการยืนยันและแจงเตือนผูบริหาร  ประกอบกับมีระบบการแจงเตือนจากโปรแกรม  Google 

Calendar  ลวงหนากอนถึงเวลานัดหมายซึ ่งเราสามารถกำหนดเวลาการแจงเตือนไดตามความ

เหมาะสม  โดยท่ัวไปกำหนดใหมีการแจงเตือนภารกิจลวงหนากอนถึงเวลานัดหมาย  10  นาที  เพ่ือให

ผูบริหารไดมีการเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติภารกิจตอไป   

2.4  กรณีท่ีผูบริหารปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น  เชน  การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  จะ

ดำเนินการรวบรวมและเก็บเอกสารแยกตามประเภทการประชุมเพ่ือเปนขอมูลในการสืบคน  หากเปน

การปฏิบัติภารกิจแทนอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวของจะรวบรวมสรุปเพื่อรายงานผูบริหาร

ตอไป 

3.  การบริหารจัดการประชุม  มีลักษณะเปนการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการ

จัดประชุม  ซ่ึงบางการประชุมมีการกำหนดปฏิทินการประชุมเปนรายสัปดาห  รายเดือน  รายไตรมาส  

รายป  ไวลวงหนาแลว  โดยมีลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้

3.1  การเตรียมการประชุม  โดยมีการประสานนัดหมายผูที ่เกี ่ยวของ  ยืนยันจำนวน

ผูเขารวมประชุมหรือผูแทน  หากเปนการประชุมที่ตองลงคะแนนเสียงตองตรวจสอบองคประชุม  ซ่ึง
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

โดยปกติองคประชุมตองเกินกึ่งหนึ่งของผูเขารวมประชุม  จัดทำหนังสือเชิญประชุม  พรอมสรุป

ประเด็นเพื่อจัดทำวาระและเอกสารประกอบการประชุม  จองหองประชุม  จัดเตรียมสถานที่และ

อุปกรณที่ใชในการประชุม  จัดทำรายชื่อผูเขารวมประชุมเพื่อลงทะเบียน  จัดเตรียมอาหารวางและ

เครื่องดื่ม   

3.2  ดำเนินการประชุมตามวาระประชุม  โดยมีการบันทึกและจดรายงานการประชุม  

3.3  เม่ือดำเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ  มีการจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือสรุปประเด็น

และแจงมติท่ีประชุมแกผูเก่ียวของ 

3.4  มีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเพ่ือรายงานผูบริหารเพ่ือทราบและสั่งการ 

3.5  กรณีที่มีคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองประชุม  เชน  คาเบี้ยประชุม  คาอาหาร  

อาหารวางและเครื่องดื่ม  ตองมีการขออนุมัติหลักการเพื่อเปนงบประมาณคาใชจายสำหรับการ

ประชุมนั้นๆ  หากมีความจำเปนตองยืมเงินทดรองจายตองดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงิน/แผนการใช

จายเงิน  และสงเรื่องยืมเงินทดรองจายใหกับกองคลังกอนดำเนินการอยางนอย  3  วันทำการกอนถึง

กำหนดการประชุม  และเม่ือดำเนินการจัดประชุมเสร็จแลว  ควรรีบดำเนินการขออนุมัติเบิกคาใชจาย

ในการจัดประชุมและคืนเงินยืมทดรองเหลือจาย ภายใน 15 วัน  หลังจากจัดประชุมเสร็จสิ้น  กรณีไม

มีการยืมเงินทดรองจายควรสงเอกสารเบิกจายหลังดำเนินการจัดประชุมแลวเสร็จภายใน  3  วัน 

4.  การบริหารจัดการงานดานการเงินและพัสดุ  ประกอบดวย   

4.1  การคุมยอดงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร  ซึ่งตองมีการควบคุมและติดตามการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร  อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและรายงานการใชจายงบประมาณ

ตอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ  โดยมีการเก็บขอมูลการคุมยอดงบประมาณในโปรแกรม  

Microsoft Excel, Google  Sheets  รวมถึงการตรวจสอบขอมูลการคุมยอดงบประมาณรวมกับ

เจาหนาท่ีกองคลัง  เพ่ือยืนยันยอดการใชจายและเงินคงเหลือในระบบ  KKFMIS  ใหตรงกัน 

4.2  การจัดทำเอกสารเบิกคาใชจายตางๆ  สำหรับผูบริหาร  ประกอบดวย 

4.2.1 การเบิกคาโทรศัพทเคลื ่อนที ่สำหรับผู บริหาร  โดยในปจจุบันเลขานุการ

อำนวยการกลางจะทำหนาท่ีดำเนินการขออนุมัติหลักการคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูดำรง

ตำแหนงบริหารในภาพรวม  ประกอบดวย  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี  ซ่ึงอัตรา

คาใชจายเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  

2562  เรื ่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงและ

หลักเกณฑการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื ่อนที ่สำหรับผู ดำรงตำแหนงบริหาร  โดยเบิกจายจาก

งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง  หมวดเงินสมทบจายสาธารณูปโภค  ทั้งนี้เลขานุการประจำฝายจะ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ทำหนาที่ประสานและติดตามขอใบเสร็จการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหารฝายเพื่อสง

มอบใหเลขานุการอำนวยการกลางดำเนินการขออนุมัติเบิกจายตามรอบ  ซึ่งมีการกำหนดสงเบิกจาย

ทุกวันท่ี  15  และวันท่ี  30  ของเดือน  โดยจะดำเนินการสงเรื่องขออนุมัติเบิกจายไปยังกองคลังเพ่ือ

เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบอำนาจเปนผูอนุมัติการเบิกจาย  และกองคลังจะ

ดำเนินการเบิกจายเงินคืนใหกับผูบริหารผานบัญชีธนาคารที่แจงไวกับกองคลัง  ซึ่งตามปกติการจาย

ตรงจะมีรอบการโอนเงินเขาบัญชีทุกวันที่  12  และ  25  ของเดือน  ขึ้นอยูกับระยะเวลาการสง

เอกสารเบ ิกจ าย  โดยผ ู บร ิหารสามารถตรวจสอบการโอนเง ินค ืนได ท ี ่ เว ็ปไซต กองคลัง  

http://finance.kku.ac.t.h  ผานระบบ  e-service  โดยใช  User name , Password  ของ  KKU 

Mail  และเลขท่ีบัญชีธนาคารในการสืบคน 

4.2.2  การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับ

ผู บริหาร  ประกอบดวย  อธิการบดีและรองอธิการบดี  ซึ ่งอัตราคาใชจายเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2562  เรื ่องหลักเกณฑการ

เบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงและหลักเกณฑการเบิกจายคา

โทรศัพทเคลื ่อนที ่สำหรับผู ดำรงตำแหนงบริหาร  โดยเลขานุการอำนวยการกลางจะทำหนาท่ี

ดำเนินการขออนุมัติหลักการคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับผูดำรง

ตำแหนงบริหารในภาพรวม  และกองคลังจะดำเนินการเบิกจายตรงใหกับผูบริหาร   

ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  เงินเดือน  เงินประจำตำแหนง

บริหาร  และเงินประจำตำแหนงวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  พ.ศ. 2562  ลงวันท่ี  

6  กุมภาพันธ  2562  และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  

กุมภาพันธ  2562  ไดกำหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ

ตำแหนงและหลักเกณฑการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูดำรงตำแหนงบริหาร  ขอ 9 วรรค 2  

ระบุใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอำนาจในการอนุมัติสำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดี  และขอ  

9  วรรค  1  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติสำหรับผูดำรงตำแหนงรองอธิการบด ี

4.2.3  การเบิกจายคาเลี้ยงรับรองและอ่ืนๆ  มีลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี้  

 (1)  กรณีใชงบประมาณประจำฝาย  รองอธิการบดีฝายเปนผูมีอำนาจอนุมัติ

งบประมาณตามที่กองยุทธศาสตรจัดสรรให  โดยหากทราบกำหนดการรับรองลวงหนาจะดำเนินการ

ยืมเงินทดรองจาย  แตหากเปนการรับรองกรณีเรงดวนจะสำรองเงินและทำเรื่องเบิกคาใชจายคืน  โดย

จะสงเรื่องใหกองคลังเพ่ือผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  และดำเนินการเบิกจายตอไป   

(2)  กรณีใชเง ินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะผู บริหารมหาวิทยาลัย  

(อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  หมวดเงิน  122816  ซ่ึงอธิการบดีจะเปนผูมีอำนาจ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

อนุมัติ  โดยมีเลขานุการอำนวยการกลางเปนผูดำเนินการยืมเงินทดรองจายคาเลี้ยงรับรองและอื่นๆ  

ประจำเดือน  ทั้งนี้เมื่อเลขานุการประจำฝายดำเนินการรับรองแลวเสร็จจะนำใบเสร็จคาใชจายพรอม

แนบเอกสารประกอบการเบิกจาย  ประกอบดวย  หนังสือเชิญประชุม  ระเบียบวาระการประชุมและ

รับรองตางๆ  รายชื่อผูเขารวมประชุมมาเบิกเงินคาใชจาย  ท้ังนี้เลขานุการอำนวยการกลางจะรวบรวม

และดำเนินการเบิกจายคาเลี้ยงรับรองและอื่นๆ  ในภาพรวมตอไป  ซึ่งตองดำเนินการสงเอกสาร

เบิกจายพรอมคืนเงินเหลือจาย  (ถามี)  ใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน  มิฉะนั้นจะมีคาปรับสำหรับการ

คืนเงินยืมทดรองจายลาชาโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 1269/2556 ลงวันท่ี  

19  มิถุนายน  2556  เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 

4.2.4  การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มีการปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  

2550  ลงวันที่  21  มกราคม  2550  โดยมีการขออนุมัติหลักการกอนการปฏิบัติงาน  เมื่อไดรับ

อนุมัติแลวจะสงกองคลังเพื่อผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  ตามแหลงงบประมาณที่ขอใช

เงิน  ท้ังนี้เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามท่ีขออนุมัติหลักการไวจะดำเนินการขอ

อนุมัติเบิกจาย  โดยระบุวันและเวลาที่ปฏิบัติงาน  จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน  แนบหลักฐานการ

สแกนลายนิ้วมือ  ซึ่งมีผูบังคับบัญชาระดับหัวหนางานขึ้นไปเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน  คุมยอด

เบิกจาย  และสงกองคลังเพ่ือดำเนินการเบิกจายตรงใหแกผูปฏิบัติงาน   

4.2.5 การเดินทางไปราชการสำหรับผูบริหาร  แบงเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 

ก. การเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร  เปนการเดินทางไปปฏิบัติ

ภารกิจเพ่ือประชุม  สัมมนา  ฝกอบรมภายในประเทศ  มีลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้

1. การขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยใชแบบฟอรม 

มข.-กง.-16  ซึ่งหากเปนการเดินทางของผูบริหารระดับรองอธิการบดีจะตองขออนุมัติตออธิการบดี  

และหากเปนการเดินทางของผูบริหารระดับผูชวยอธิการบดี  ผูอำนวยการกองหรือหนวยงานภายใต

ฝายฯ  จะขออนุมัติการเดินทางจากรองอธิการบดีฝายนั้นๆ  โดยในแบบฟอรมสามารถระบุแหลง

งบประมาณและการขออนุมัติยืมเงินทดรองจายในการเดินทางไปราชการไดพรอมกัน  โดยจัดทำ

สัญญายืมเงินและแผนการใชจายเงิน  โดยประมาณการคาใชจายสำหรับการเดินทาง อาทิ คาเบี้ยเลี้ยง  

คาบัตรโดยสารเครื่องบิน  คาโรงแรมที่พัก  คายานพาหนะรับจาง  และเสนอผูมีอำนาจอนุมัติ  ทั้งนี้

เพื่อเปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานดวย  และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวจะดำเนินการคุมยอด

งบประมาณและสงกองคลังเพ่ือดำเนินการยืมเงินทดรองจายกอนการเดินทางอยางนอย  3  วันทำการ 

2. การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน จะดำเนินการตรวจสอบขอมูลสายการบิน  

เที่ยวบิน  เวลาบิน  กับขอมูลการเดินทางไปราชการ  และนำเสนอเพื่อประกอบการติดสินใจสำหรับ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ผูบริหาร  และเมื่อผูบริหารระบุขอมูลการเดินทางแลวจะประสานและดำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสาร

เครื่องบินผานตัวแทนจำหนาย 

3. การสำรองโรงแรมที ่พ ักสำหรับผู บริหารในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร  โดยจะทำการศึกษาเสนทางการเดินทาง  สถานที่อบรม/สัมมนา  และคนหาโรงแรม

ใกลเคียงกับสถานที่ดังกลาวเพื่อเปนตัวเลือกประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  เมื่อผูบริหารทำการ

เลือกโรงแรมแลวจะประสานขอมูลกับทางโรงแรมเพื่อสำรองที่พักโดยระบุชื ่อผูบริหาร  หมายเลข

โทรศัพทผู บริหาร  หมายเลขโทรศัพทผู ประสานงาน  (เลขานุการ)  โดยระบุวันเวลาเขาพักตาม

กำหนดการเดินทาง  ระบุสิทธิ์การเบิกจาย  (ราคาราชการ)  แจงขอมูลการออกใบเสร็จรับเงิน  ทั้งนี้

หากโรงแรมมีบริการรถรบั-สงจากสนามบินและผูบริหารประสงคจะใชบริการจะแจงขอมูลกับพนักงาน

โรงแรม 

4. กรณีการขอใชรถยนตสวนกลาง  (ศูนยประสานงาน  มข.  กรุงเทพมหานคร)  

จะสงบันทึกการขอใชรถยนตสวนกลางและประสานแจงขอมูลกับเจาหนาท่ีศูนยประสานงานเพ่ือจัดรถ

และพนักงานขับรถรับรองผูบริหารในวันเดินทาง  ขอควรระวัง  กรณีท่ีมีการขอใชรถยนตสวนกลางจะ

ไมสามารถเบิกจายเงินคายานพาหนะรับจางใหกับผูบริหารได  

5. กอนการเดินทาง  1  วัน  จะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารภารกิจ  ขอมูล

การเดินทาง  ทำการ  Check in  บัตรโดยสารเครื่องบิน  จัดพิมพ  Boarding  Pass  ประสานโรงแรม

เพ่ือยืนยนัการเขาพัก  ประสานพนักงานขับรถ  ศูนยประสานงาน  มข.  เพ่ือยืนยันและแจงขอมูลการ

เดินทางของผูบริหาร 

6. ผูบริหารเดินทางไปราชการเสร็จสิ้น  จะรวบรวม  ตรวจสอบความถูกตอง

ของใบเสร็จรับเงินและสิทธิ์การเบิกของผูบริหาร  และดำเนินการจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรตามแบบฟอรม  มข.  8708  และแนบแบบ  มข.-กง-16  ตามที่ไดรับอนุมัติ  แนบ

ใบเสร็จรับเงินที่มีการลงนามรับรองการจายจากผูบริหาร  สงคุมยอดเบิกจาย  กรณีมีเงินยืมทดรอง

จายเหลือจากการเดินทางใหนำสงที่กองคลังและนำรับใบเสร็จรับเงินตนฉบับเก็บเปนหลักฐานเพ่ือ

รายงานผูบริหาร  จัดชุดเอกสารเบิกจาย  ออกเลขหนังสือสง  Scan  เอกสารทั้งชุดเพื่อแนบไฟลใน

ระบบ  DMS  และสงเรื ่องใหกองคลังเพื่อดำเนินการเบิกจายและตัดลูกหนี้เงินยืมออกจากระบบ  

KKUFMIS  ซึ่งการคืนเงินยืมทดรองจายกรณีเดินทางไปราชการนั้นตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

15  วัน  กรณีไมยืมเงินทดรองจายจะดำเนินทำเรื่องเบิกจายเงินคืนใหกับผูบริหารตอไป 

ข. การเดินทางไปราชการตางประเทศ  เปนการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจนอกราชอาณาจักร  ชั่วคราว  ณ  ตางประเทศ  อาทิ  การเดินทางไปศึกษาดูงาน การประชุม 

การสัมมนา การศึกษาตอ  การทำวิจัยระยะสั้น/ระยะยาว  การเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย  เพ่ือ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ปฏิบัต ิหนาที ่ตามความจำเปนเปนครั ้งคราว  โดยนับเวลาตั ้งแตเครื ่องบินออกเดินทางจาก

ราชอาณาจักรไทยจนถึงเวลาที ่เครื ่องบินกลับสู ราชอาณาจักรไทย  โดยมีลักษณะและวิธีการ

ดำเนินงาน  ดังนี ้

1. การขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  มีการ

ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศเสนอตออธิการบดี  

ผานผูอำนวยการกองทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผูเดินทางและจัดทำหนังสือนำสงถึง

ปลัดกระทรวงการตางประเทศกรณีท่ีผูบริหารมีความประสงคจะขอหนังสือเดินทางและการยื่นขอวีซา

เขาประเทศ  โดยแนบหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากตางประเทศประกอบการดำเนินการ 

2. กรณีไดรับอนุมัติตัวบุคคลใหเดินทางไปราชการตางประเทศแลว  จะ

ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณพรอมยืมเงินทดรองจาย  แผนการยืมเงิน  และแบบ  มข.-กง.-16  

เพื่อขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเพื่อเตรียมตัวกอน-หลังการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ  ซึ่งมีลักษณะและกระบวนการดำเนินงานเหมือนกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร 

3. กรณีมีการจัดทำหนังสือเดินทาง  ( Passport)  ผูบริหารตองดำเนินการดวย

ตนเอง  เนื่องจากตองมีการถายรูปและพิมพลายนิ้วมือ  พรอมยื่นเอกสารหนังสือนำจากตนสังกัดถึง

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  (ฉบับจริง)  พรอมสำเนา 1 ชุด  สำเนาการขออนุมัติตัวบุคคลให

เดินทางไปราชการตางประเทศ 1 ชุด  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

หนา-หลัง  1  ชุด  พรอมฉบับจริงเพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ี  สำเนาทะเบียนบาน  1  ชุด  คาธรรมเนียม

ในการจัดทำเลม  Passport  จำนวน  1,000  บาท  และคาจัดสงเลมทางไปรษณีย  จำนวน  35  บาท  

ท้ังนี้กรณีเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา  ใหแนบสัญญาจางประกอบดวย  โดยเลขานุการมี

หนาท่ีจัดเตรียมเอกสารท้ังหมดใหกับผูบริหาร 

4. กรณีการขอรับการลงตรา  (VISA)  เลขานุการตองจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการยื่นใหผูบริหาร  ประกอบดวย  หนังสือนำจากปลัดกระทรวงการตางประเทศ  เพ่ือขอรับ

การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลตางประเทศประจำประเทศไทย  หนังสือตอบ

รับหรือหนังสือเชญิเพื่อปฏิบัติภารกิจ  ณ  ตางประเทศจากหนวยงานหรือสถานศึกษาในตางประเทศ  

แบบฟอรมการขอยื่นวีซาที่มีการกรอกขอมูลครบถวนถูกตอง  รูปถาย  (ขนาดตามระเบียบของแตละ

สถานทูต)  หนังสือเดินทาง  (Passport)  ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา  6  เดือน  และสงเอกสาร

พรอมคาธรรมเนียมในการดำเนินงานใหกับเจาหนาท่ีศูนยประสานงาน  มข.  ดำเนินการยื่นวีซา  ท้ังนี้

ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยูกับหลายปจจัย  ซึ ่งโดยปกติแลวจะใชเวลาดำเนินการอยางนอย
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ประมาณ  3  สัปดาห  โดยเลขานุการมีหนาท่ีประสานและติดตามผลการดำเนินงานกับเจาหนาท่ีศูนย

ประสานงาน  มข.  จนจบกระบวนการ 

5. การเตรียมตัวกอนการเดินทางไปราชการตางประเทศสำหรับผู บริหาร  

เลขานุการตองจัดเตรียมขอมูลการเดินทาง  โรงแรมที่พัก  ยานพาหนะ  ทั้งภายในและตางประเทศ  

ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ  ขอมูลสภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ตารางการเปรียบเทียบ

เวลา  เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมตัวเดินทางไปราชการตางประเทศสำหรับผูบริหาร  

6. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ  โดยใชแบบฟอรม  

มข. 8708  ซึ่งมีขั ้นตอนและการดำเนินงานเหมือนการขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักร  แตมีการแนบเอกสารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคารแหง

ประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยเพ่ิมเติม  กรณียืมเงินทดรองจายใชอัตราแลกเปลี่ยนกอนการเดินทาง  

1  วัน  สวนกรณีผูบริหารชำระเปนเงินสดใหใชอัตราแลกเปลี่ยนวันหลังจากการเดินทางกลับจาก

ราชการตางประเทศ 

4.2.6  งานดานพัสดุ  มีลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้

(1)  การเบิกวัสดุ  มีการวางแผน  ตรวจสอบรายการวัสดุที่ตองการเบิก  จัดทำ

บันทึกและสรุปรายการเบิกวัสดุ  ซึ่งเลขานุการประจำฝายจะเปนผูลงนามในชองผูรับพัสดุ  โดยเสนอ

เรื่องใหผูมีสิทธิ์อนุมัติการเบิกพัสดุ  ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงผูอำนวยการกองบริหารงานกลาง  เปนผูอนุมัติ

การเบิกพัสดุ  และสงขอมูลใหงานพัสดุ  กองคลัง  เพื่อดำเนินการจัดสงพัสดุใหฝายตามรายการเบิก  

และมีการจัดทำทะเบียนควบคุมและรายงานวัสดุคงเหลือประจำป   

ทั้งนี ้เพื ่อใหการเบิกจายและการบริหารงานคลังพัสดุกลางถูกตองตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ขอ  

204  กำหนดใหการเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของรัฐใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก  ดังนั้น

งานพัสดุ  กองคลัง  จึงดำเนินการสำรวจขอมูลและใหหนวยงานแจงรายชื่อพรอมตัวอยางลายมือชื่อผู

มีสิทธิ์เบิก/สงคืนพัสดุ  และผูรับพัสดุ  เพื่อเปนฐานขอมูลในการเบิก-จายพัสดุประจำปงบประมาณ  

โดยผูมีสิทธิ์เบิก/สงคืนพัสดุนั ้น  ตองดำรงตำแหนงผูอำนวยการกองบริหารงานคณะหรือหัวหนา

หนวยงาน  

(2)  การจัดซื้อ-จัดจาง  จะดำเนินการก็ตอเมื่อไมมีวัสดุในสต็อกของงานพัสดุ  

กองคลัง  หรือเปนวัสดุที่มีความตองการเฉพาะเจาะจงในการใชงาน  ปจจุบันมีการจัดหารวมศูนย  

โดยงานพัสดุ  กองคลัง  จะเปนผูจัดหาวัสดุ  ซ่ึงเลขานุการประจำฝายตองดำเนินการจัดทำบันทึกแจง

ความประสงคในการจัดหาโดยผานความเห็นชอบจากรองอธิการบดีประจำฝาย  และสงเรื ่องให

เลขานุการอำนวยการกลางดำเนินการขออนุมัติตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด  พรอมระบุ
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

คุณสมบัติ  รุน  ยี่หอ  กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)  ตามที่ตองการใชพัสดุ  

และสงขอมูลใหงานพัสดุ  กองคลัง  ดำเนินการจัดหาพัสดุ 

(3)  การเบิกจาย  ว 119  เปนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจาง  ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลางดวนท่ีสุดท่ี  กค(กวจ)  0405.2/ว 119  ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2561  เรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน  คาใชจายในการฝกอบรม  

การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  ในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน  10,000  บาท  และตอง

จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพรอมดวยหลักฐานการจัดซื้อจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนาหนวยงาน  

ภายใน  5  วันทำการถัดไป  เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานขอความ

เห็นชอบดังกลาวเปนหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

5.  การประสานงานและการใหบริการ  เพื่อภารกิจอำนวยความสะดวกสำหรับผูบริหารในการ

ติดตอประสานงาน  การรับรองเนื่องในโอกาสตางๆ  การประสานขอใชรถยนตสวนกลาง  การสำรองบัตร

โดยสารเครื่องบิน  การสำรองโรงแรมที่พัก  การจัดเตรียมของที่ระลึก  กระเชา  ดอกไม  พวงหรีด  สำหรับ

งานหรือพิธีในโอกาสตางๆ 

6.  การดำเนินงานดานแผนยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

6.1  การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีลักษณะและวิธีการ

ดำเนินการ  ดังนี้ 

6.1.1  มีการจัดทำแผน/โครงการเพ่ือของบประมาณ  ดำเนินการตามปฏิทินการขอ

งบประมาณของกองยุทธศาสตร  โดยจัดทำโครงการตามยุทธศาสตรของฝาย  ประสานขอขอมูล  และ

รวบรวมรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตรของหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของฝาย  เพื่อสงคำ

ของบประมาณในภาพรวมของฝาย 

6.1.2  มีการบริหารงบประมาณเงินรายไดตามที่ไดรับการจัดสรร  กลาวคือ  เม่ือ

ไดรับแจงขอมูลการจัดสรรงบประมาณจากกองยุทธศาสตร  เลขานุการฝายจะดำเนินการตรวจสอบ

รายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและประสานแจงขอมูลไปยังหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของ

ฝาย  ซ่ึงกรณีท่ีเปนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรฝายฯ  จะดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติหลักการจัด

โครงการเสนอตออธิการบดี  เม่ือไดรับอนุมัติหลักการแลวหนวยงานจึงจะดำเนินโครงการตามแผนงาน

ที่กำหนดไวตามปฏิทิน  สวนกรณีโครงการที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณแตมีความจำเปนตองใช

งบประมาณหรือจัดโครงการฯ  จะแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทำเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ผานกองยุทธศาสตรเพื่อเสนอตออธิการบดี  โดยใชโปรแกรม  Microsoft  Excel, Google Sheets  

ในการเก็บขอมูลและจัดทำรายงานเสนอผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

6.1.3  การติดตามผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือ

วิเคราะหและสรุปขอมูลการเบิกจายงบประมาณที่ฝายคุมยอดเพื ่อประกอบการตัดสินใจในการ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณของผูบริหาร  อีกท้ังยังมีการเปรียบเทียบขอมูลจากการผูกพันงบประมาณ

ในระบบ  KKUFMIS  เพื่อยืนยันรายการและงบประมาณคงเหลือจากการใชจายโครงการตางๆ  ซ่ึง

ขอมูลการคุมยอดจากฝายและระบบ  KKUFMIS  ควรจะตองตรงกัน  หากมีความคลาดเคลื่อนตอง

ดำเนินการตรวจสอบ/แกไข  และประสานยืนยันขอมูลกับเจาหนาท่ีกองคลังอีกครั้ง 

6.1.4  การกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ  มีการสรุปรายการท่ีมีความจำเปนท่ีตองกัน

เงินไวเบิกจายเหลื่อมปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมีลักษณะและวิธีการดำเนินการ  

ดังนี้ 

(1)  กรณีไดรับขอมูลรายการเบิกจายงบประมาณจากกองคลังแลวจะ

ดำเนินการตรวจสอบขอมูลการคุมยอดงบประมาณฝาย  และสอบทานรายการรวมกับผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม  หรือหนวยงานท่ีขอใชงบประมาณฝาย 

(2)  มีการรวบรวมและจัดทำเอกสารสรุปรายการตามโครงการ/กิจกรรม  

และงบประมาณที่ตองการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปตามแบบฟอรมการกันเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

เพ่ือขอความเห็นชอบตอผูบริหารฝายหรือเจาของแหลงงบประมาณ 

(3)  กรณีไดรับความเห็นชอบจากผู บริหารแลวจึงสงเอกสารและไฟล

รายการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปใหกับกองคลัง  เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติการกันเงินไวเบิกจาย

เหลื่อมปตออธิการบดีหรือผูไดรับมอบอำนาจ  ท้ังนี้เม่ือไดรับการอนุมัติแลว  กองคลังจะดำเนินการกัน

เงินในระบบ  KKUFMIS  และแจงขอมูลกลับไปยังฝายเพ่ือเปนหลักฐานในในการดำเนินการตอไป 

6.2  การรายงานผลการดำเนินงานของผูบริหารและการรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีลักษณะและวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้

6.2.1  การรายงานกิจกรรม/การดำเนินงานของผูบริหาร  มีการสรุปภารกิจของ

ผูบริหารประจำเดือนเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

6.2.2  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน  

(Program Monitoring Report : PMR)  ซึ ่งมีล ักษณะการดำเนินงานโดยกองยุทธศาสตรจะสง

โครงการ  ขอบขายการรายงาน  ผานโปรแกรม  Google  Sheet  และแชรไฟลขอมูลใหผูเกี่ยวของ

เพ่ือตรวจสอบ  กรอกขอมูล  และบันทึกรายละเอียดเพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

ความรับผิดชอบ โดยมีการรวบรวม วิเคราะห และประสานขอขอมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบความถูกตอง  

ติดตามความคืบหนาจากหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของฝายและหนวยงานที่เกี่ยวของ  พรอม
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จัดทำสรุป  แนบเอกสารที่เกี ่ยวของ  และรูปภาพประกอบกิจกรรมเพื่อเปนหลักฐานการดำเนิน

กิจกรรมสงใหกองยุทธศาสตรเพ่ือจัดทำเปนรูปเลมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

6.3  มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยระบบ Objectives and Key results : OKRs  ซ่ึง

เปนระบบที่มีการถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติของหนวยงานรวมไปถึงตัวบุคลากร  

โดยมีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการดำเนินงานตามนโยบายและการขับเคลื่อน

ภารกิจของผูบริหารฝาย 

7.  การตอนรับและรับรองผูมาติดตอราชการ  โดยใชหลัก  Service  Mind  ซึ่งเปนหัวใจสำคัญ

สำหรับผูปฏิบัติงานดานบริการ  กลาวคือ  บริการดวยความเต็มใจ  ทุมเท  เสียสละ  อดทน  ยิ้มแยมแจมใส  

สุภาพออนโยน  สามารถควบคุมอารมณไดดี  ใหการบริการดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสราง

ความประทับใจใหกับผูรับบริการ   

8.  มีการนำเครื่องมือดิจิทัล  (Digital tools)  มาประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน  

เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  ประกอบดวย  G Suite (Google 

Docs, Sheets, Slides, Form, Drive, Drive File Stream, Calendar)  Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Power BI) 

9.  มีการใหคำแนะนำ  คำปรึกษา  วิธีการแกไขปญหา  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับบุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผูบริหารและผูเกี่ยวของ  โดยมี

การเก็บรวบรวมขอมูล  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ดานงบประมาณและพัสดุ  เพ่ือใชประกอบการอางอิงและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  และมีการถอด

บทเรียนจากขอผิดพลาดเพ่ือมิใหเกิดซ้ำ 

ดานการวางแผน  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  รวมวางแผนการดำเนินกิจกรรมหรือ

โครงการตามยุทธศาสตรของหนวยงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ตามกำหนด 

ดานการประสานงาน   

1. ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรอืหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 

2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล  ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 

1. มีการใหคำแนะ/คำปรึกษาขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ประกอบดวย  งานดาน

การบริหารจัดการภายในสำนักงาน  งานเลขานุการผูบริหาร  งานดานงบประมาณและพัสดุ 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเลขานุการผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

3. มีการถายทอดองคความรู และประสบการณเพื ่อเปนวิทยาทานใหกับผู ปฏิบัติงาน

เลขานุการผูบริหารรุนใหม 

4. มีการจัดทำฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานเลขานุการ  อาทิ  ฐานขอมูล

ผูบริหาร  หมายเลขโทรศัพทในการติดตอประสานงาน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  รายงาน

การประชุม  ขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ  เทคนิคการทำงาน  และรูปแบบการดำเนินงานดาน

ตางๆ  รวมถึงการสะทอนถึงปญหาและการแกไขในการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการผูบริหาร 

 

  จากบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบดังกลาวขางตน  ผู เขียนจึงไดเลือกการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบริหารมาจัดทำ

คูมือการปฏิบัติงาน 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

บทท่ี  3 

ระเบียบ  หลักเกณฑ  และกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน 

 

การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบริหารนั้น  ตอง

เปนผูรอบรูในงานที่พึงปฏิบัติ  ทั้งในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานตามกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
 

1.  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

1.1  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ.  2550  ลงวันท่ี  21  มกราคม  2550 

1.2  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.  2560  ลงวันท่ี  23  สิงหาคม  2560 

1.3  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  เงินเดือน  เงินประจำตำแหนงบริหาร  และเงิน

ประจำตำแหนงวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  6  

กุมภาพันธ  2562 

1.5  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง

หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงและ

หลักเกณฑการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูดำรงตำแหนงบริหาร   

1.6  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  1269/2556  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2556  เรื่อง

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 

1.7  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  744/2558  ลงวันที่  7  เมษายน  2558  เรื ่อง

หลักเกณฑการจายเงินคารับรองของอธิการบดี 

1.8  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  851/2559  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2559  เรื่อง

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโอกาสพิเศษ  งานพิธี  หรือขนมธรรมเนียมประเพณี 

1.9  หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่  กค  (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  และการประชุมของหนวยงานของรัฐ   

1.10  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่  กค  (กวจ) 0406.4/840  ลงวันที่  16  มกราคม  

2556  เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับปอัตราคาจางข้ันต่ำ 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

2. จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน  พึงถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวย  จรรยาบรรณและการดำเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.  2560  ดังนี้ 

2.1  จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ 

(1)  ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดม่ันในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม 

(2)  ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตำแหนงท่ีดำรงอยู 

(3)  ผูปฏิบัติงานพึงเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะในการทำงานเพ่ือใหการ  

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

(4)  ผูปฏิบัติงานพึงละเวนการนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีเคยใช 

มาแลวมาใชใหมอยางผิดวิธี 

(5)  ผูปฏิบัติงานพึงยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดและปฏิบัติตาม 

  จริยธรรมแหงวิชาชีพท่ีตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย 

2.2  จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย 

(1) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงชื่อเสียง  เกียรติภูมิ  และประโยชนของ

มหาวิทยาลัย 

(2) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส  เสมอภาค และปราศจากอคติ 

(3) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ  ขยันหมั่นเพียร  รอบคอบ 

รวดเร็ว  ถูกตอง  สมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

(4) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน

ตอมหาวิทยาลัย 

(5) ผู ปฏิบ ัต ิงานพึงปฏิบัต ิงานโดยคำนึงถึงการดูแลรักษาและใชทรัพยส ินของ

มหาวิทยาลัยอยางประหยัดคุมคา  ทั้งตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

(6) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ  แกตนเองหรือพวกพอง 

2.3  จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 

(1) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

(2) ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูอยูใต

บังคับบัญชา รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผู อยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและ

ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

(3) ผูบังคับบัญชาพึงรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยู

ใตบังคับบัญชาดวยหลักธรรมาภิบาล 

(4) ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ

กำลังใจ สวัสดิการ และการสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนพัฒนาความรู

ความสามารถตามความจำเปนและเหมาะสม 

(5) ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติตอกันดวยความสภุาพ

และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน 

(6) ผู บังคับบัญชา ผู อยู ใตบังคับบัญชา และผู ร วมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความ

รับผิดชอบและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอกัน รวมถึงการแกไขปญหา การ

เสนอแนะใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน 

(7) ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยการชวยเหลือ

เกื้อกูลตอกันในทางที่ถูกตองและชอบธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ

สามัคคีในการปฏิบัติงาน หรือในการอยูรวมกันในองคกรและในหมูคณะ 

2.4  จรรยาบรรณตอนักศึกษา  ผูรับบริการ  ประชาชน  และสังคม 

(1) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการอยางเต็มกำลังความสามารถ  ปราศจากอคติ  และมีความ

เสมอภาค 

(2) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ  มีความเอ้ือเฟอ  และมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 

(3) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว  ตรงตามเวลา  และไมชักชา 

2.5  จรรยาบรรณอยางรายแรง 

(1) กระทำการใดๆ  ท่ีเปนการคัดลอกหรือนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของบุคคล

อ่ืน  หรือท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยไมชอบ 

(2) การกระทำใดๆ  อันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  การกระทำเกี่ยวกับ   

ชูสาว  หรือการกระทำอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางเพศตอผูอ่ืน 

(3) กระทำการเรียก  รับ  หรอื  ยอมจะรบัทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลเพ่ือ

กระทำการ หรือไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีหรือการ

ปฏิบัติงานหรือการกระทำใดท่ีไมซ่ือสัตยสุจริต 

(4) กระทำการเปดเผยความลับของบุคคลอ่ืนท่ีไดจากการปฏิบัติงานโดยไมมีหนาท่ีหรือ

อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 

(5) กระทำการสอน  อบรม  หรือแนะนำเพื่อใหบุคคลอื่นกระทำการที่ผิดตอขอบังคับ 

ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่งของมหาวิทยาลัย  ศีลธรรมอยางรายแรง  หรือกฎหมาย 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

(6) การกระทำอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเปนความผิดจรรยาบรรณอยาง

รายแรง 

 

3. จรรยาบรรณที่ผูประกอบวิชาชีพเลขานุการพึงมีและยึดถือปฏิบัติ  โดยสมาคมเลขานุการสตรี

และนักบริหารจัดการแหงประเทศไทย  ไดกำหนดไวดังนี้ 

(1) มีความรับผิดชอบตองานและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตบนพื้นฐานของ

ความถูกตอง  ยุติธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรที่ตนทำงานอยูโดยเครงครัด  และประพฤติตน

เปนตัวอยางท่ีดี 

(3) รักษาความลับที่ไดมาจากการทำงานในหนาที่  โดยไมแพรงพรายความลับนั้นตอ

ผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต  เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพองในลักษณะที่จะกอ

ความเสียหายตอองคกรท่ีตนสังกัดอยูหรือท่ีเคยอยู 

(4) คำนึงถึงความตองการและปญหาของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

(5) ไมมีพฤติกรรมที่จะทำใหเสียภาพพจน  ทำลายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของอาชีพ

เลขานุการในสายตาขององคกรและสาธารณชนท่ัวไป 

(6) มีทัศนคติท่ีดีตอสถานภาพของผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  

 

4. กรอบแนวคิดการใชทฤษฎี  PDCA  ในการปฏิบัติงาน 

PDCA  เปนวงจรการบริหารงานคุณภาพ  ยอมาจาก  4  คำ  ไดแก  Plan  (วางแผน)

Do  (ปฏิบัติ)  Check  (ตรวจสอบ)  และ  Act  (การดำเนินการใหเหมาะสม)  ซึ ่งวงจร  PDCA  

สามารถประยุกตใชไดกับทุกๆ  เรื่อง  นับตั้งแตกิจกรรมสวนตัว  เชน  การปรุงอาหาร  การเดินทางไป

ทำงานในแตละวัน  การตั้งเปาหมายชีวิต  และการดำเนินงานในระดับบริษัท  ซึ่งมีรายละเอียดในแต

ละข้ันตอนดังนี้ 

1. P = Plan  ขั้นตอนการวางแผนคลอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวขอที่ตองการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ  การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

พรอมกับพิจารณาวามีความจำเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยระบุ

วิธีการเก็บขอมูลและกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจร  ซึ ่งการวางแผนจะชวยใหการ

ดำเนินงานสามารถคาดการณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และชวยลดความสูญเสียตางๆ  ที่อาจจะ

เกิดข้ึนได  ท้ังในดานแรงงาน  วัตถุดิบ  ชั่วโมงการทำงาน  เงิน  เวลา 
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2. D = Do  ข้ันตอนการปฏิบัติ  คือ  การลงมือเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีกำหนด

ไวในขั้นตอนการวางแผน  ซึ่งในแตละขั้นตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาได

ดำเนินไปทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม  เพ่ือทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 

3. C = Check  ข้ันตอนการตรวจสอบ  คือ  การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงเพื่อใหทราบวาในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตุประสงคที ่ได

กำหนดไวหรือไม  แตสิ่งสำคัญก็คือตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน  เพ่ือใหขอมูลท่ี

ไดจากการตรวจสอบเปนประโยชนสำหรับข้ันตอนถัดไป 

4. A = Act  ขั ้นตอนการดำเนินงานใหเหมาะสม  จะพิจารณาผลที่ไดจากการ

ตรวจสอบ  ซึ่งมีอยู  2  กรณี  คือ  ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว  

หากเปนกรณีแรกก็ใหนำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำใหเปนมาตรฐาน  พรอมทั้งหา

วิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีก  ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม  หรือเสีย

คาใชจายนอยกวาเดิม  หรือทำใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได  แตถาหากเปนกรณีที่สองคือ  ผลที่ไดไมบรรลุ

วัตถุประสงคตามแผนที่วางไว  ควรนำขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรดำเนินการ

อยางไร  เชน  มองหาทางเลือกใหมที่นาจะเปนไปได  ใชความพยายามใหมากขึ้นกวาเดิม  ขอความ

ชวยเหลือจากผูรู  หรือเปลี่ยนเปาหมายใหม  เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  แสดงวงจร  PDCA 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ประโยชนของ  PDCA 

1. การวางแผนงานกอนปฏิบัติงาน  จะทำใหเกิดความพรอมเมื่อไดปฏิบัติงานจริง  

การวางแผนงานควรวางใหครบ  4  ข้ัน  ดังนี้ 

(1)  ขั้นการศึกษา  คือ  การวางแผนศึกษาขอมูล  วิธีการ  ความตองการของ

ตลาด  ขอมูลดานวัตถุดิบดานทรัพยากรท่ีมีอยูหรือเงินทุน 

(2)  ขั้นเตรียมงาน  คือ  การวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ  ความพรอมของพนักงาน  อุปกรณ  เครื่องจักร  วัตถุดิบ 

(3)  ขั้นดำเนินงาน  คือ  การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละสวน  แตละ

ฝาย  เชน  ฝายผลิต  ฝายขาย 

(4)  ขั้นการประเมินผล  คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยาง

เปนระบบ  เชน  ประเมินผลจากยอดการจำหนาย ประเมินจากการติชมของลูกคา  เพ่ือใหผลท่ีไดจาก

การประเมินเกิดความเท่ียงตรง 

2. การปฏิบัติตามแผนงานทำใหทราบถึงขั้นตอน  วิธีการ  และสามารถเตรียมงาน

ลวงหนาหรือทราบอุปสรรคลวงหนาดวย  ดังนั้นการปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่นและเรียบรอย  

นำไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว 

3. การตรวจสอบใหไดผลท่ีเท่ียงตรงเชื่อถือได  ประกอบดวย 

(1) ตรวจสอบจากเปาหมายท่ีกำหนดไว 

(2) มีเครื่องมือท่ีเชื่อถือได 

(3) มีเกณฑการตรวจสอบท่ีชัดเจน 

(4) มีกำหนดเวลาการตรวจท่ีแนนอน 

(5) บุคคลที่ทำการตรวจสอบตองไดรับการยอมรับจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เม่ือการตรวจสอบไดรับการยอมรับการปฏิบัติงานข้ันตอไปก็สามารถดำเนินงานตอไปได 

4. การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น  ไมวาจะเปนขั้นตอนใดก็ตาม  เมื่อมีการ

ปรับปรุงแกไขคุณภาพก็จะเกิดข้ึน  ดังนั้นวงจร  PDCA  จึงเรียกวาวงจรบริหารงานคุณภาพ 
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สุธาสินี  โพธิจันทร  วิทยากรท่ีปรึกษาอาวุโส  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  กลาววา  

PDCA  เปนแนวคิดที่ใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบ  โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  ในวงการทำงานจึงมักมีการนำ  PDCA  เขามาประยุกตใชทั้งการทำงานประจำและการ

ปรับปรุงงาน  ทุกครั้งที่การดำเนินงานตามวงจร  PDCA  หมุนครบรอบ  ก็จะเปนแรงสงสำหรับการ

ดำเนินงานในรอบตอไป  และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ดังแสดงในภาพท่ี  4 

 

 
 

ภาพท่ี  4  แสดงวงจร  PDCA  กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  

 หัวใจสำคญัของการปรับปรุงอยางตอเนื่องตามแนวคิดของวงจร  PDCA 

 

 การทำกิจกรรมหรือปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานภายในองคกร  ไมวาจะ

เปนการใชเครื่องมือพื้นฐานหรือเครื่องมือระดับสูง  ปญหาสวนใหญคือขาดการมีสวนรวมของคนใน

องคกร  ทำใหการดำเนินงานขาดความตอเนื่อง  ซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีจะขจัดปญหาดังกลาวใหหมดไปคือ  

“การวางระบบบริหารจัดการงานอยางเหมาะสม  รวมถึงการดำเนินงานที่สอดคลองกับแผนจะ

เปนเสนทางท่ีนำไปสูความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว”  แตถาตองมีการตรวจสอบความ

คืบหนาหรือปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นเปนระยะ  เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนำไปใชในการปรับแผนให

สอดคลองกับสถานการณ  และท่ีสำคัญเม่ือการดำเนินงานเสร็จสิ้นแตละครั้ง  บทเรียนตางๆ  ท่ีไดรับ

ถือเปนสิ่งสำคัญ  หากไดมีการนำมาทบทวนและสรุปขอดี  ขอดอย  หรือหาจุดปรับปรุงเพื่อใหการ

ดำเนินงานในรอบตอไปทำไดงายข้ึนและไดผลลัพธท่ีดีข้ึน 

 

 

32 
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โดยสรุปการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุ  

ผูเขียนไดประยุกตใชหลักทฤษฎี  PDCA  ซ่ึงมีรูปแบบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

หลักการปฏิบัติงาน  PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลัก  PDCA 

P = Plan 

(การวางแผน) 

1. มีการคนควาหาความรูเก่ียวกับกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายงบประมาณและการจัดการงานดานพัสดุ 

2. จัดเตรียมขอมูลและวิธีการดำเนินงาน 

3. ออกแบบเครื่องดิจิทัลสำหรับชวยในการปฏิบัติงาน 

D =Do 

(การปฏิบัติตามแผน) 

1. ศึกษาและทำความเขาใจเก่ียวกับกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายงบประมาณและการจัดการงานดานพัสดุ 

2. จัดทำข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงาน 

3. ดำเนนิงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

3. รวบรวมขอมูล/ผลการดำเนินงานเพ่ือจัดทำฐานขอมูล 

C = Check 

(ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของท่ีใชอางอิง 

2. สรุปผลการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดังปรากฎใน

บทท่ี  2  และบทท่ี  4 

3. มีการรายงานผลการดำเนินงานตอผูบังคับบัญชาและ

ผูบริหารท่ีเก่ียวของ 

A = Act 

(การปรับปรุงแกไข) 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  เพ่ือนรวมงาน  

ผูบริหาร  และผูเก่ียวของอ่ืนๆ  เพ่ือใชในการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

2. มีการรวบรวม สรุปประเด็นปญหา ขอผิดพลาด ขอเสนอแนะ  

และแนวทางแกไข 

3. มีการถอดบทเรียนจากปญหาและขอผิดพลาดในการปฏิบัติ 

งานเพ่ือมิใหเกิดซ้ำ 

 

ตารางท่ี  2  หลักการและรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลัก  PDCA 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

บทที่  4 

ข้ันตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน 

   

  ภาระงานของนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ  ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่เลขานุการผูบริหารมีความหลากหลาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการงานดานงบประมาณและ

พัสดุ  ถือเปนกระบวนงานที่มีความสำคัญ  มีขั้นตอนและรายละเอียดคอนขางมาก  ซึ่งตองมีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  มี

ความละเอียด  รอบคอบ  ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง  แมนยำ  มีความโปรงใส  และตรวจสอบได  

ทั้งนี้เพื่อเปนการถายทอดประสบการณการปฏิบัติงานดานงบประมาณและพัสดุผูเขียนจึงไดรวบรวม

และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักการและเบิกคาใชจายกรณีตางๆ  รวมถึง

การจัดการงานดานพัสดุที่เกี่ยวของกับผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร  พรอมเทคนิคการปฏิบัติงาน

เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและนำไปสูการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

รวมกัน  ประกอบดวย 

1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ

ประจำตำแหนงสำหรับอธิการบดี 

2. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ

ประจำตำแหนงสำหรับรองอธิการบดี 

3. ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูบริหาร 

4. ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูบริหาร 

5. ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการคาเลี้ยงรับรองประจำเดือน 

6. ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาเลี้ยงรับรองประจำเดือน 

7. ข้ันตอนการสนบัสนุนกิจกรรมในภาพรวมของผูบริหาร 

8. ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

9. ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

10. ข้ันตอนการการขออนุมัติหลักการและเบิกจายตามแบบฟอรม  ว 119 

11. ข้ันตอนการจัดซ้ือ-จัดจาง  (จัดหารวมศูนย) 

12. ข้ันตอนการเบิกพัสดุ  (โครงการรวมซ้ือ-กระจายสง) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 
 

 

ภาพท่ี  5  ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ 

ตำแหนงสำหรับอธิการบดี 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  5  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทน

การจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับอธิการบดี  โดยเริ่มตนจาก  เมื่ออธิการบดีไดรับการโปรดเกลาฯ  

ใหดำรงตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  เลขานุการอำนวยการกลางจะ

ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง

สำหรับอธิการบดี  โดยระบุรายละเอียดขอมูลของอธิการบดี  ประกอบดวย  ชื่อ-สกุล  ตำแหนง  

ทะเบียนรถยนต  หมายเลขบัญชีธนาคาร  และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เพ่ือใชประกอบการ

เบิกจายตรง  ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  เงินเดือน  เงินประจำตำแหนงบริหาร  

และเงินประจำตำแหนงวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  พ.ศ. 2562  ประกอบกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที ่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2562  ไดกำหนด

หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงและหลักเกณฑการ

เบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับผูดำรงตำแหนงบริหาร  ขอ  9  วรรค  2  ระบุใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยเปนผูมีอำนาจในการอนุมัติสำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดี  โดยมีอัตราการเบิกจาย

ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด 

เมื ่อจัดทำบันทึกเสร็จ  มีการออกเลขทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  เสนอ

ผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนามบันทึก  เสนอผานรองอธิการบดีฝายดิจิทัล  ซึ่งทำหนาที่เปน

เลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอความเห็นตอนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  เลขานุการอำนวยการกลางจะประสานและสงบันทึกฉบับอนุมัติใหกับหนวย

เงินเดือน  กองคลัง  เพื่อดำเนินการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง

ใหกับอธิการบดีตอไป 
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ภาพท่ี  6  แสดงตัวอยางขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ 

ตำแหนงสำหรับอธิการบดี 
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ภาพท่ี  7  การขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ 

ตำแหนงสำหรับรองอธิการบดี 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  7  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทน

การจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับรองอธิการบดี  โดยเริ่มตนจาก  เมื่อสภามหวิทยาลัยขอนแกนมี

คำสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  เลขานุการอำนวยการ

กลางจะดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ

ตำแหนงสำหรับรองอธิการบดี  โดยระบุรายละเอียดขอมูลของรองอธิการบดี  ประกอบดวย  ชื่อ-สกุล  

ตำแหนง  ทะเบียนรถยนต  หมายเลขบัญชีธนาคาร  และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  พรอม

แนบคำสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการเบิกจายตรง ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย  เงินเดือน  เงินประจำตำแหนงบริหาร  และเงินประจำตำแหนงวิชาการ  พนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  พ.ศ. 2562  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี  

443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2562  ไดกำหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจาย

แทนการจัดหารถประจำตำแหนงและหลักเกณฑการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับผูดำรง

ตำแหนงบริหาร  ขอ  9  วรรค  1  ระบุใหอธิการบดีเปนผูมีอำนาจในการอนุมัติสำหรับผูดำรง

ตำแหนงรองอธิการบดี  โดยมีอัตราการเบิกจายตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด   

เมื ่อจัดทำบันทึกเสร็จ  มีการออกเลขทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  เสนอ

ผู อำนวยการกองบริหารงานกลางลงนามบันทึก  สงกองคลังเพื ่อตรวจสอบและเสนออธิการบดี

พิจารณาอนุมัติ  เมื่ออธิการบดีอนุมัติแลว  เลขานุการอำนวยการกลางจะประสานและสงบันทึกฉบับ

อนุมัติใหกับหนวยเงินเดือน  กองคลัง  เพ่ือดำเนินการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ

ประจำตำแหนงใหกับอธิการบดีตอไป 
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ภาพท่ี  8  แสดงตัวอยางขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำ 

ตำแหนงสำหรับรองอธิการบดี 
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ภาพท่ี  9  ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสำหรับผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  9  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สำหรับผู บริหาร  โดยเริ ่มจากรวบรวมและจัดทำฐานขอมูลผู บริหาร  ประกอบดวย  ชื ่อ-สกุล  

ตำแหนง  หมายเลขโทรศัพทเคลื ่อนที ่  หมายเลขบัญชีธนาคาร  และหมายเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน  สำหรับอธิการบดีแนบพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งอธิการบดี  และรอง

อธิการบดีแนบคำสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม  เพื่อใชประกอบการเบิกจายตรง  พรอมจัดทำ

บันทึกขออนุมัติหลักการใชบริการโทรศัพทเคลื ่อนที ่สำหรับผู บริหารโดยใหผู อำนวยการกอง

บริหารงานกลางลงนามบันทึก  ออกเลขและสงขอมูลทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง 

เม่ือกองคลังไดรับเรื่องแลวเจาหนาท่ีจะดำเนินการตรวจสอบขอมูล  คุณสมบัติ  และ

สิทธิ์การเบิกคาใชบริการโทรศัพทของผูบริหารเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับการ

อนุมัติแลวกองคลังจะสงตนเรื่องคืนใหกับหนวยงานเจาของเรื่องเพ่ือดำเนินการเบิกจายตอไป 

ซึ่งงานสนับสนุนนโยบายผูบริหารในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ดูแล  และอำนวยความ

สะดวกให ก ับผ ู บร ิหารได กำหนดปฏิท ินเพ ื ่อกำหนดรอบการดำเน ินการเบ ิกจ ายบร ิการ

โทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับผูบริหารทุกวันที่  15  และ  30  ของเดือน  และมอบหมายใหเลขานุการ

อำนวยการกลางเปนผูดำเนินการ  ทั้งนี้อัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับ

ผูบริหารกำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  

2562  เรื ่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงและ

หลักเกณฑการเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูดำรงตำแหนงบริหาร   
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  10  แสดงตัวอยางขออนุมัติหลักการคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสำหรับผูบริหาร 

พรอมแบบฟอรมขอมูลประกอบของผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   11  ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีสำหรับผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  11  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับ

ผูบริหาร  โดยเริ่มจากเลขานุการฝายตองประสานขอใบเสร็จคาใชบริการโทรศัพทจากผูบริหาร  ซ่ึง

ผูบริหารตองลงนามรับรองการจายเงิน  พรอมประสานและสงใบเสร็จใหเลขานุการอำนวยการกลาง

รวบรวมและสร ุปข อม ูลเพ ื ่อดำเน ินการเบ ิกจ ายตามรอบการดำเน ินการเบ ิกจ ายบร ิการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสำหรับผูบริหารทุกวันท่ี  15  และ  30  ของเดือน  จัดทำบันทึกโดยใหผูอำนวยการ

กองบริหารงานกลางลงนามบันทึก  ออกเลข  และสงขอมูลทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  ให

กองคลัง 

เม่ือกองคลังไดรับเรื่องแลวเจาหนาท่ีจะดำเนินการตรวจสอบขอมูล  คุณสมบัติ  และ

สิทธิ์การเบิกคาใชบริการโทรศัพทของผูบริหารเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติหรือผูไดรับอำนาจ

จากอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ  และเมื่อไดรับอนุมัติแลวกองคลังจะดำเนินการเบิกจายเงินคืน

ใหกับผูบริหารผานบัญชีธนาคารที่แจงไวกับกองคลัง  ซึ่งตามปกติการจายตรงจะมีรอบการโอนเงิน

เขาบัญชีทุกวันท่ี  12  และ  25  ของเดือน  ข้ึนอยูกับระยะเวลาการสงเอกสารเบิกจาย   

ทั ้งนี ้   ผ ู บร ิหารสามารถตรวจสอบการโอนเง ินเบิกคืนไดที ่ เว ็ปไซตกองคลัง  

http://finance.kku.ac.t.h  ผานระบบ  e-service  โดยใช  User name , Password  ของ  KKU 

Mail  และเลขท่ีบัญชีธนาคารในการสืบคน 

หมายเหตุ  หากมีคาใชบริการโทรศัพทเคลื ่อนที ่เกินจากที่กำหนดในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  443/2562  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2562  ผูบริหารจะสามารถเบิก

เงินไดเทากับจำนวนท่ีประกาศกำหนดเทานั้น  โดยระบุขอความ  “ขออนุมัติเบิกจายเพียง......บาท”

(โดยระบุจำนวนเงินตามสิทธิ์ท่ีสามารถเบิกจายได) 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  12  แสดงตัวอยางขออนุมัติเบิกจายใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสำหรับผูบริหาร 

พรอมเอกสารประกอบ 

46 



 

 

 

 
 

 

 

     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  13  ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการคาเล้ียงรับรองประจำเดือน 

 

47 



 

 

 

 
 

 

 

     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  13  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการคาเลี้ยงรับรองประจำเดือน 

โดยเริ่มจาก  เลขานุการอำนวยการกลางจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการคาเลี้ยงรับรองประจำเดือน  

พรอมสัญญายืมเงินทดรองจาย  และแผนการยืมเงินทดรองจาย  เสนอผูอำนวยการกองบริหารงาน

กลางลงนาม  คุมยอดหลักการโดยใชงบประมาณจากหมวดเงิน  122816  อุดหนุนการดำเนินงาน

ของผูบริหาร  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  ออกเลขและสงขอมูลทะเบียน

หนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง  จากนั้นกองคลังจะตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบขอมูลผู

ยืมเงินทดรองจายวามีหนี้เงินยืมคงคางหรือไม  ถามีจะไมสามารถยืมเงินทดรองจายได  แตถาไมมี

กองคลังก็จะเสนอเรื่องใหอธิการบดีอนุมัติ 

เมื ่ออนุมัติแลวเจาหนาที ่หนวยเงินยืมจะสงเรื ่องใหเจาหนาที ่งานงบประมาณ

ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  และดำเนินการโอนเงินเขาบัญชีผูยืมตามวันท่ี

ระบุในสัญญายืมเงิน  เมื่อโอนเงินแลวเจาหนาที่จะสงเรื่องคืนใหกับหนวยงานเพื่อดำเนินการขอ

อนุมัติเบิกจายตอไป 

ท้ังนี้อัตราการเบิกคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหวางประเทศ  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2555  หนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840  ลงวันที่  16  มกราคม  2556  เรื่อง มาตราการ

บรรเทาผลกระทบจากการปรับปอัตราคาจางขั้นต่ำ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  ฉบับท่ี  

744/2558  เร ื ่อง  หล ักเกณฑการเบ ิกจ ายเง ินค าร ับรองของอธ ิการบดี  และประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  851/2559  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโอกาสพิเศษ  

งานพิธี  หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  14  ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาเล้ียงรับรองประจำเดือน 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  14  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายคาเลี้ยงรับรองประจำเดือน 

โดยเริ่มจาก  เมื่อฝายหรือผูบริหารมีการจัดประชุมหรือมีการรับรองกรณีตางๆ  เลขานุการฝายจะ

ดำเนินการประสานรานคาเพื่อจัดเตรียมอาหาร  อาหารวาง  และเครื่องดื่มเพื่อรับรองการประชุม  

เมื่อประชุมเสร็จเลขานุการฝายจะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกจายเงินจากสวนกลาง  โดย

เลขานุการอำนวยการกลางจะรวบรวมและดำเนินการเบิกจายคาเลี้ยงรับรองประจำเดือนในภาพรวม

ของผูบริหารตอไป   

โดยมีการจัดทำบันทึก  สรุปคาใชจายจำแนกออกเปนฝายพรอมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกจาย  (ตามระบุขางลาง)  และเสนอผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนาม  

คุมยอดเบิกจายจากหมวดเงิน  122816  อุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  (อธิการบดี รอง

อธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)  พรอมคืนเงินยืมทดรองจาย  (ถามี)  ออกเลขและสงขอมูลทะเบียน

หนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง   

เมื่อเจาหนาที่กองคลังจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบิกจายและเสนอ

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ  แตหากมีความผิดพลาดจะสงใหเจาของเรื่องดำเนินการแกไขกอนเสนอ

อธิการบดี  เมื่ออธิการบดีอนุมัติแลว  กองคลังจะดำเนินการเบิกจายและหักลางลูกหนี้เงินยืมทดรอง

จาย  ถือเปนอันจบกระบวนการ 

 

เอกสาร/หลักฐานการเบิกจายคาเล้ียงรับรอง  ประกอบดวย 

 

1. ใบเสร็จรับเงิน  ท่ีระบุชื่อ-ที่อยูรานคาที่ใหบริการ  วันที่จัดประชุม  เลขที่/เลมท่ี

ใบเสร็จรับเงิน  ชื่อ-ท่ีอยูผูจัดประชุม  ลายมือชื่อผูรับเงิน 

2. หนังสือเชิญประชุม  หรือคำเชิญจาก  Google  Calendar  หรือ  E-mail  หารก

เปนการเชิญกรณีเรงดวนและไมมีหลักฐานดังกลาว  เลขานุการฝายตองจัดทำบันทึกรับรองการจัด

ประชุมเพ่ือเปนหลักฐานประกอบแทน 

3. ระเบียบวาระการประชมุ 

4. รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

ทั้งนี้ตองดำเนินการสงเอกสารเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจายคาเลี้ยงรับรอง

ประจำเดือนงานสนับสนุนนโยบายผูบริหารไดกำหนดปฏิทินสำหรับดำเนินการเบิกจายคาเลี้ยงรับรอง

ภายในวันสุดทายของเดือน  เพื่อมิใหกระทบตอการดำเนินงานของเดือนถัดไป  และควรดำเนินการ

ใหแลวเสร็จพรอมคืนเงินเหลือจาย  (ถามี)  ภายใน  30  วัน  เนื่องจากเปนกรณียืมเงินเพื่อจัด

กิจกรรมหรือดำเนินโครงการ  และภายใน  15  วันกรณีเดินทางไปราชการ   
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  1269/2556  ลงวันที่  19  มิถุนายน  

2556  ไดกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได  หมวดที่  6  ขอ  

29  ไดกำหนดบทลงโทษ  กรณีที่ผูยืมเงินทดรองจายไมสงคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด  กอง

คลังจะดำเนินการหักเงินเดือน  เงินคาจาง  เงินประจำตำแหนง  เงินคาตอบแทน  บำเหน็จ  บำนาญ  

หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูยืมมีสิทธิ์ไดรับจากมหาวิทยาลัย  พรอมท้ังคาปรับรอยละ  7.5  ตอป  ของเงินยืมท่ี

ตองชำระ  เพื่อชำระคืนตามสัญญายืมเงินจนกวาจะครบและมีผลตอการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

หรือคาจางประจำของผูยืมและใหบันทึกในทะเบียนประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 
 

ภาพท่ี  15  ข้ันตอนการสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของผูบริหาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  15  แสดงถึงขั้นตอนการสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของผูบริหาร  

โดยเริ่มจากเลขานุการอำนวยการกลางรวบรวมเรื่องที่ไดรับการสั่งการจากผูบริหารฝายใหสนับสนุน

กิจกรรมในภาพรวม  สรุปขอมูลและสงเรื่องใหหัวหนางานสนับสนุนนโยบายผูบริหารพิจารณาเสนอ

ความเห็นในสวนของจำนวนและแหลงงบประมาณในการสนับสนุนตออธิการบดี  เมื่ออธิการบดี

พิจารณาอนุมัติ  กรณีใชแหลงงบประมาณจากหมวดเงิน  122816  อุดหนุนการดำเนินงานผูบริหาร

มหาวิทยาลัย  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  เลขานุการอำนวยการกลางจะ

ดำเนินการคุมยอดหลักการและสงใหกองคลังผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  จากนั้นจะ

ประสานหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเพื่อแจงการสนับสนุนและประสานเรื่องเอกสาร

หลักฐานการเบิกจาย 

 

ท้ังนี้สามารถดำเนินการเบิกจายเงินสนับสนุนกิจกรรมได  4  วิธีการ  คือ 

 

1. การยืมเงินทดรองจาย  (ถามี)  ซ่ึงใชในกรณีท่ีผูขอรับการสนับสนุนเปนหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนและตองการเงินสนับสนุนเรงดวน  โดยจะจัดทำสัญญายืมเงินทดรอง

จายและแผนการยืมเงินสงกองคลัง  เม่ือชำระเงินและไดเอกสาร/หลักฐานแลวจึงดำเนินการขออนุมัติ

เบิกจายตอไป 

2. ตัดโอนงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  กรณีผ ู ขอร ับการสนับสนุนเปน

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติตัดโอนงบประมาณใหกับหนวยงาน

ท่ีขอรับการสนับสนุนน 

3. ใหกองคลังเปนผูดำเนินการโอนเงินผานธนาคาร  ซึ่งเปนวิธีการที่งาย  สะดวก  

รวดเร็ว  และมีปลอดภัย  โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจายและขอความอนุเคราะหใหกองคลังเปน

ผู ดำเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารผู ขอรับการสนับสนุน  โดยเลขานุการอำนวยการกลางจะ

ประสานขอเอกสาร/หลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกจายอีกครั้ง 

4. จัดซื้อ-จัดจาง  กรณีวงเงินไมเกิน  10,000  บาท  ขออนุมัติเบิกจายโดยใช

แบบฟอรม ว 119 และหากมีวงเงินเกิน 10,000 บาท  ตองดำเนินการจัดซ้ือ-จัดจางตามระเบียบพัสดุ   

จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจายโดยมีผูอำนวยการกองบริหารงานกลางเปนผูลงนาม  

คุมยอดเบิกจาย  ออกเลขและสงทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง  จากนั้นเจาหนากอง

คลังตรวจสอบและเสนออธิการบดีอนุมัติ  และเมื่อไดรับอนุมัติแลวกองคลังจะดำเนินการเบิกจายโดย

วิธีการจายตรง  โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  ตัดโอนงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  (แลวแตกรณี)   
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

โดยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่  851/2559  ลงวันที่  16  มิถุนายน  

2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโอกาสพิเศษ  งานพิธี  หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  

สามารถสนับสนุนงบประมาณในภาพรวมของผูบริหารไดตามวงเงินที่ประกาศกำหนด  หากผูบริหาร

อนุมัติงบประมาณสสนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรมเกินวงเงินที่กำหนดตองเสนอเรื่องใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุพิจารณา  เมื่อมีมติแจงแนวปฏิบัติจากที่ประชุมแลวจึงจะ

สามารถดำเนินการตอไปได 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 
 

ภาพท่ี  16  ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  16  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

โดยเริ่มจากจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยระบุวันทำงาน  เหตุผล

ความจำเปน  งบประมาณและแหลงงบประมาณท่ีขอใชในการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พรอม

แนบรายชื่อผูปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงานจริง  ผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนามบันทึก  

เลขานุการอำนวยการกลางคุมยอดงบประมาณ  ออกเลขและสงขอมูลทะเบียนหนังสือสงในระบบ  

DMS  ใหกับกองคลัง  จากนั้นกองคลังตรวจสอบและพิจารณาเสนออธิการบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลว

กองคลังจะผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  ตามแหลงงบประมาณที่ขอใชเงิน  กองคลังสง

บันทึกตนฉบับคืนใหกับหนวยงานเจาของเรื่องเพ่ือดำเนินการเบิกจายตอไป 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  17  ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  17  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ โดยเริ่มจากเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามท่ีขออนุมัติหลักการไว  

เลขานุการฝายจะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจาย  ซึ่งประกอบดวย  รายงานการ

ปฏิบัติงานโดยระบุภาระงาน  วันและเวลาที่ปฏิบัติงาน  พรอมแนบหลักฐานการสแกนลายนิ้วมือ  

โดยมีผู บังคับบัญชาระดับหัวหนางานขึ ้นไปเปนผู ควบคุมการปฏิบัติงาน  และสงใหเลขานุการ

อำนวยการกลางสรุปและรวบรวมเสนอหัวหนางานสนับสนุนนโยบายผูบริหารลงนามเปนผูควบคุม

การปฏิบัติงาน  จากนั้นทำบันทึกขออนุมัติเบิกจายโดยคำนวณคาตอบแทนตามอัตราคาตอบแทนท่ี

ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด  เสนอผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนาม  คุมยอดเบิกจาย  

ออกเลขและสงขอมูลทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง 

จากนั้นกองคลังตรวจสอบและพิจารณาเสนออธิการบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลว  กอง

คลังจะดำเนินการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดวยวิธีการจายตรงใหกับ

ผูปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  พ.ศ.  2550  ลงวันที่  21  มกราคม  2550  กำหนดอัตราคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ดังนี ้

  การปฏิบัติงานในวันทำการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกินวันละ   

4  ชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละ  50  บาท 

  การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกินวันละ   

  7  ชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละ  60  บาท 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  18  ข้ันตอนการขออนุมัติหลักการและเบิกจายตามแบบฟอรม  ว 119 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

การเบิกจาย  ว 119  เปนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจาง  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ดวนท่ีสุด ท่ี  กค(กวจ)  0405.2/ว 119  ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2561  เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ

ดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน  คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน 

และการประชุมของหนวยงานของรัฐ  ในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน  10,000  บาท  และตองจัดทำ

รายงานขอความเห็นชอบพรอมดวยหลักฐานการจัดซื้อจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนาหนวยงาน  ภายใน  

5  วันทำการถัดไป  เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานขอความเห็นชอบ

ดังกลาวเปนหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

จากภาพที่  18  แสดงถึงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและเบิกจายตามแบบฟอรม  

ว 119  โดยเริ่มจากเลขานุการฝายดำเนินการจัดทำบันทึกเพ่ือแจงจัดหาพัดุ  โดยผานความเห็นชอบ

จากผูบริหารประจำฝาย  สงเรื่องใหผูอำนวยการกองบริหารงานกลางสั่งการใหเลขานุการอำนวยการ

กลางดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการตามแบบฟอรมตามภาพที่  19  และภาพที่  20  

ข้ึนอยูกับอำนาจการอนุมัติ   

กรณีที ่ใชงบประมาณของอธิการบดีจะใชแบบฟอรมตามตามภาพที ่  19  โดย

เลขานุการอำนวยการกลางลงนามสวนท่ี 1  ชอง 1  ในฐานะเจาหนาท่ี/ผูไดมอบหมาย  ผูอำนวยการ

กองบริหารงานกลางลงนามสวนที ่ 1  ชอง 2  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  สวนที ่ 2  ชองที ่ 1  

เจาหนาที่กองคลังจะเปนผูลงนามและเสนอความเห็นตออธิการบดีในฐานะเจาหนาที่ผูตรวจสอบ  

สวนท่ี 2  ชอง 2  อธิการบดีจะเปนผูลงนามอนุมัติในฐานะผูมีอำนาจสั่งซ้ือ/สั่งจาง 

กรณีท่ีใชงบประมาณจากฝายอำนาจการอนุมัติเปนของรองอธิการบดี  จะดำเนินการ

จัดทำแบบฟอรมตามภาพที่  20  โดยเลขานุการอำนวยการกลางลงนามสวนที่ 1  ชอง 1  ในฐานะ

เจาหนาที่/ผู ไดมอบหมาย  ผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนามสวนที่ 1  ชอง 2  ในฐานะ

เจาหนาที่ผู ตรวจสอบ  สวนที่ 1  ชองที่ 3  รองอธิการบดีฝายจะเปนผูลงนามอนุมัติในฐานะผูมี

อำนาจสั่งซ้ือ/สั่งจาง  สวนท่ี 2  เจาหนาท่ีกองคลังจะเปนผูลงนามฐานะเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสาร 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  19  แสดงตัวอยางแบบฟอรม  ว 119  สำหรับเสนออธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  20  แสดงตัวอยางแบบฟอรม  ว 119   

สำหรับเสนอหัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสวนงาน/รองอธิการบดี 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  21  ข้ันตอนการจัดซ้ือ-จัดจาง  (จัดหารวมศูนย) 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

ทั้งนี้กระบวนการการจัดซื้อ-จัดจาง  จะดำเนินการก็ตอเมื่อไมมีวัสดุในสต็อกกลาง

ของงานพัสดุ  กองคลัง  หรือเปนวัสดุที่มีความตองการเฉพาะเจาะจงในการใชงาน  ปจจุบันมีการ

ดำเนินการแบบจัดหารวมศูนย  กลาวคือ  งานพัสดุ  กองคลัง  จะเปนผูจัดหาวัสดุ   

จากภาพที่  21  แสดงถึงขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจาง  (จัดหารวมศูนย)  โดยเริ่มจาก

เลขานุการฝายดำเนินการจัดทำบันทึกแจงความประสงคในการจัดหาพัสดุ  โดยระบุคุณสมบัติ  รุน  

ยี่หอ  กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)  ตามที่ตองการ  โดยผานความเห็นชอบ

จากรองอธิการบดีประจำฝาย  และสงเรื่องใหผูอำนวยการกองบริหารงานกลางสั่งการใหเลขานุการ

อำนวยการกลางดำเนินการโดยจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื ้อ-จัดจาง  (จัดหารวมศูนย)  ตาม

แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ผูอำนวยการกองบริหารงานกลางลงนามบันทึก  ออกเลขและสง

เรื่องใหเลขานุการฝายตรวจสอบงบประมาณประมาณคงเหลือ  คุมยอด  และเสนอรองอธิการบดีฝาย

หรือผูไดรับมอบอำนาจอนุมัติ  เม่ืออนุมัติแลวเลขานุการฝายจะสงเรื่องใหเลขานุการอำนวยการกลาง

Scan  และสงเอกสารในระบบ  DMS  ใหกองคลัง 

จากนั้นกองคลังจะตรวจสอบรายละเอียดและผูกพันงบประมาณในระบบ  KKUFMIS  

และสงเรื ่องตอใหงานพัสดุ  กองคลัง  ดำเนินการจัดหาพัสดุ  เมื ่อฝายไดรับพัสดุจะดำเนินการ

ตรวจสอบและลงนามในใบตรวจรับพัสดุ  เปนอันสิ้นสุดกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ภาพท่ี  22  แสดงตัวอยางแบบฟอรมการจัดซ้ือ-จัดจาง  (จัดหารวมศูนย) 
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ภาพท่ี  23  ข้ันตอนการเบิกพัสดุ  (โครงการรวมซ้ือ-กระจายสง) 
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     คูมือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การบริหารจดัการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบรหิาร 

จากภาพที่  23  แสดงถึงขั้นตอนการเบิกพัสดุ  (โครงการรวมซื้อ-กระจายสง)  โดย

เริ่มจาก  ฝายดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุที่ตองการเบิก  จัดทำบันทึกและสรุปรายการพัสดุท่ี

ตองการเบิกในใบเบิกหรือสงคืน  แบบ พ.001  ตัวอยางตามภาพท่ี  24  โดยเลขานุการฝายจะเปนผู

ลงนามในชองผูรับพัสดุแทน  และเสนอเรื่องใหผู มีสิทธิ์อนุมัติการเบิกพัสดุ  ซึ ่งในที่นี ้หมายถึง

ผูอำนวยการกองบริหารงานกลาง  เปนผูอนุมัติการเบิกพัสดุ  และสงขอมูลใหงานพัสดุ  กองคลัง  

เพื่อดำเนินการจัดสงพัสดุใหฝายตามรายการเบิก  เมื่อฝายไดรับพัสดุแลวจะดำเนินการตรวจสอบ

รายการเบิกใหตรงกับใบสงของ  ลงนามในชองผูรับพัสดุ  เม่ือครบกำหนดงานพัสดุ  กองคลัง  จะทำ

บันทึกแจงยอดคาใชจายเพ่ือใหหนวยงานดำเนินการตัดโอนงบประมาณคาเบิกพัสดุ  เลขานุการ

อำนวยการกลางจะตรวจสอบและใหเลขานุการฝายยืนยันยอดคาใชจายวาตรงกับขอมูลการเบิก

หรือไม  หากมีการยืนยันยอดคาเบิกพัสดุโดยไมแกไข  เลขานุการอำนวยการกลางจะจัดทำบันทึก

เพื่อขออนุมัติตัดโอนงบประมาณหมวดเงิน  122816  อุดหนุนการดำเนินงานผูบริหารมหาวิทยาลัย  

(อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  ตามยอดที่ไดแจงยืนยันใหผู อำนวยการกอง

บริหารงานกลางลงนาม  ออกเลขและสงขอมูลทะเบียนหนังสือสงในระบบ  DMS  ใหกองคลัง  

จากนั้นงานงบประมาณจะดำเนินการตัดโอนงบประมาณดังกลาวใหกับงานพัสดุ  กองคลัง   

และเพื ่อใหการเบิกจายและการบริหารงานคลังพัสดุกลางถูกตองตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ขอ  204  

กำหนดใหการเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของรัฐใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก  งานพัสดุ  

กองคลัง  จึงดำเนินการสำรวจขอมูลและใหหนวยงานแจงรายชื่อพรอมตัวอยางลายมือชื่อผูมีสิทธิ์

เบิก/สงคืนพัสดุ  และผูรับพัสดุ  เพ่ือเปนฐานขอมูลในการเบิก-จายพัสดุประจำปงบประมาณ  โดยผูมี

สิทธิ์เบิก/สงคืนพัสดุนั้น  ตองดำรงตำแหนงผูอำนวยการกองบริหารงานคณะหรือหัวหนาหนวยงาน   

ขอเสนอแนะ  เลขานุการฝายควรจัดทำทะเบียนควบคุมการใชวัสดุประจำฝายและ

จัดทำระบบรายงานวัสดุคงเหลือประจำปเพ่ือเปนฐานขอมูลประจำฝาย 
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ภาพท่ี  24  แสดงตัวอยางใบเบิกหรือใบสงคืนแบบ  พ. 001  สำหรับเบิกพัสดุ 
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บทที่  5 

ปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไข  และขอเสนอแนะ 
 

  การบริหารจัดการงานดานงบประมาณและพัสดุสำหรับเลขานุการผูบริหาร  ผูเขียน

ในฐานะผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ดังกลาว  พบวาผูปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารจำเปนจะตองมี

ความรูความเขาใจในลักษณะงาน  วิธีการปฏิบัติงาน  การวางแผนงาน  การประสานงาน  การ

ใหบริการ  อีกท้ังยังตองศึกษาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางถูกวิธี  โดยมีระบบกำกับติดตาม

การดำเนินงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ประกอบกับการ

ดำเนินงานดานงบประมาณและพัสดุนั้นตองดำเนินการดวยความถูกตองตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ซึ่งบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง  

อีกทั้งลักษณะงานยังตองมีการประสานงานรวมกับบุคคลที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  สงผลใหกระบวนการปฏิบัติงานประสบปญหา  ซึ่งผูเขียนไดรวบรวมและวิเคราะห

จำแนกสาเหตุตามประเภทของการดำเนินงาน  ดังนี ้
 

ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไข 

 จากประสบการณในการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารที่มีบทบาทหนาที่และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการดำเนินงานดานงบประมาณและพัสดุ  ผู เขียนจำแนกประเภทของปญหาที่พบในการ

ปฏิบัติงานตามประเภทของการดำเนินงาน  ดังแสดงในตารางท่ี  3 

 

ตารางท่ี  3  แสดงปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไข 
 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

คารถประจำตำแหนงผูบริหาร  

1. มีการแจงขอมูลผูบริหารที่ใชประกอบการขอ

อนุมัติหลักการ  อาทิ  ชื่อ-สกุล  ตำแหนง  เลขท่ี

บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนรถยนต บัญชี

ธนาคาร  ไมถูกตองทำใหเกิดความคลาดเคลื่อน

ในการดำเนินการ 

1. มีการยืนยันขอมูลผูบริหาร  พรอมทั้งจัดทำ

ฐานขอมูลผูบริหารและมีการอัพเดทใหถูกตอง

และสอดคลองกับความเปนจริงอยูเสมอ 

2. มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื ่องอำนาจการ

อนุมัติ  โดยกรณีการขออนุมัติหลักการคารถ

ประจำตำแหนงของอธิการบดีตองดำเนินการ

2. ศึกษาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินการ

เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการ

จัดหารถประจำตำแหนงของผูบริหาร 
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ขออนมัติจากนายกสภามหาวิทยาลัย  และสวน

ของรองอธิการบดีขออนุมัติตออธิการบด ี

คาโทรศัพทเคล่ือนท่ีสำหรับผูบริหาร  

1. เลขานุการฝายไมมีการติดตามใบเสร็จรับเงิน

คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารทำให

มีการเบิกจายลาชา   

1. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ

จัดทำเอกสารเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของ

ผูบริหารเดือนละ 2 ครั้ง คือรอบวันที่ 15 และ 

30 ของเดือน โดยเลขานุการฝายตองจัดเตรียม

เอกสาร  ประกอบดวย  ใบเสร ็จร ับเง ินคา

โทรศัพทที่มีการลงนามรับรองการจายเงินจาก

ผู บริหารและใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท

ประจำเด ือน  และส ง เร ื ่องให  เลขาน ุการ

อำนวยการกลางดำ เน ินการก อนถ ึ งรอบ

ดำเนินการ 

2. ผูบริหารไมทราบขั้นตอนการตรวจสอบเงิน

เบิกคืน เนื่องจากกรณีนี้ผูบริหารมีการสำรองเงิน

เพื่อชำระคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และนำ

ใบเสร็จรับเงินมาดำเนินการเบิกเงินคืน   

2. แจงการตรวจสอบขั้นตอนการจายตรงเงิน

เบิกคืนเขาบัญชีผูบริหาร ซึ่งตามปกติการจาย

ตรงจะมีรอบการโอนเงินเขาบัญชีทุกวันที่ 12  

และ 25 ของเดือน ขึ้นอยูกับระยะเวลาการสง

เอกสารเบิกจาย โดยผูบริหารสามารถตรวจสอบ

การโอนเงินเบิกจายคืนไดที ่เว็ปไซตกองคลัง  

http://finance.kku.ac.t.h  ผ  า น ร ะ บ บ  e-

service  โดยใช User name , Password  ของ  

KKU Mail และเลขท่ีบัญชีธนาคารในการสืบคน 

คาเล้ียงรับรองและอ่ืนๆ  

1. มีการกรอกรายละเอียดใบเสร็จรับเง ินไม

ถูกตอง ไมครบถวน และการดำเนินการสวน

ใหญเลขานุการฝายจะเปนผูกรอกรายละเอียด

ใบเสร็จรับเงินดวยตัวเอง  

1. ศึกษารายละเอียดการกรอกใบเสร็จรับเงิน 

โดยตามหลักการตรวจสอบของกองคลัง และมี

การตรวจสอบรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะ

ประกอบดวย ชื ่อ-ที ่อยู ร านคา เลมที ่/เลขท่ี

ใบเสร ็จร ับเง ิน ว ันท ี ่  รายการ จำนวนเงิน 

(ตัวเลข/ตัวอักษร) ลายมือชื่อผูรับเงิน ทั้งนี้ควร

http://finance.kku.ac.t.h/
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ใหรานคาเปนผู ออกหรือเขียนใบเสร็จรับเงิน 

และหากมีการเขียนใบเสร็จรับเงินผิดพลาดควร

ใหรานคาเปนผูแกไขโดยลงนามกำกับจุดผิดหรือ

ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม 

2. เลขานุการฝายมีการสงเอกสารเบิกจายให

เลขานุการอำนวยการลาชา ทำใหสงผลกระทบ

ต อการดำ เน ินการส  ง เบ ิ กจ  าย  และต อง

ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกจายเพิ่มเติม (กรณีสง

ชุดเบิกจายกองคลังแลว) 

2. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการสงเอกสาร

เบิกจายที่ชัดเจน ซึ่งตามปฏิทินการดำเนินงาน

ของงานสนับสนุนนโยบายผูบริหารกำหนดใหมี

การสงเอกสารเบิกจายคาเลี้ยงรับรองและอื่นๆ 

ในว ันส ุดท  ายของ เด ื อน โดย เลขาน ุการ

อำนวยการกลางจะดำ เน ิ นการรวบรวม 

ตรวจสอบ และจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจายคา

เลี้ยงรับรองและอ่ืนๆ ประจำเดือน ท้ังนี้เพ่ือมิให

กระทบกับการยืมเงินทดรองจายคาเลี้ยงรับรอง

และอ่ืนๆ ของเดือนถัดไป 

3. กรณีการเบิกคาชุดอาหารใสบาตร ผูบริหาร

ฝายตองไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหปฏิบัติ

ภารกิจแทนจึงจะสามารถเบิกจายเงินคาจัดซ้ือ

ชุดอาหารใสบาตรได 

3. การจัดซื ้อชุดอาหารใสบาตรไมมีระเบียบ

รองร ับ ด ังน ั ้นฝ ายท ี ่ ได ร ับมอบหมายต อง

ดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเบิกจายตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ

ในการพิจารณาหลักเกณฑการเบิกจาย 

4. กรณีการเบิกคาพวงหรีดไมมีหนังสือสั่งการ

จากผูบริหารฝาย และการเบิกจายคาพวงหรีด

ในนามรองอธิการบดี ผู ชวยอธิการบดี และท่ี

ปรึกษามหาวิทยาลัยไมมีระเบียบรองรับ 

 

 

 

 

 

 

4. กรณีการเบิกคาพวงหรีดตองดำเนินการ

เบิกจายตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ท่ี 

กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงว ันที ่  7 มีนาคม 

2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการ

จัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมของหนวยงานของรัฐ ในวงเงินครั้งหนึ่ง

ไม  เก ิน 10,000 บาท โดยต องได ร ับอน ุม ัติ

หลักการจัดซื้อจากผูมีอำนาจ (อธิการบดี) และ

จะตองดำเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 5 
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วันทำการถัดไป แตเนื ่องจากกรณีการเบิกคา

พวงหร ีดในนามรองอธ ิการบด ีและผ ู ช วย

อธิการบดีไมมีระเบียบรองรับ กองคลังจึงได

เสนอเรื่องใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการ

คลังและพัสดุพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 

9/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยท่ี

ประช ุมได พ ิจารณาและม ีมต ิ เห ็นชอบให

ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

ฉบับท่ี 851/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 

เรื ่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโอกาส

พิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

กลาวคือ สามารถจัดสงพวงหรีดไดในนามสวน

งานและในนามมหาวิทยาลัย 

5. เลขานุการฝายจัดเตรียมเอกสารสำหรับ

ประกอบการเบิกจายไมครบถวน ทำใหตองสง

เรื่องกลับใหเลขานุการฝายดำเนินการแกไขและ

เพ่ิมเติมเอกสาร 

5. แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานในการประชุม

บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู บริหาร โดย

เอกสารประกอบการเบิกจาย กรณีเบิกคาใชจาย

ในการจัดประชุม ประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน 

(คาอาหาร/อาหารวาง/เครื่องดื่ม) หนังสือเชิญ

ประชุม/การเชิญทาง Calendar E-mail วาระ

การประชุม และรายชื่อผูเขารวมประชุม ทั้งนี้

หากเปนการจัดประชุมเรงดวนและไมมีหนังสือ

เชิญเลขานุการฝายตองดำเนินการจัดทำเอกสาร

รับรองการจัดประชุมโดยใหผูบริหารฝายเปนผู

ลงนามรับรอง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

หลักฐานการเบิกจายไมครบถวน อาทิ ไมมี

รายงานสแกนลายนิ้วมือ/รายงานการปฏิบัติงาน 

ผู จ ัดทำเอกสารควรมีการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบ ิกจ ายให ครบถวน

ถูกตองกอนสงเบิกจายใหกองคลัง เพ่ือลดปญหา

การตีเอกสารกลับเพ่ือแกไขทำใหเกิดความลาชา 
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คาสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมผูบริหาร  

1. เลขานุการฝายขาดความรูความเขาใจและ

ไมสามารถแยกแยะไดวาเรื่องลักษณะใดควรจะ

ดำเนินการสนับสนุนในภาพรวมของผูบริหาร  

ทำใหเกิดความซ้ำซอนในการใหการสนับสนุน 

1. มีการอธิบายใหความรูและสรางความเขาใจ

รวมกันเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและไมเกิด

ความสับสนของผูปฏิบัติงาน 

2. มีข อจำกัดเร ื ่องวงเง ินในการสนับสนุน  

กลาวคือ สามารถสนับสนุนงบประมาณใน

ภาพรวมของผูบริหารไดในอัตราตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 851/2559 ลง

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ

อัตราคาใชจายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. หากผ ู บร ิหารม ีการอน ุม ัต ิ งบประมาณ

สนับสนุนการจ ัดงาน/กิจกรรมเกินอัตราท่ี

ป ระกาศมหาว ิ ทย าล ั ยขอนแก  นฉบ ับ ท่ี  

851/2559 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื ่อง 

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโอกาสพิเศษ 

งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ตองมีการ

เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริหารการคลังและ

พัสดุพิจารณา เมื่อมีมติแจงแนวปฏิบัติจากท่ี

ประชุมแลวจึงจะสามารถดำเนินการตอไปได 

การคุมยอดงบประมาณ  หมวดเงิน  122816  

1. เลขานุการฝายไมเขาใจกระบวนการสงเรื่อง

มาคุมยอดงบประมาณ 

1. มีการทำขอตกลงและแจงแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินการคุมยอดงบประมาณในที่ประชุมงาน

สนับสนุนนโยบายผูบริหารเพื่อเปนการทบทวน

ข้ันตอนการดำเนินงานใหมีแนวปฏิบัติตรงกัน 

2. เลขานุการฝายไมสงเรื่องที่ไดรับการอนุมัติ

หลักการเมื่อมีการยกเลิกคุมยอดงบประมาณ  

อันเกิดจากหลายปจจัย อาทิ ผู บริหารยกเลิก

การเดินทางไปราชการ หรือมีการยกเลิกการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ  และไมมีการใช

จ ายเง ิน ทำให ม ีรายการค างจ ายในระบบ 

KKUFMIS เนื่องจากมีการผูกพันงบประมาณแต

ไมมีการยกเลิกรายการ 

2. แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการกับผูท่ีเก่ียวของ 

โดยเลขานุการอำนวยการกลางจะทำหนาท่ี

ตรวจสอบและประสานกองคลังเพื ่อยกเลิก

รายการผูกพันงบประมาณในระบบ KKUFMIS 

ตอไป 

3. มีการเบิกจายลาชา 3. เนื่องจากงบประมาณหมวดเงิน 122816 มี

ผู บริหารทุกฝายมาขอใชเงินและในแตละปมี
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รายการขอใชงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นเพ่ือ

เปนการบริหารจัดการงบประมาณเลขานุการ

อำนวยการกลางจึงไดประสานเลขานุการฝาย

และผูเกี่ยวของ เพื่อแจงแนวปฏิบัติโดยจะมีการ

กำก ั บ /ต ิ ดต ามการ ใช  จ  า ย งบปร ะม าณ

ประจำเดือน และในชวงใกลสิ้นปงบประมาณจะ

ดำเน ินการติดตามและเร งร ัดเบ ิกจ ายเ พ่ือ

ตรวจสอบรายการสำหรับการกันเงินเหลื่อมป

ตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกองคลังกำหนด 

4. ยอดงบประมาณในระบบ KKUFMIS ไมตรง

กับการคุมยอดมือ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากหลายปจจัย 

อาทิ ยังไมมีการคืนยอดกรณีมีเงินเหลือจายใน

ระบบ มีการนำเรื ่องไปผูกพันงบประมาณใน

ระบบโดยไมมีการคุมยอด 

4. มีการจัดทำระบบคุมยอดงบประมาณและมี

การ Shared Drives การคุมยอดงบประมาณ

เพ่ือตรวจสอบขอมูลรวมกับเจาหนาท่ีกองคลัง 

การจัดซ้ือ-จัดจาง   

1. การจัดซื้อ-จัดจาง เปนการจัดหาพัสดุรวม

ศูนย ซึ ่งฝายที ่ประสงคจะดำเนินการตองทำ

บันทึกแจงความประสงคในการจัดหาโดยระบุ

คุณสมบัติตามความตองการไปยังงานพัสดุกอง

คลังเพื่อดำเนินการจัดหา แตกระบวนการที่งาน

สนับสนุนนโยบายดำเนินการนั้นคือฝายจะทำ

บันทึกแจงความประสงคมายังกองบริหารงาน

กลาง เพื ่อใหเลขานุการอำนวยการกลางเปน

ผูดำเนินการจัดทำเอกสาร โดยอำนาจการอนุมัติ

การจัดซื้อ-จัดจางจะขึ้นอยูกับแหลงเงิน ซึ่งถา

ขอใชงบประมาณหมาวดเงิน 122816 ผูอนุมัติ

ค ืออธิการบดี แตถ าเปนการใชเง ินฝายรอง

อธิการบดีหรือผู ช วยอธิการบดีที ่ไดร ับมอบ

ควรมีการทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนในการดำเนินงาน และลดขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
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อำนาจจะเปนผูอนุมัติ ซ่ึงการดำเนินการดังกลาว 

เปนการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

2. เลขานุการฝายไมมีการประสานแจงลวงหนา

เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติหลักการ

กอนการจัดซื ้อ ทำใหงานพัสดุ กองคลังตอง

ดำเน ินการจัดทำเอกสารจัดจ ัดซ ื ้อ-จัดจาง

ยอนหลัง  

2. ควรมีการวางแผนการจัดซื้อ-จัดจางประจำป 

ทั้งนี้หากตองดำเนินการกรณีเรงดวนเลขานุการ

ฝายควรประสานแจงขอมูลไปยังงานพัสดุและ

เลขานุการอำนวยการกลางเพ่ือดำเนินการจัดทำ

เอกสารกอนการจัดซ้ือ-จัดจาง 

3. เลขานุการฝายไมแจงรายละเอียด/คุณสมบตัิ

สินคาที ่ตองการ ทำใหเกิดความลาชาในการ

จัดหา  

3. เลขานุการฝายควรประสานรานคาและขอใบ

เสนอราคาเพื่อประกอบการขออนุมัติหลักการ 

ซ่ึงจะทำใหลดระยะเวลาในการดำเนินการลงได 

4. กรณีจัดซื้อครุภัณฑ เมื่อเลขานุการฝายไดรับ

ครุภัณฑแลว ไมมีการประสานหรือแจงทะเบียน

หมายเลขครุภัณฑในระบบ KKUFMIS  

4. กรณีสินคาที่เปนครุภัณฑกอนมีการรับมอบ

ครุภัณฑจากรานคา เลขานุการฝายควรประสาน

แจงเจาหนาที่พัสดุ กองบริหารงานกลาง เพ่ือ

ดำเนินการจัดทำทะเบียนหมายเลขครุภัณฑใน

ระบบ KKUFMIS ไวสำหรับเปนหลักฐานอางอิง

ตอไป 

การเบิกพัสด ุ  

เลขาน ุการฝ ายขาดความร ู ความเข า ใจใน

กระบวนการจัดทำเอกสารเพ่ือเบิกพัสดุโครงการ

รวมซ้ือ-กระจายสง  จากงานพัสดุ  กองคลัง 

- มีการศึกษาขั้นตอน  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ

ในการเบิกพัสดุโครงการรวมซ้ือ-กระจายสง 

- ประสานขอคำปรึกษาจากเจาหนาท่ีพัสด ุ

การเบิกจาย ว 119  

มีการดำเนินการลาชาทำใหตองมีการเสนอ

เอกสารเพ่ือขออนุมัติยอนหลัง  

มีการกำกับและเรงรัดการดำเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

และไมควรมีการขออนุมัติยอนหลัง ทั้งนี้เพื่อให

เปนไปตามแนวปฏิบัติของหนังสือกรมบัญชี 

กลาง  ดวนที่สุดที่  กค(กวจ)  0405.2/ว 119  

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนการจัดหาพัสดุ

ที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

หนวยงานของรัฐ ในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

โดยตองดำเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน  

5 วันทำการถัดไป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติตางๆ  เพ่ือใหการดำเนินงานถูกตองและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรูและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหกับ

เลขานุการผูบริหารอยางสม่ำเสมอ 

3. ควรมีการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานรวมกันระหวางเลขานุการผูบริหารและ

เจาหนาที่กองคลังหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ  เพื่อสรางความเขาใจและมีแนวทางการปฏิบัติงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. มีการรวบรวมปญหา  อุปสรรค  และวิธีการแกไขในการปฏิบัติงาน  เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะห

และหาทางปองกันการเกิดปญหาซ้ำอีก 

5. สงเสริมใหมีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อจัดทำระบบกำกับติดตามการ

ดำเนินงาน  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน  อีกทั้งเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. มีการจัดทำแบบฟอรมตัวอยางเอกสารการดำเนินงานดานตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของเลขานุการผูบริหารและมีการเผยแพรในเว็ปไซตกองบริหารงานกลาง 

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางเครือขายเลขานุการผูบริหาร 
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