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คํานํา 

 
   คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ  กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการจัดโครงการ กองกิจการพิเศษ โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานอีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
สำหรับบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม ่
   คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ กองกิจการพิเศษ ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูล สําหรับ
ผู้ที่ทําหนาทีก่ารขออนุมัติโครงการ การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ การจัดทำบันทึก
ข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จองห้องประชุม สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์
ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือ
ถ่ายทอดสด กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การ
จัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ ซึ่งจะสามารถนําไปปฏิบัติจริง และไดทราบถึงเทคนิคใน
การจัดเตรียมการจัดโครงการ การเตรียมเอกสาร การดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองตาม 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เรื ่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม  เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  เรื ่อง การจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และระเบียบ ว่าด้วย การ
ใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น  คูมือฉบับนี้ สามารถใชเปนแนวทางประกอบ
สําหรับ ผูสนใจและผูที่กําลังปฏิบัติงานดานนี้ รวมทั้งผูที่ตองการศึกษา วิธีการดำเนินโครงการอยางมืออาชีพ 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการการดำเนิน
โครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
กองกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางผู้จัดทำยินดีน้อมรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาววิไลวรรณ  อิศรเดช 
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ 

เมษายน ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญรูปภาพ ง 
บทที่ ๑ บทนํา  ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมา  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ  ๒ 
 ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับ  ๒ 
 ๑.๔ ขอบเขตของคู่มือ ๓ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์ ๔ 

บทที่ ๒ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ๕ 
 ๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย  ๕ 
 ๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ๘ 
 ๒.๓ แผนขับเครื่อนกองกิจการพิเศษ ๙ 

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  ๑๑ 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม ๑๑ 
 ๓.๒ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทส ๑๒ 
 ๓.๓ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็น   

      ช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ 
๑๔ 

 ๓.๔ การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณื อัตาคาบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น ๑๔ 
บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน  ๑๖ 

 ๔.๑ การขออนุมัติโครงการ ๑๗ 
 ๔.๒ การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ ๑๙ 
 ๔.๓ การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (จองห้องประชุม สั่งอาหารและ 

      เครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์/ 
      บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพ่ือถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด) 

๒๒ 

 ๔.๔ การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธาน 
      เปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 

๒๔ 

 ๔.๕ การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ๒๕ 
 ๔.๖ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ประกอบ 

      กฎกระทรวงฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นกระบวนการทำงานของกลุ่มงานพัสดุ    
      กองคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้จัดทำ) 

๒๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 
เอกสารอ้างอิง  ๓๐ 
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการขอทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย/ใบสำคัญจ่ายเช็ค/ 
                 ใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย ๓๐ 

ภาคผนวก ข ประกาศและระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ๓๔ 
ภาคผนวก ค คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองกิจการพิเศษ ๖๑ 
 



ง 
 

สารบัญรูปภาพ 
ภาพที่ ๒.๑ โครงสร้าง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕ 
ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหาร กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ๖ 
ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการปฏิบัติงานกองกิจการพิเศษ ๗ 
ภาพที่ ๒.๔ แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ   ๙ 
ภาพที่ ๔.๑ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติโครงการ ๑๗ 
ภาพที่ ๔.๒ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ ๑๙ 
ภาพที่ ๔.๓ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการ (จองห้องประชุม  
               สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์  
               (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพ่ือถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด) 

๒๒ 

ภาพที่ ๔.๔ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/คำกล่าว 
               รายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 

๒๔ 

ภาพที่ ๔.๕ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ ๒๕ 
ภาพที่ ๔.๖ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒)  
               (ข) ประกอบกฎกระทรวงฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 

ภาพที่ ๔.๗ ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ๓๒ 
ภาพที่ ๔.๘ ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเช็ค ๓๓ 
ภาพที่ ๔.๙ ตัวอย่างแบบฟอร์มใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย ๓๓ 



 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
๑.๑ ความเป็นมา  
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรก 
เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๔๓๒  ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙  ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้ “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ 
ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบคุคล 
กำหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ (ตามมาตรา ๖)  ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา  วิจัย  ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” โดยมีสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์คณะบุคคลในการ
กำหนดทิศทาง นโยบาย กำกับติดตามการทำงานของมหาวิทยาลัย 

กองกิจการพิเศษเป็นคณะบุคคล ที่มีองค์ประกอบมาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีเฉพาะคฤหัสถ์อย่างเดียว การทำงานของกองกิจการพิเศษจะใช้การจัด
โครงการต่าง ๆ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยทำ
ให้การทำงานของกองกิจการพิเศษ มีทิศทาง นโยบาย การกำกับติดตามการทำงานของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นจะเริ ่มตั้งแต่การขออนุมัติโครงการ การ
จัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จอง
ห้องประชุม สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/
บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึง
ประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และการจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
โครงการฯ มีผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และมีบทบาทหน้าที่ความสำคัญที่แตกต่างกัน 

ขั ้นตอนอนุมัติโครงการ เป็นขั ้นตอนที่มีความสำคัญ คณะทำงานในกองกิจการพิเศษ ผู ้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้เสนอเรื่องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ควรจะดำเนินการเสนอเรื่องตามกำหนดเวลา การจัดเตรียม
เอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน ส่วนการจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ การจัดทำ
บันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จองห้องประชุม สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง  หนังสือเชิญ-
นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป 
หรือถ่ายทอดสด กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และ
การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ ทุกขั้นตอนมีบทบาทสำคัญและเชื่อมโยงกันทุกขั้นตอน 
ที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาในการดำเนินโครงการของเจ้าหน้าที่เอง  ซึ่งไม่ทราบขั้นตอนการจัดโครงการ ขาด
ความรู้ เนื่องจากบุคลากรของกองกิจการพิเศษ  เป็นกองตั้งใหม่   

 
 



๒ 
 

จากปัญหาในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนิน
โครงการ ของกองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดโครงการ ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และสิ่งที่ควรปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือช่วยให้การ
จัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้และจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนั้น
เพื่อให้ บุคลากร กองกิจการพิเศษ ใช้เป็นแนวทางในการกำกับการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้มีมาตรฐาน และ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัด ของกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี และเพื่อเป็นพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การดำเนินการจัดโครงการกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 

๑. เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
๒. เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่
ถูกตอง ไปในแนวทางเดียวกัน 
๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม ่

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ได้รับประโยชน์ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และทราบบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง 

๒. ได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ทราบขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง ไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. ได้รับประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม ่
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๑.๔ ขอบเขตของคู่มือ 

   คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ ฉบับนี ้ เป็นคู ่มือที ่จัดทำขึ ้นเฉพาะการ
ปฏิบัติงานของกองกิจการพิเศษ ซึ่งจะมีการจัดโครงการตามปฏิทินของกองกิจการพิเศษ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ซึ่งคู ่มือปฏิบัติงานดังกล่าว 
มีเนื้อหา ครอบคลุมตั้งแต ่การขออนุมัติโครงการ การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-
จ่ายในโครงการ การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จองห้องประชุม สั่ง
อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ 
(ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื ่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด 
กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และ
การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางหรือข้อสรุป
ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเริ่มปฏิบัติงาน ตามประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เรื ่อง การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และระเบียบว่าด้วย 
การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
   กระบวนการที่ ๑ : การขออนุมัติโครงการ 
   กระบวนการที่ ๒ : การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ 
   กระบวนการที่ ๓ : การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (จองห้อง
ประชุม สั ่งอาหารและเครื ่องดื ่ม อาหารว่าง  หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ 
ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพ่ือถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือ
ถ่ายทอดสด) 
   กระบวนการที่ ๔ : การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/ 
คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 
   กระบวนการที่ ๕ : การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ 
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๑.๕ นิยามศัพท์ 

โครงการ  หมายความว่า  โครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณกองกิจการพิเศษ 
สำนักงานอธิการบดี เช่น โครงการ วันบุรพาจารย์ วันปิยมหาราช โครงการ ป้องกันการ
ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา (ป.ป.ช.) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ฝ่ายคฤหัสถ์ 
(กีฬาภายใน,กีฬาประเพณี, กีฬา สกอ.) และโครงการ จิตอาสา 
   บุคลากร หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้มี
หน้าที่ดูแลสถานที่ซ่ึงมีเง่ือนไขในการปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัด 

เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาที่
กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ 
   วันทำการ หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ หากวันใดใน
สัปดาห์นั้นตรงกับวันธรรมสวนะ ให้ถือว่าวันเสาร์ของสัปดาห์นั้นเป็นวันทำการ ยกเว้นวัน
ธรรมสวนะท่ีตรงกับวันหยุดราชการ 
   เวลาปฏิบัติการ หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ของวันทำ
การ 
   การปฏิบัติงานล่วงเวลา หมายความว่า การทำงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอก
เวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
   รองอธิการบดีในกำกับ หมายความถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปซึ่งกำกับ
ดูแล สั่งการ กองกิจการพิเศษ 
   ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย หมายความถึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั ่วไป และผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ ่งได้ร ับมอบหมายงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง การมอบหมายงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี  
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
 



๕ 
 

บทที่ ๒ 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 ในบทนี้ เป็นการกล่าวถึงโครงสร้าง ที่สำคัญของกองกิจการพิเศษ สังกัดสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลงานด้านโครงการ โดยกองกิจการพิเศษได้รวบรวมและ
เรียบเรียงรายละเอียดตามลำดับไว้ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองกิจการพิเศษ   
๒.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๒.๔ คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.๕ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 

๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  



๖ 
 

๒.๑.๑ โครงสร้างการบริหาร กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหาร กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

งานสวัสดกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย 

งานพิธกีารเกีย่วกับบุคลากรฝ่าย
คฤหัสถ์เป็นการเฉพาะ 

งานอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดร้ับมอบหมาย 

งานกฬีา สกอ. และกีฬาประเพณรี่วมกับ มมร. 

งานอบรมลูกเสือชาวพุทธ 

งานประสานงานร่วมศิษย์เก่า มจร 

งานดูแลร่วมวันเสฐยีร  พันธรังษี 

งานดูแลร่วมวันจำนงค์  ทองประเสรฐิ 

งานประสานความร่วมกับสำนกังาน กกต. 

งานประสานความร่วมกับสำนกังาน ปปช. 

งานประสานงานร่วมมูลนธิิมหาจฬุาลงกรณร์าช
วิทยาลัย 

งานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

งานอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดร้ับมอบหมาย 

งานชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งานสวัสดกิารเงินกู ้

สำนักงานอธิการบดี 

กองกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานกิจการหลัก กลุ่มงานกิจการร่วม กลุ่มงานภารกิจพิเศษ 

งานธุรการของกองกจิการพิเศษ 

งานในกำกับของผู้บริหารระดับสูงตน้สังกัด 

งานวันบุรพาจารย ์

งานวันปิยมหาราช 

งานโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ฝ่ายคฤหัสถ ์(กีฬาประเพณี) 

งานดูแลรักษาพืน้ที่พเิศษอำเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก 

งานออกแบบและจดัหางบประมาณโครงการ
ก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาต ิ

งานดูแลการกอ่สร้างศูนยว์ิปัสสนานานาชาติ 

งานออกแบบและจดัหางบประมาณโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฝกึอบรมของมหาวทิยาลยั 

งานดูแลการกอ่สร้างศูนย์ฝกึอบรมของ
มหาวิทยาลัย 

งานอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และได้รับมอบหมาย 



๗ 
 

๒.๑.๒ บุคลากร กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการปฏิบตัิงานกองกิจการพิเศษ 

 

 

 

 

นางสาววิไลวรรณ  อิศรเดช 
ผู้อำนวยการกองกิจการพเิศษ 

 Email : wilaiwanmeaw@hotmail.com 
 

นายอานนท์  นรมาตร ์
รองผู้อำนวยการกองกิจการพเิศษ 

 Email : anon.nor@mcu.ac.th        

กลุ่มงานกิจการหลัก กลุ่มงานกิจการร่วม กลุ่มงานภารกิจพิเศษ 

-อัตราว่าง- 

นางสาวณัฏฐา เอี๊ยวคนอง 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 Emai : nattha.aeaw@mcu.ac.th 
tha.aeaw@mcu.ac.thnattha.aea
w@mcu.ac.th        

นางสาววิภา  สิงห์คำคา 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 Emai : wipa.sing@mcu.ac.th 
tha.aeaw@mcu.ac.thnattha.
aeaw@mcu.ac.th        

ช่ือ................................... 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 Emai : .............................. 
tha.aeaw@mcu.ac.thnatt
ha.aeaw@mcu.ac.th        

mailto:anon.nor@mcu.ac.th


๘ 
 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองกิจการพิเศษ 
   กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี  เป็นส่วนงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เดิมทีเป็นส่วนงานระดับฝ่ายชื่อว่า “กลุ่มงานกิจการพิเศษ” สังกัด
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  กองกิจการพิเศษซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน 
คือ ๑) กลุ่มงานกิจการหลัก ๒) กลุ่มงานกิจการหลัก ๓) กลุ่มงานภารกิจพิเศษ โดยหน้าที่ของกองกิจการพิเศษ 
มีดังนี ้

๑) งานที่เก่ียวเนื่องกับสวัสดิภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 
๒) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมืออ่ืนๆ  
๔) งานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
๕) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภารกิจ 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยกองกิจการพิเศษมีภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) กลุ่มงานกิจการหลัก ปฏิบัติงานการอำนวยการ ติดต่อประสานงาน งานสารบรรณงาน เลขานุการ
ของผู้บริหารระดับสูง งานที่เกี่ยวกับองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย งานสวัสดิภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒) กลุ่มงานกิจการร่วม ปฏิบัติงานร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีมหาวิทยาลัย งานประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือภายนอก งานอบรมลูกเสือชาวพุทธ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิ สมาคมและ
บุรพาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย งานส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์
ร่วมกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๓) กลุ่มงานภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ งานออกแบบ 
จัดหางบประมาณ โครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

   ๒.๓ แผนขับเคร่ือนกองกิจการพิเศษ  
 

 
ภาพที่ ๒.๔ แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ 

 
    

กลยุทธ์ที ่๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์ มจร สู่สากล 
กลยุทธ์ที ่๒ สนับสนุนการทำงานกับเครือข่ายภาคีเชิงรุก 
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาส่วนงานสู่ความเป็นเลิศ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
           ๑ โครงการ วันบุรพาจารย์ 
           ๒ โครงการ วันปิยมหาราช 
           ๓ โครงการ วันจำนงค์ ทองประเสริฐ 
           ๔ โครงการ วันเสถียร พันธรังสี 
           ๕ โครงการ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
           ๖ โครงการ ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา (ป.ป.ช.) 
           ๗ โครงการ ประสารความร่วมมือกับส่วนงานภายนอก เช่น สำนักงาน ป.ป.ส/
องค์การบริหารส่วนตำบล  
           ๘ โครงการ ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกอง
กิจการพิเศษ เดือนละ ๒ ครั้ง 
           ๙ โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีกองกิจการพิเศษ 



๑๐ 
 

           ๑๐ โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน 
           ๑๑ โครงการ บริหารความเสี่ยง 
           ๑๒ โครงการ ขับเคลื่อนการควบคุมภายใน 
           ๑๓ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
           ๑๔ โครงการ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
           ๑๕ โครงการ ส่งเสริม KM และนวัตกรรม 
           ๑๖ โครการ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
           ๑๗ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ฝ่ายคฤหัสถ์ (กีฬาภายใน,กีฬาประเพณี, 
กีฬา สกอ.) 
           ๑๘ โครงการ จิตอาสา 
           ๑๙ รายงานผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ 
           ๒๐ โครงการ ส่งเสริมการทำโครงการเชิงรุกบุรณาการด้านงบประมาณกับ
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัติ 

 
  การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการจัด
โครงการ ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทราบ
ขั ้นตอน วิธีการปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง ไปในแนวทางเดียวกัน และเพื ่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม ่และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัตินี้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินโครงการ นี้เป็นการนำเสนอใน
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่มีการรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม  
 ๓.๒ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  
 ๓.๓ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลา
ปฏิบัติงานปกติ  
 ๓.๔ การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น 
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายในประเทศ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้
เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งมี
รายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 
 
  ๓.๑ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม  
   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ให้หัวหน้าคณะพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกจ่ายค่าอาหารและ
เครื่องดื่มในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน โดยคำนึงถึงความประหยัด ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้ 

ที ่ หลักเกณฑ์ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

๑. ค่าของว่างและเครื ่องดื ่ม ไม่เกิน 
๓๐ บาท / คน / ครั้ง 
 

๒.๓ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
      ๒.๓.๑ หนังสือสั่งการ/มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ๒.๓.๒ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
      ๒.๓.๓ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

๒. ค่าอาหารมือหลัก ไม่เกิน  
๒๐๐ บาท / คน /ครั้ง 

   ๓.๑.๑ ข้อควรระวัง 
    ให้ตัวแทนบุคลากรที่ไปร่วมกิจกรรมขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายต่อมหาวิทยาลัย โดยคำนวณ
จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและช่วงเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ๆ สำหรับในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถยืม
เงินทดรองจ่ายได้ทัน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรองจ่ายไปก่อนแล้วขออนุมัติเบิกเงินคืนได้ตามเกณ ฑ์ที่กำหนด
   ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่นแล้วให้งดเบิกจ่ายเงินตามเกณฑ์นี้ 
 
 



๑๒ 
 
๓.๒  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 

ผู้เดินทาง 
อัตราค่าใช้จ่าย 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าที่พัก/วัน 
ค่าพาหนะ 
ในพื้นที่ 

ค่าพาหนะเดินทาง 

นายกสภามหาวิทยาลัย  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการ และศาสตราจารย์ 

๒๔๐ เหมาจ่าย 
๕๐๐ หรือ
ตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 
๒,๐๐๐  

ตามท่ีจ่ายจริง
หรือเหมาจ่าย
แต่ไม่เกิน ๖๐๐ 
บาท 

เท่าที ่จ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื ่องบินไม่
เกินชั้นธุรกิจ 

รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก 
ศูนย์ วิทยาลัย หรือเทียบเท่า 
และรองศาสตราจารย์ 

๒๑๐ เหมาจ่าย 
๕๐๐ หรือ
ตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 
๑,๒๐๐  

ตามท่ีจ่ายจริง
หรือเหมาจ่าย
แต่ไม่เกิน ๖๐๐ 
บาท 

เท่าที ่จ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื ่องบินไม่
เกินชั้นประหยัด 

ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี 
รองผู้อำนวยการ สำนัก ศูนย์ 
วิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา 
ผู้อำนวยการกองหรือ
เทียบเท่า รองผู้อำนวยการ
กอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๒๑๐ เหมาจ่าย 
๕๐๐ หรือ
ตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐  

ตามท่ีจ่ายจริง
หรือเหมาจ่าย
แต่ไม่เกิน ๖๐๐ 
บาท 

เท่าที ่จ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื ่องบินไม่
เกินชั้นประหยัด 

คณาจารย์ นักวิจัย หัวหน้า
สาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือบุคคล
อ่ืนที่ปฏิบัติงานให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๒๑๐ เหมาจ่าย 
๕๐๐ หรือ
ตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐  

ตามท่ีจ่ายจริง
หรือเหมาจ่าย
แต่ไม่เกิน ๖๐๐ 
บาท 

เท่าที ่จ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
โดยให้รถไฟไม่เกิน
ตู้ปรับอากาศนอน
ชั้น ๒ 

นิสิต นักศึกษา ๑๐๐ หมาจ่าย 
๓๐๐ หรือ
ตามท่ีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 
๕๐๐  

ตามที ่จ ่ายจริง
หร ือเหมาจ ่าย
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ 
บาท 

เท่าที ่จ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
โดยให้รถไฟไม่เกิน
ตู้ปรับอากาศนอน
ชั้น ๒ 

หมายเหตุ : ๑.  กรณีผู้เดินทางที่ได้รับเบี้ยประชุม หรือการเลี้ยงรับรองจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับสิทธิ์ในการเบิกค่า  
               พาหนะอื่นให้งดเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทาง 
          ๒. กรณีผู้บริหาร คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ให้ชดเชย  
                     ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ ๔ บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ ๒ บาท 
 
 
 



๑๓ 
 
   ๓.๒.๑ ข้อควรระวัง 
    ๑) การขอใช้สิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรและลูกจ้างสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าทีพัก ให้เบิกได้ในกรณีการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
       - การปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
     - การปฏิบัติงานต่างอำเภอ เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้อง
พักแรม 
    ๒) การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้ ตามความ
จำเป็นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้เดินทางกลับได้ไม่ชักช้า แต่ต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
     - กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดให้ออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติภารกิจ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และให้เดินทางกลับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับตั้งแต่เวลาเสร็จสิ้นภารกิจ 
     - กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกเดินทาง
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง และให้เดินทางกลับภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับตั้ง
แตเวลาเสร็จสิ้นภารกิจ 
     - กรณีผู ้เดินทางมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือเดินทางกลับเกิน
ระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ก็ให้กระทำได้ แต่จะนับเวลาที่เกินนั้นเป็นเวลาเดินทางไปปฏิบัติงาน
เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พักไม่ได้ ทั้งนี้ผู้เดินทางที่เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต้องขอ
อนุญาตตามระเบียบว่าด้วยการนั้นด้วย 
    ๓) การนับเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้
นับตั้งแต่เวลาที่ออกจากสถานที่อยู่ หรือมหาวิทยาลัย จนกลับถึงสถานที่อยู่ หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เกินสิบสองชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน 
    ๔) ในกรณีผู้เดินทางปฏิบัติงานให้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ให้เบิกได้เฉพาะค่าเช่า
ห้องพักของโรงแรม ค่าภาษีและค่าบริการในส่วนของค่าเช่าที่โรงแรมเรียกเก็บ โดยต้องมีหลักฐานการจ่าย
ประกอบการเบิกจ่ายตามรายการต่อไปนี้ 
     - ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม 
     - ใบแจ้งรายการของโรงแรม 
   ในกรณีที่ใบแจ้งรายการของโรงแรมมีข้อความที่แสดงว่า โรงแรมได้รับชำระเงินค่าบริหารของ
โรงแรมจากผู้เดินทางปฏิบัติงานที่เช่าห้องพักของโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมลง
ลายมือชื่อ วันเดือนปีและจำนวนเงินที่ได้รับ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ใบแจ้งรายการของโรงแรมดังกล่าว เป็นหลักฐาน
ในการขอเบิกค่าเช่าที่พักโดยไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงินก็ได้ แต่ในรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายจะต้องมี
รายการค่าเช่าห้อง ภาษี ค่าบริการ และจำนวนเงินแต่ละรายการเป็นรายวัน 
    ๕) ในการเบิกค่าพาหนะเดินทาง ผู้เดินทางปฏิบัติงานจะต้องแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงิน
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย เว้นแต่ผู้เดินทางปฏิบัติงานขอใช้สิทธิเบิกในอัตราเหมาจ่าย 
    ๖) การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศด้วยทุนหรือความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น ให้งด
เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่ทุนหรือความช่วยเหลือที่ได้รับนั้นต่ำกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศนี้ 
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทุนหรือความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กำหนดตามประกาศนี้ 



๑๔ 
 
    ๗) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่าย
จากสำนักงานเจ้าของเรื่อง/เจ้าของโครงการหรือเจ้าของกิจกรรม 
 
๓.๓  การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลา
ปฏิบัติงานปกติ 
   ๓.๓.๑ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานปกติต้อง
ได้รับคำสั่ง หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
   ๓.๓.๒ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลาให้ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และอัตรา 
ดังนี้ 

ที ่ หลักเกณฑ์ จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงละ 

๑๐.๑ การปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ
ปกติให้มีสิทธิเบิกค่าล่วงเวลา  

ได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 

โดยให้ได้รับค่าล่วงเวลาใน
อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท 

๑๐.๒ การปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดทำ
การให้มีสิทธิเบิกค่าล่วงเวลา  

ได้ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 

โดยให้ได้รับค่าล่วงเวลาใน
อัตราชั่วโมงละ ๗๐ บาท 

 
   ๓.๓.๓ ข้อควรระวัง 
    ๑) บุคลากร หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่ดูแล
สถานที่ซึ่งมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัด 
    ๒) เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลา
ปฏิบัติงานปกต ิ
    ๓) วันทำการ หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ หากวันใดในสัปดาห์
นั ้นตรงกับวันธรรมสวนะ ให้ถือว่าวันเสาร์ของสัปดาห์นั ้นเป็นวันทำการ ยกเว้นวันธรรมสว นะที่ตรงกับ
วันหยุดราชการ 
    ๔) เวลาปฏิบัติการ หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ของวันทำการ 
    ๕) การปฏิบัติงานล่วงเวลา หมายความว่า การทำงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่
กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
    ๖) บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ หรือตำแหน่งบริหารวิชาการที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง ไม่เข้าข่ายได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ 
 
๓.๔ การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
   ๓.๔.๑ ให้ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ยื่นแบบขอใช้ห้องประชุมพร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตโดยยื่นผ่าน กองคลังและทรัพย์สิน ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) กรณีที่ผู้ขอใช้เป็นส่วนงานภายใน บุคลากรของมหาวิทยาลัย มูลนิธิและสมาคมในสังกัด 
หรือที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ให้ยื่นแบบขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทำการ 
   ๓.๔.๒ กรณีท่ีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่ขอใช้ ชำรุดหรือสูญหายเนื่องจากการใช้งานตามที่ได้รับ
อนุญาตโดยมิได้เป็นความผิดของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 



๑๕ 
 
   ๑) กรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้ผู้มีสิทธิ์ขอใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม 
   ๒) กรณีสูญหายหรือไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมได้ ให้ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ชดใช้เป็นวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ได้ชำรุดหรือสูญหายไปนั้นหรือชดใช้เงินตามราคาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๓) การแก้ไขหรือชดใช้ตามข้อ (๑) หรือ (๒) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร
ตามท่ีผู้มีอำนาจอนุญาตกำหนด 
  ๓.๔.๓ อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
 ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและบัญชีท้ายระเบียบในเวลาที่เหมาะสมแล้วเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๓.๔.๔ ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ต้องวางเงินค่าจองห้องประชุมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าบำรุงการใช้ห้องประชุ ม 
พร้อมการยื่นแบบขอใช้ห้องประชุม ตามข้อ ๑๐ ตามระเบียบ 
   เมื่อผู้มีสิทธิ์ขอใช้ได้รับแจ้งการอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องมาทำสัญญา
กับมหาวิทยาลัยตามแบบท้ายระเบียบนี้ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานการแจ้งอนุญาต หากพ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าการอนุญาตครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าจอง ไม่
กว่ากรณีใด ๆ  
  ในการทำสัญญา ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ต้องวางมัดจำ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าบำรุงการใช้ห้อง
ประชุม มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินมัดจำให้ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ถ้ามิได้ใช้ห้องประชุมตามสัญญา โดยมิได้เกิดจากเหตุที่
เป็นความผิดของมหาวิทยาลัย 
 
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ 

ที ่                          ห้อง/สถานที่ 
จำนวนที่นั่ง 
(รูป/คน) 

ราคา/ 
ชั่วโมงละ 

๑. อาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษาชั้น บน ๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 
๒. อาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษาชั้นล่าง ๕ ห้อง ๑๕๐ ๑,๒๐๐.๐๐ 
๓. ห้องประชุมอาคารเรียนรวม A,B,C,D ๒๒๖ ๒,๕๐๐.๐๐ 
๔. ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๙๐ ๑,๒๐๐.๐๐ 
๕. ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๗๐ ๖๐๐.๐๐ 
๖. ห้องประชุมเล็ก ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑๕ ๓๐๐.๐๐ 
๗. ห้องประชุมประจำคณะทุกคณะ ๒๕ ๓๐๐.๐๐ 
๘. ห้องโถง อาคารหอฉันชั้น ๓ - ๔ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 
๙. ห้องโถง อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๓ - ๔ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๑๐. ห้องโถง อาคารวิปัสสนาธุระ ๓๐๐ ๖๐๐.๐๐ 
๑๑. อุโบสถกลางน้ำ ๓,๐๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ     อัตราดังกล่าวได้รวมค่าทำความสะอาด ค่าเก็บขยะค่าสาธารณูปโภค และค่าล่วงเวลา 
        เจ้าหน้าท่ีดูแล กรณีใช้บริการเกิน ๔ ช่ัวโมงมีส่วนลดให้ ๑๐% 
 



๑๖ 
 

บทที่ ๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 
   ในบทนี้ ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการดำเนินงานการจัดโครงการ ของกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะมี ขั้นตอนและผังการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ รวมถึงเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบั ติงานการ
ดำเนินงานการจัดโครงการ ของกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑ การขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๒ การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ 
  ๔.๓ การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (จองห้องประชุม สั่งอาหารและเครื่องดื่ม 
อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื่อ
ถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด) 
  ๓.๔ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 
  ๔.๕ การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ 
  ๔.๖ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ประกอบกฎกระทรวงฯ 
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นกระบวนการทำงานของกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้จัดทำ) 
  ซึ่งจะมีกระบวนการจำนวน ๕ กระบวนการ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
 
๔.๑ กระบวนการที่ ๑ : การขออนุมัติโครงการ 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 

 
 
 

๓๐ 
นาที 

๑.๑ ดำเนินการจัดทำ ร่าง 
บันทึกข้อความ เรื่องขอ
อนุมัติดำเนินโครงการ  
๑.๒ แนบกำหนดการ  
๑.๓ แนบโครงการ 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
 

๒.  
  แก้ไข 
 
 

 

๑๐ 
นาที 

๒.๑ เสนอ ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ  ลงนามใน
บันทึกข้อความ 
๒.๒  ตดังบประมาณและทำ
สัญญายืมเงินในระบบ MIS 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) นักจัดการงานท่ัวไป 

๓.  
  แก้ไข 
 
 

๕ 
นาที 

๓.๑ สารบรรณ กองกิจการ
พิเศษออกเลข 
๓.๒ สารบรรณ กองกลาง 
ประทับตรา และรับเรื่องเข้า
ระบบสารบรรณ 

๑) สารบรรณ  
กองกิจการพิเศษ   
๒) สารบรรณ กองกลาง  
 

๔.  
   
  แก้ไข 
 
 

๑ วัน ๔.๑ เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป พิจารณา
ลงนาม 
๔.๒ เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ พิจารณา
ลงนาม 
    (ผู้ช่วยอธกิารบดทีี่ได้รับ
มอบหมายตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง  การมอบหมาย
งานให้ผู้ช่วยอธกิารบดี ลงวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

๑) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป  
๒) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

๕.           แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน ๕.๑ เสนอ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป พิจารณา
ลงนาม 
 
 
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

ส่วนงานจัดทำบันทึกข้อความ 
ขออนุมัติโครงการ 

เสนอผู้อำนวยการ
ตรวจสอบและลงนาม 

เร่ิม 

เสนอ ผู้ช่วยอธิการบดี  
ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม 

A 

เสนอ รองอธิการบด ี
ฝ่ายกจิการทัว่ไป ลงนาม 

ประทับ/รับเรื่องเข้า 
ระบบสารบรรณ 



๑๘ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๖.  
 
 
 
 
    แก้ไข 
 
 

๑-๒ 
วัน 

๖.๑ ส่งบันทึกข้อความไปยัง 
กองแผนงานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
๖.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
แผนงาน พิจารณาลงนาม 
๕.๓ เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
พิจารณาลงนาม 
 
 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองแผนงาน 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
    
 
 
 

๗.  
    แก้ไข 
 
 
 

๑ วัน ๗.๑ เสนอ รองอธิการบดี
ฝ่ายบรหิาร พิจารณาลงนาม 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

๘.  
 
    แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน ๘.๑ พิจารณาลงนามอนุมตัิ 
โดยอธิการบด ี
๘.๒ สารบรรณ กองกลาง 
บันทึกปิดงาน  
๘.๓ กองกลาง แจ้งกอง
กิจการพิเศษ รับงานไป
ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 

๑) อธิการบด ี
๒) กองกลาง 
๓) กองกิจการพิเศษ 

ภาพที่ ๔.๑ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การขออนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา ลงนาม 

A 

เสนอ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ลงนาม 

พิจารณาลงนามอนุมัติ
โดย อธิการบด ี

ปิดงานในระบบสารบรรณ 

สิ้นสุดการทำงาน 



๑๙ 
 
๔.๒ กระบวนการที่ ๒ : การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 

 
 

๓๐ 
นาที 

๑.๑ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการฯ  เฉพาะ
ในส่วนท่ีไม่ใช่การจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องประชุม 
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (ถ้ามี) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
 

๒.  
 
 
   แก้ไข 

 

๑๐ 
นาที 

๒.๑ เสนอ ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ  
กลั่นกรองและลงนามใน
บันทึกข้อความ 
     ข้อควรระวัง : ผู้อำนวยการ
กองกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ
และทำสัญญายืมเงินรองจ่าย 
และจะต้องเคลียเงินยืมทดรอง
จ่ายหลังจากเสร็จโครงการฯ 
ภายใน ๑๕ วัน 

ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 

๓.  
     แก้ไข 
 
 
 

๕ 
นาที 

๓.๑ สารบรรณ กองกิจการ
พิเศษออกเลข 
๓.๒ สารบรรณ กองกลาง 
ประทับตรา และรับเรื่องเข้า
ระบบสารบรรณ 

๑) สารบรรณ  
กองกิจการพิเศษ   
๒) สารบรรณ กองกลาง  
 

๔.  
    แก้ไข 
 
 
 
 

๑ วัน ๔.๑ นักวิชาการการเงินและ
บัญชี ตรวจสอบความถูก
ต้องการยืมเงินทดรองจ่าย 
๔.๒ เสนอ ผู้อำนวยการกอง
คลังและทรัพย์สิน พิจารณา
อนุมัต ิ

๑) นักวิชาการการเงิน
และบัญชี  
๒) ผู้อำนวยการกองคลัง
และทรัพยส์ิน  

๕.  
 
 
    แก้ไข 
 
 

๑-๒ 
วัน 

๕.๑ ส่งบันทึกข้อความไปยัง 
กองแผนงานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
๕.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
แผนงาน พิจารณาลงนาม 
๕.๓ เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
พิจารณาลงนาม 
 
 
 
 
 

๑) ผู้อำนวยการกอง
แผนงาน 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
    
 
 
 

ส่วนงานจัดทำบันทึกข้อความ 
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

เสนอผู้อำนวยการ
กลั่นกรองและลงนาม 

เริ่ม 

ตรวจสอบ /เสนอ
ผู้อำนวยการกองคลังและ

ทรัพย์สิน ลงนาม 

เสนอ ผู้อำนวยการกองแผน 
และรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา ลงนาม 

A 

ประทับ/รับเรื่องเข้า 
ระบบสารบรรณ 



๒๐ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๖.  
 
 
 
 
   แก้ไข 

๑ วัน ๖.๑ เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป พิจารณา
ลงนาม 
๖.๒ เสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ พิจารณา
ลงนาม 
     ข้อควรระวัง : ผู้ช่วย
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง  การมอบหมายงานให้
ผู้ช่วยอธิการบด ีลงวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

๑) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป  
๒) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

๗.  
   แก้ไข 
 
 
 
 
 
  แก้ไข 
 

๑ วัน ๗.๑ พิจารณาลงนามอนุมตัิ 
โดยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการทั่วไป 
๗.๒ สารบรรณ กองกิจการ
พิเศษ ปิดงานในระบบสาร
บรรณ 
๗.๓ กองกิจการพิเศษ รับ
งานไปดำเนินตามขั้นตอน
ต่อไป 
 

๑) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 
๒) สารบรรณ  
กองกิจการพิเศษ  
๓) ผู้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการฯ 
ของกองกิจการพิเศษ 
รับงานไปดำเนินตาม
ขั้นตอนต่อไป 

๘.  
 
 
 
  แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑-๒ 
วัน 

๘.๑ รับเช็คจากกองคลังและ
ทรัพย์สิน และนำเช็คไปขึ้น
เงินสดกับธนาคาร แล้วนำ
เงินบรรจุซอง ตามข้อ ๑, ๒, 
และข้อ ๓ 
๘.๒ จดัเตรียมเอกสาร ดังนี้    
      ๑) จ่ายค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม  
     ๒) จ่ายค่าเช่าห้อง
ประชุม  
    ๓) ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
(ถ้ามี)   
๘.๓ จดัเตรียมเอกสารและ
การดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบพสัดฯุ    

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
กองกิจการพิเศษ 
๒) นักวิชาการการเงิน
และบัญชี สังกัด  
กองคลังและทรัพยส์ิน 
 

 

 

เสนอ ผู้ช่วยอธิการบดี  
ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม 

ลงนามอนุมัติ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ปิดงานระบบสารบรรณ 

รับเช็คจากกองคลังและทรัพยส์ิน 
/จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย 

และเอกสารเบิกจ่าย 
ตามระเบียบพสัดุฯ 

A 

B 



๒๑ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๙.  
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน ๙.๑ เตรยีมเอกสารเพื่อ
ดำเนินการดังนี้ 
     ๑) จ่ายค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม : ต้องมีใบเสร็จ/
กรณไีม่มีใบเสรจ็ใช้ใบสำคัญ
รับเงิน พร้อมแนบบัตร
ประชาชนของผู้รับจ้างทุก
ครั้ง  
     ๒) จ่ายค่าเช่าห้อง
ประชุม : นำใบขอใช้ห้อง
ประชุมไปจ่ายที่ กองคลัง
และทรัพยส์ิน (จะได้ใบเสร็จ
ของ มจร กลับมาเป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน) 
    ๓) ปัจจัยถวายพระสงฆ์ : 
จัดทำใบรายชื่อพระสงฆ ์
(ถ้ามี)    

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 

๑๐.  
 
 
 
 

๕ วัน ๑๐.๑ ดำเนินการรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ โดยสรปุ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ของ
มหาวิทยาลยั 
๑๐.๒ ดำเนินการจดัทำ
เอกสารที่เกีย่วข้องกับ
ระเบียบพสัดุ (แยก
กระบวนการทำงาน) 
๗.๓ จดัทำบันทึกขออนุมัติ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฯ 
๑๐.๔ เสนอขออนุมัติ/ตรวจ
ความถูกต้องโดย กลุ่มงาน
การเงิน และเสนอขออนุมัติ
เคลียเงินยืมทดรองจ่ายตาม
ขั้นตอนของระบบสารบรรณ
กลาง 

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
กองกิจการพิเศษ 
๒) นักวิชาการการเงิน
และบัญชี กองคลังและ
ทรัพย์สิน 
๓) กองกลาง  

ภาพที่ ๔.๒ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ 

 

 

 
ดำเนินโครงการ 

B 

สิ้นสุดการทำงาน 

รวบรวมเอกสารคา่ใช้จ่าย 
และทำบันทึกข้อความเบิก-จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  

 



๒๒ 
 
๔.๓ กระบวนการที่ ๓ : การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการ (จองห้องประชุม สั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนัก
ส่งเสริมฯ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด) 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 

 
 

 

๓๐ 
นาที 

๑.๑ ดำเนินการจัดทำบันทึก
ข้อความ ขอนิมนต์/เชิญ
บุคลากรแต่ทุกส่วนงานเข้า
ร่วมโครงการฯ 
๑.๒ แนบกำหนดการ/โครงการ 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
 

๒.  
      
    แก้ไข 
 
 

 

๑๐ 
นาที 

๒.๑ เสนอ ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ  ลงนามใน
บันทึกข้อความ  
๒.๒ หรือเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ลงนามในบันทึกข้อความ 
   ข้อควรระวัง : กรณีโครงการที่มี
ความสำคัญ ควรให้รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นผู้ลงนาม 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 
 

๓.  
    แก้ไข 
 
 

๕ 
นาที 

๓.๑ สารบรรณ กองกิจการ
พิเศษ ออกเลขในระบบสาร
บรรณ และส่งจดหมายไปตาม
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ 

สารบรรณ  
กองกิจการพิเศษ 

๔.  
     แก้ไข 
 

๑ วัน ๔.๑ สรุปใบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ ของที่ส่วนงาน 
๔.๒ จดัทำรายช่ือเพื่อ
ลงทะเบียนหน้างาน    

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
กองกิจการพิเศษ 
๒) เจ้าหน้าท่ีทุกส่วนงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

๕.            
     แก้ไข 

๑ วัน ๕.๑ จองสถานท่ีจดัโครงการ 
ในระบบ 
๕.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
กิจการพเิศษ ลงนามในแบบฟอรม์ 

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
๒) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 

๖.  
 
 
 
 
 
  

๑-๒ 
วัน 

๖.๑ สั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ตามจำนวนคนท่ีตอบรับเข้า
ร่วมโครงการ  
๖.๒ สั่งอาหารว่าง ตาม
จำนวนคนท่ีมาร่วมโครงการ  
   ข้อควรระวัง : การสั่งอาหาร
การจัดเล้ียงมีแบบบฟุเฟต์ และ
แบบโต๊ะ (แบบโต๊ะต้องนั่งให้เต็ม
ทุกเก้าอี้ที่เตรียมไว ้ถ้านั่งโต๊ะไม่
เต็มอาหารอาจจะไม่เพียงพอ
สำหรับคนที่มาทีหลัง) 
 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) นักจัดการงานท่ัวไป 
๓) คณะกรรมการฝ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม 
    
 
 

ตอบรับเข้าร่วมโครงการ/ 
สรุปรายชื่อและจดัทำรายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จัดทำบันทึกข้อความเชิญ/
นิมนต์ เข้าร่วมโครงการ 

เสนอผู้อำนวยการ/รอง
อธิการบดีฝ่ายกจิการทัว่ไป 

ตรวจสอบและลงนาม 
และลงนาม 

เริ่ม 

 

ออกเลขในระบบสารบรรณ  

 

จองสถานท่ีจัดโครงการ 

สั่งอาหารและเครื่องดื่ม/อาหารว่าง 

A 



๒๓ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๗.   ๗.๑ ร่างหนังสือเชิญ/นิมนต์
ประธานเปดิ-ปิด 
๗.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
กิจการพิเศษ/รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป ลงนาม 
๗.๓ ออกเลขสารบรรณ กอง
กิจการพิเศษ 
๗.๔ พิมพ์หน้าซอง แล้ว
นำส่งประธานเปิด-ปิด 
โครงการ 

๑) รองผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

๘.   ๘.๑ จดัทำฎีกานิมนต์
พระสงฆ์ (กรณีมีพิธสีงฆ์) 
๘.๒ เสนอรายชื่อพระสงฆ์ให ้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไปพิจารณา 
๘.๓ ผู้อำนวยการกอง
กิจการพิเศษ ติดต่อ
ประสานงานพระสงฆ์ที่จะ
นิมนต ์

๑) รองผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

๙.   ๙.๑ จดัทำบันทึกข้อความถึง
สำนักส่งเสรมิฯ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ให้ถ่ายภาพ 
บันทึกเทป หรือ
ถ่ายทอดสด) 
๙.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
กิจการพิเศษ ลงนาม 
๙.๓ ออกเลขสารบรรณ กอง
กิจการพิเศษ 

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
๒) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๓) ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมและบริการ
สังคม 

ภาพที่ ๔.๓ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการ (จองห้องประชุม สั่งอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปดิ/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ  

เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด) 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการทำงาน 

 

หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปดิ-ปดิ 
 

 

บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ 

 

จัดทำฎีกานิมนต์พระสงฆ ์
 

A 



๒๔ 
 
๔.๔ กระบวนการที่ ๔ : การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึง
ประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 

 
 
 
 

๑ วัน ๑.๑ ร่างกำหนดการ 
๑.๒ ร่างคำกล่าวรายงาน
ประธานเปดิ-ปิด 
๑.๓ ร่างแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ 
 

รองผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
 

 
๒. 

 
 
 

 
 
 

     แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๑ เสนอ ร่างกำหนดการ/
ร่างคำกล่าวรายงานประธาน
เปิด-ปิด/ร่างแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อ
ขอความเห็นชอบกับ 
ผู้อำนวยการกองกิจการ
พิเศษ/ผู้ช่วยอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมาย/รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
เพื่อดำเนินการดังนี้ 
     - คำกล่าวรายงาน
ประธานเปดิ-ปิดเตรียมใส่
แฟ้มคำกล่าว 
     - กำหนดการแนบไป
เรื่องขออนุมัติโครงการ ขอ
อนุมัติยืมเงิน แบบตอบ
รับเข้าร่วมโครงการ และ
แจกผู้มาร่วมงานได้รับทราบ
ล่วงหน้าแบบสอบถาม  
     - ประเมินความพึงพอใจ 
ถ่ายสำเนาเท่ากับจำนวนคน
ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ
และแจกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ตอนลงทะเบียน หรือจัดทำ
แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ เป็น Google 
Form แล้วสรา้ง QR code 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ 
scan  

๑) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ที่ได้รับมอบหมาย 
๓) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

ภาพที่ ๔.๔ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กำหนดการ/คำกล่าวรายงาน
ถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ) 

ร่างกำหนดการ 
ร่างคำกล่าวรายงานประธานเปิด-ปิด 

ร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

เริ่ม 

เสนอผู้อำนวยการ/
ผู้ช่วยอธิการบด/ี 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการทั่วไป  
ตรวจความถูกต้อง 

สิ้นสุดการทำงาน 



๒๕ 
 
๔.๕ กระบวนการที่ ๕ : การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 

 
 
 
 

๑ วัน ๑.๑ ร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดโครงการ 
ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง 
ๆ เช่น ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่าย
เลขานุการ, ฝ่ายการเงิน, 
ฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี,  

รองผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
 

 
๒. 

 
 
     แก้ไข 

 
 
 

 ๒.๑ ร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดโครงการ 
และบันทึกข้อความขอ
อนุมัติลงนามถึงอธิการบด ี
 
 
 
 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 
๒) ผู้ช่วยอธิการบด ี
ที่ได้รับมอบหมาย 
๓) รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

๓.  
    แก้ไข 
 
 
 

๕ 
นาที 

๓.๑ สารบรรณ กองกิจการ
พิเศษออกเลข 
๓.๒ สารบรรณ กองกลาง 
ประทับตรา และรับเรื่องเข้า
ระบบสารบรรณ 

๑) สารบรรณ  
กองกิจการพิเศษ 
๒) สารบรรณ กองกลาง 

๔.  
 
    แก้ไข 
 
 

๑-๒ 
วัน 

๔.๑ ส่งบันทึกข้อความไปยัง 
กองแผนงานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
๔.๒ เสนอผู้อำนวยการกอง
แผนงาน พิจารณาลงนาม 
๔.๓ เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
พิจารณาลงนาม 

๑) ผู้อำนวยการ 
กองแผนงาน 
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
    
 
 
 

๕.  
   แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน ๕.๑ เสนอผา่นผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี 
พิจารณาลงนาม 
๕.๒ เสนอ รองอธิการบดี
ฝ่ายบรหิาร พิจารณาลงนาม 
 

๑) ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี
๒) รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

ร่างคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดโครงการ 

เริ่ม 

เสนอผู้อำนวยการ/ผู้ช่วย
อธิการบดี/รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการทัว่ไป  
ตรวจสอบและลงนาม 

 

ออกเลขในระบบสารบรรณ  

เสนอ ผู้อำนวยการกอง
แผนงาน และรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ลง

นาม 

เสนอ ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีและ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พิจารณาลงนาม 

A 



๒๖ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๖.  
 
 
 
    แก้ไข 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน ๖.๑ พิจารณาลงนามอนุมตัิ 
โดยอธิการบด ี
๖.๒ สารบรรณ กองกลาง 
บันทึกปิดงาน  
๖.๓ กองกลาง แจ้งกอง
กิจการพิเศษ รับงานไป
ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 

๑) อธิการบด ี
๒) กองกลาง 
๓) กองกิจการพิเศษ 

๗.  
 
 
 
 

 ๗.๑ จดัทำบันทึกข้อความ
แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ถึงส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๗.๒ ออกเลขบันทึกข้อความ 
แล้วนำส่งในระบบสาร
บรรณ 

๑) นักจัดการงานท่ัวไป 
๒) ผู้อำนวยการ 
กองกิจการพิเศษ 

ภาพที่ ๔.๕ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาลงนามอนุมัติ
โดย อธิการบด ี

ปิดงานในระบบสารบรรณ 

สิ้นสุดการทำงาน 

A 

แจ้งเวียนส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๒๗ 
 
 ๔.๖ กระบวนการที่ ๖ การจัดซื ้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ประกอบ
กฎกระทรวงฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นกระบวนการทำงานของกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน 
เป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

  
 



๒๙ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๖ ผังกระบวนการปฏิบตัิงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีตามมาตรา 
๕๖ (๒) (ข) ประกอบกฎกระทรวงฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มการขอทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย/
ใบสำคัญจ่ายเช็ค/ใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

คส.๓ 
 

ที่...................... 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 
รหัสแผนงาน…………………………………………………….  แผนงาน................................................................ 
รหัสส่วนงาน…………………………………………………….  ส่วนงาน................................................................ 
รหัสกองทุน……………………………………………………..  กองทุน.................................................................. 
         วันท่ี...................................................................... 
 ข้าพเจ้า..........................................................................................ตำแหน่ง........................................................................ 
ส่วนงาน........................................................................โทร.......................................มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ...................................................................................................................................................... 
เป็นจำนวนเงิน..................................................................................บาท (......................................................................) 
และกำหนดส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย ภายใน...................................................................................................................... 
   ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และจะนำหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องพร้อมเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืน
ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่การปฏิบัติงานนั้นเสร็จสิ้น ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินการตามข้อ ๘ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารผ่านงานแผนงานงบประมาณแล้ว 
................................................................. 
(................................................................) 
.............../........................./.............. 

ลงช่ือ.............................................ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
(................................................................) 
.............../........................./.............. 

 ลงช่ือ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
(................................................................) 
.............../........................./.............. 

การตรวจสอบยอดเงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง 
ณ วันท่ี.................................................. 
⬜ ไม่มียอดเงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง 
⬜ มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชำระเป็นจำนวนเงิน
...................................บาท 
ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ 
  (..................................................) 
   ................/............../............... 

รายละเอียดเงินยืมทดรองจ่ายที่คา้งชำระ 
วันท่ียืมเงิน เลขท่ีใบยืม จำนวนเงิน เหตุผล 
     
     
     
     
     
     

 ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติ 
   (................................................................) 
ตำแหน่ง..................................................... 
           .............../......................./........... 

 ข้าพเจ้าได้รับเงินยืมทดรองจ่าย จำนวน...................................................บาท (..............................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ...............................................................ผู้รับเงิน 
     (................................................................) 
         .............../........................./.............. 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จ่ายเงิน 
    (................................................................) 
        .............../........................./.............. 

 

ภาพที่ ๔.๗ ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาเงินยมืทดรองจ่าย 



๓๒ 
 
 
 

ที่...................... 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ใบสำคัญจ่าย 
 

รหัสแผนงาน…………………………………………………….  แผนงาน................................................................ 
รหัสส่วนงาน…………………………………………………….  ส่วนงาน................................................................ 
รหัสกองทุน……………………………………………………..  กองทุน................................................................. 
จ่ายให้แก่ …………………………………………………....... 

เลขท่ี 
เอกสาร 

ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี
เดบิต เครดติ 

       
       
       
       
       
       
  รวม     

โดยมอบฉันทะให้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
⬜เงินสด ⬜ เช็คธนาคาร....................... สาขา......................... เลขท่ี.................. ลงวันท่ี................ เลขท่ีบัญชี.................. 
  ⬜เช็คธนาคาร....................... สาขา......................... เลขท่ี................. ลงวันที่.................. เลขท่ีบัญชี................
 ⬜ เช็คธนาคาร....................... สาขา......................... เลขท่ี................. ลงวันท่ี.................. เลขท่ีบัญชี……………. 
  ⬜ เช็คธนาคาร....................... สาขา......................... เลขท่ี................. ลงวันท่ี.................. เลขท่ีบัญชี.................
 ⬜ เบิกจากธนาคาร....................... สาขา........................ เลขท่ี.................. ลงวันท่ี............ เลขท่ีบัญชี................. 

สำหรับการเงิน 
................................................. 
(นางสาววิไลวรรณ  อิศรเดช) 

ผู้จัดทำ 
............/........../............ 

.................................................. 
(...................................................) 

ผู้ตรวจสอบ 
............/........../............ 

................................................. 
(...................................................) 

ผู้รับเงิน 
............/........../............ 

.................................................. 
(พระครสูิรสิารบณัฑิต) 

ผู้เบิก 
............/........../............ 

.................................................. 
(...................................................) 

ผู้อนุมัติเบิกจ่าย 
............/........../............ 

.................................................. 
(...................................................) 

ผู้จ่ายเงิน 
............/........../............ 

สำหรับบัญช ี
....................................... 
(......................................) 

ผู้ให้รหสับัญช ี
............/........../............ 

.......................................... 
(.........................................) 

ผู้ตรวจสอบ 
............/........../............ 

.......................................... 
(.........................................) 

ผู้อนุมัตลิงบัญช ี
............/........../............ 

.............................................. 
(...............................................) 

ผู้บันทึกบัญชี 
............/........../............ 

 

ภาพที่ ๔.๘ ตัวอย่างใบสำคัญจ่ายเช็ค 
 

 



๓๓ 
 

คส.๔ 
 
 

ที่...................... 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
รหัสแผนงาน…………………………………………………….  แผนงาน................................................................ 
รหัสส่วนงาน…………………………………………………….  ส่วนงาน................................................................ 
รหัสกองทุน……………………………………………………..  กองทุน.................................................................. 
         วันท่ี...................................................................... 
 ข้าพเจ้า.........................................................................ตำแหน่ง......................................................................................... 
ส่วนงาน............................................................ขอคืนเงินยืมทดรองจ่ายตามใบยืมเงินทดรองจ่าย เลขท่ี............................ 
ลงวันท่ี................................... จำนวนเงินยืมทดรองจ่าย..................................... บาท (....................................................) 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปดังน้ี 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ป ี เลขท่ีเอกสารอ้างอิง รายการ จำนวนเงินค่าใช้จ่าย 
      
      
      
      
   รวมจำนวนเงินค่าใช้จ่าย   

 (ตัวอักษร)................................................................................ 
 

 
 

................................................................. 
(................................................................) 

ผู้คืนเงินยืมทดรองจ่าย 
.............../........................./.............. 

กลุ่มงานการเงิน 
พิจารณาแล้ว ผลการคืนเงินยืมทดรองจ่าย 
  ⬜ เรียบร้อยถูกต้อง 
  ⬜ ต้องรับคืนจากผู้ยืม เป็นเงิน.......................................... บาท (.............................................................) 
      ⬜ เงินสด ⬜ เช็คธนาคาร......................เลขท่ี...................วันท่ี................. 
      ⬜ตามใบเสร็จรับเงิน...............................เลขท่ี...............................วันท่ี................. 
  ⬜ ต้องจ่ายเพิ่มให้กับผู้ยืม ⬜ เป็นเงิน................................................บาท (.....................................................) 
      ⬜ เงินสด ⬜ เช็คธนาคาร...................เลขท่ี......................วันท่ี................ 

............................................................... 
(................................................................) 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
.............../........................./.............. 

............................................................. 
(................................................................) 

ผู้ตรวจสอบ 
.............../........................./.............. 

 

ภาพที่ ๔.๙ ตัวอย่างแบบฟอร์มใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
 
 



๓๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศและระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 
 
 
 

 



๓๕ 
 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหาร
และเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม  

 



๓๖ 
 

 
  
 



๓๗ 
 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  

 



๓๘ 
 
 

 



๓๙ 
 

 



๔๐ 
 

 



๔๑ 
 

 



๔๒ 
 

 
 
 



๔๓ 
 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ 

 



๔๔ 
 
  

 
 



๔๕ 
 
 ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ 
อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
 



๔๖ 
 



๔๗ 
 



๔๘ 
 



๔๙ 
 



๕๐ 
 



๕๑ 
 



๕๒ 
 



๕๓ 
 



๕๔ 
 



๕๕ 
 



๕๖ 
 



๕๗ 
 



๕๘ 
 



๕๙ 
 



๖๐ 
 

 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คณะกรรมการการจัดการความรู้  

กองกิจการพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

 



๖๓ 
 

 
 


