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ค าน า 

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี นี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงานหรือโครงการหรือเป้าหมายในกาด าเนินงาน
ที่ตั้งไว้ การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการเป็นเครื่องแสดง
ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาตัวเงินได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนถูกต้อง ครบถ้วน 
รัดกุม และเหมาะสม หรือไม่เพียงใด ใช้เป็นหลักฐานให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบว่ารายการรับจ่ายเงิน
ที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยสุจริต และถูกต้อง ใช้ในการเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป การ
รวบรวมตัวเลขและข้อความเพ่ือท ารายงานการเงินต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารงานเป็นไปได้โดยรวดเร็ว
และถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง  ๆ ได้ และ 
ผู้บริหารงานสามารถน าไปใช้ในการวางแผนหรือด าเนินโครงการต่อไป 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ2) ขอบเขตของ
กระบวนการ3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

 
คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ

คู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์รายการการ
ลงบัญชีด้านจ่ายของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีเล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานทางการเงินการ

บัญชี ซ่ึงก าหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายรับ - จ่าย และการน าส่งเงินของ
หน่วยงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งรูปแบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับเงิน 
การเบิกจ่าย และการน าเงินส่งการเงินมหาวิทยาลัย  
  

3. ค าจ ากัดความ 
การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการน ารายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจด

บันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ค าว่า การบัญชี (Book-keeping) ได้
มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมาย เช่น "การบัญชี คือ การจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เก่ียวกับการรับ-
จ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ และสามารถ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้" 

การท าบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าที่ของผู้ท าบัญชี (Bookkeeper) ซึ่งมีขั้นตอนการ-ปฏิบัติ
ดังนี้ 

- การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลหรือรายการค้าท่ีเกิดข้ึนประจ าวันและ
หลักฐานข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ เช่น หลักฐานการซื้อเชื่อและขายเชื่อ หลักฐานการับและ
จ่ายเงิน เป็นต้น 

- การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ้นแต่ละครั้งให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา 

- การจ าแนก (Classifying) หมายถึง การน าข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว มาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่
ของบัญชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย 

- การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ดังกล่าวมาแล้วมา
สรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting report) ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การจัดท างบประมาณ  
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งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้งบ
การเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น งบการเงินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้
ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต้องจัดท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องน าเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ 
คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดส่วนประกอบของงบการเงินที่
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
งบดุล (Balance sheet) หมายถึง รายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
ว่ามีสินทรัพย์และหนี้สินประเภทอะไรเป็นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุนเป็นเท่าใด 
งบก าไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง รายงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของ
กิจการในระหว่างงวดบัญชี หรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง 
 
 รายได้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ(Revenue/Income) ในการ
ให้บริการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้า (Inflow) ซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์สุทธิเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้ ไม่รวมการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สิน ซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์สุทธิลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรส่วนทุนให้กับเจ้าของ 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานบัญชี (ด้านระบบการรับ) 1. ได้รับใบน าส่งจากการเงิน 
2. น าใบส่งเงินจากหน่วยงาน RVDV มาตรวจสอบความถูกต้อง 
3. น ามาบันทึกบัญชีในระบบExpress ในหัวข้อ สมุดรายวันรับ 
4. พิมพ์ใบสมุดรายวันรับมาประกบกับใบน าส่งเงินจากหน่วยงาน 

งานบัญชี (ด้านระบบการจ่าย) 1. ท าแยกฎีกาตามโครงการ จ านวน 6 โครงการ 
2. น าฎีกามาตรวจกับรายการรายละเอียดการจัดท าเช็ค SNFNOR 10 
3.วิเคราะห์รายการตามเนื้อหาในฎีกา ตามประเภทการจ่าย 
4.น าฎีกาท่ีตรวจกับรายกงานเสร็จแล้วน ามาบันทึกบัญชีในระบบ 
Express ในหัวข้อ สมุดรายวันซื้อ 
5. พิมพ์ใบรายงานสมุดรายวันซื้อมาประกบกับฎีกา 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานบัญชี (ด้านระบบการรับ) 1. ได้รับใบน าส่งจากการเงิน 

2. น าใบส่งเงินจากหน่วยงาน RVDV มาตรวจสอบความถูกต้อง 
3. น ามาบันทึกบัญชีในระบบExpress ในหัวข้อ สมุดรายวันรับ 
4. พิมพ์ใบสมุดรายวันรับมาประกบกับใบน าส่งเงินจากหน่วยงาน 
6. น าใบรายงานมาลงบัญชีในระบบ Express ในหัวข้อ สมุดรายวันจ่าย 
7. ตรวจสอบความถูกต้องกับบันทึกบัญชีกับรายงานบัญชีแยกประเภท
ตามกลุ่มกองทุน SNGLOR 75 
8.ปรับปรุงรายการให้ถูกต้องหลังจากได้โอนข้อมูลไปลงบัญชีแล้ว
ผิดพลาดปรับปรุงให้ถูกต้อง 
9. เก็บเอกสารเรียกตามวันที่ 

ผู้บริหาร  ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม  
 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานให้ถูกต้อง 
 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักทรัพย์สิน

และรายได้ พ.ศ. 2558 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนด 

ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 

ความถูกต้องของการ
วิเคราะห์รายการ
ด้านรับ-จ่ายโดยยึดหลัก
เนื้อหาส าคัญกว่า
รูปแบบ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ Quality Work Procedure :QWP)  
  

งานการเงิน งานบญัชี ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ

ขัน้
ตอ
น 1

1 1 ชม. 1 ใบรายงานสมดุ

รายวนัรับ ใบ

น าสง่จากน่วยงาน

 RVDV

1 1.1 ต้องวิเคราะห์

ข้อมลูการรับเงิน

ให้ถกูต้องตาม

แหลง่เงิน

1.2 ตรวจสอบคู่

บญัชีด้านเดบิต 

เครดิต และ

จ านวนเงินให้

ถกูต้อง

1 1.1 ความถกูต้อง

ของข้อมลูการรับ

เงิน

1.2 ความถกูต้อง

ของคู่บญัชี

ร้อยละ100

               

ร้อยละ100

ขัน้
ตอ
น 2

2 30 นาที 2 ใบบนัทึกราย

น าสง่(สมดุรายวนั

รับ) เสนอเซ็น

2 ตรวจสอบ

ความถกูต้องของ

เอกสาร

2 ตรวจสอบ

ความถกูต้องของ

เอกสาร

ร้อยละ100

ผู้อนมุตัิ

(นายธวชัชัย  สู่เพ่ือน)

 ต าแหนง่ ผู้อ านวยการส านกัทรัพย์และรายได้

วนัท ี25 เมษายน 2558

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง จุดควบคมุ 

หน่วยปฏิบติังานหลัก (เปน็เจา้ภาพ)

ร้อยละ100

ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การบรรลุ

เป้าหมายตาม

แผนปฏิบตัิการ

ผังกระบวนการปฎิบติังาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบติังาน : บนัทกึบญัชีด้านรายรับ

ขั้น
ตอ

น กระบวนการ

ถัดไป

ระยะเวลา

ในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
ตวัชีว้ดั (kqi) เป้าหมาย

                                                                    Work                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

           
         RVDV 

            
                    

          

           
                         

     Expess

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบติังานกระบวนการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย                     หนา้ 5 

 

หน่วยปฏิบติังานหลกั (เป็นเจ้าภาพ)

นกัวิชาการพสัดุ งานบญัชี
หวัหนา้งานบญัชี

ขั้น
ตอ

น 
1

1 3 ชม. 1 1.1 ฎีกาเบิกจ่าย 

1.2 รายงาน

รายละเอียดการ

จดัท าเช็ค 

SNFNOR10    

1.3 ใบรายงาน

สมดุรายวนัซ้ือ

1 ตอ้งตรวจ

นบัจ านวน

ฎีกาเบิกจ่าย

กบัรายงาน

รายละเอียด

การจดัท า

เช็คให้

ถูกตอ้ง

ตรงกนั

ก่อนท่ีจะ

น าไปลง

ระบบการ

จ่ายเงิน

1 ความครบถว้น

ของจ านวน

รายการบญัชี

ก่อนส่งเขา้

ระบบบญัชี

ร้อยละ100 

              

ร้อยละ100

ขั้น
ตอ

น 
2

2 3 ชม. 2 ฎีกาเบิกจ่าย 2 ก่อนท่ีจะ

ลงบญัชีใน

ระบบบญัชี 

สมดุรายวนั

จ่ายเงิน 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง

ของการตั้ง

รหสัลูกหน้ี

2 ความถูกตอ้ง

ของขอ้มลู

รหสัลูกหน้ี

ร้อยละ100

ขั้น
ตอ

น 
3

3 3 ชัว่โมง 3 ฎีกาเบิกจ่าย 3 ตอ้ง

วิเคราะห์

รายการจ่าย

ให้ถูกตอ้ง

ตาม

หลกัการ

ทางบญัชี

ความถูกตอ้ง

ของรายการจ่าย

ร้อยละ100

ขั้น
ตอ

น 
4

4 2 ชัว่โมง 4 4.1 ฎีกาเบิกจ่าย 

4.2 ใบส าคญั

ลงบญัชี

4 กรณีถูกตอ้ง

จะตอ้ง

ปรับปรุงบญัชี

ให้ถูกตอ้งตาม

รายการจ่าย

และตรวจสอบ

รายการ

ปรับปรุงบญัชี

ร้อยละ90

ผู้อนมุตัิ

(นายธวชัชัย  สู่เพ่ือน)

 ต าแหนง่ ผู้อ านวยการส านกัทรัพย์และรายได้

วนัท ี25 เมษายน 2559

ตวัช้ีวดั (kqi)จุดควบคุม 

ร้อยละความส าเร็จ

ของการบรรลุ

เป้าหมายตาม

แผนปฏิบตัิการ

ร้อยละ85

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขั้น
ตอ

น

เป้าหมาย

ผังกระบวนการปฎิบติังาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบติังาน : บนัทึกบญัชีด้านรายจา่ย

ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

  กา บิกจ่าย
ผ่านการ
อนุมัติ  ะ
 ตร ยมจ่าย
  ้ว

 ยก  กาตาม ครงการ  
 ครงการ

น า บ มุ รายวัน ื อ มาบนัทกึบ ั  

ตรวจการ งบั   กับรายงาน
บั    ยกประ  ทตามก ุ่ม
กองทุน  SNGLLOR 75

น า  กามาตรวจกับรายงานราย ะ อ ย 
การจั ท า   ค SNFNOP 10 

 ม่ ูกต้อง

                                     Work                              

FM-xx-

       

WI-xx- QM-xx-

น า  การท  ม การจ่าย   คมาบันทึก
บั    นระบบบั    งนิ  ื อ Expess 

 ิม  รายงาน มุ รายวัน ื อ

 ูกต้อง

ปรับปรุงบั    ห้ ูกตอ้ง นระบบ GL 
 ้วยการบันทึกบั    บ  าคั ทั ว ป

 บ  าค ั

บนัทกึบ ั   นระบบบ ั    มุ รายวันจ่าย งิน

 ิม   บรายงาน  มุ รายวันจ่าย งินมาประกบ
กบั  กา
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI )  
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ค าจ ากัดความ 
การบันทึกบญัชีรายรบั หมายถึง .....  
การบันทึกบญัชีรายจ่าย หมายถึง ..... 
  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

บันทึกรายรับ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องในใบส่งเงิน
จากหน่วยงาน 
2.บันทึกบัญชีในระบบ Express ใน
ระบบสมุดรายวันรับ 
3. เสนอผู้บริการลงนานเอกสาร 
 

 
5 นาที/ใบน าส่งเงิน

จากหน่วยงาน 
5 นาที/ใบน าส่งเงิน

จากหน่วยงาน 
5 นาที/ใบน าส่งเงิน

จากหน่วยงาน 
 

 
เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี  
 
เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี  
 
เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี   
 

 
ใบน าส่งเงิน 
 
ใบรายงานสมดุ
รายวันรับ 
 
ใบรายงานสมดุ
รายวันรับ 

บันทึกรายจ่าย 
1. วิเคราะหร์ายการจ่ายโดยยดึหลกั
เนื้อหาส าคญักว่ารูปแบบในเอกสาร
ประกอบฎีกา ตามหลักการและนโยบาย
บัญชีส าหรบัหน่วยงานภาครัฐ 
2. ตรวจรายงานรายละเอียดการจดัท า
เช็ด SNFNOR 10 
 
 
3. บันทึกบัญชีในระบบ Express ในหัว
ของสมุดรายวันซื้อ 
4. น าใบรายงานสมดุรายวันซื้อ มา
บันทึกบัญชีใน Express ในหัวข้อ สมุด
รายวันจ่ายเงิน 
5. ตรวจความถูกต้องกับรายงานบญัชี
แยกประเภทตามกลุ่มงาน SNGLOR 75 

 
5 นาที/ฎีกาเบิกจ่าย 

 
 
 

5 นาที/ฎีกาเบิกจ่าย 
 
 
 

5 นาที/ฎีกาเบิกจ่าย 
 

5 นาที/ฎีกาเบิกจ่าย 
 
 

10 นาที/ฎีกาเบิกจ่าย 

 
เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี   
 

เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี   
 
 

เจ้าหน้าท่ีเงินและบัญชี   
      

  
ฎีกาเบิกจ่าย 
 
 
 
รายงาน
รายละเอียดการ
จัดท าเช็ด 
SNFNOR 10 
ใบรายงานสมดุ
รายวันซื้อ 
ใบรายงานสมดุ
รายวันจ่ายเงิน 
 
รายงานบัญชีแยก
ประเภทตามกลุ่ม
งาน SNGLOR 75 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ช่ือแบบฟอร์ม 
RVDV ใบน าส่งจากหน่วยงาน 

RV สมุดรายวนัรับ 
- ฎีกาเบิกจ่าย 

RR สมุดรายวนัซ้ือ 
SNFNOR10  รายงานรายละเอียดการจดัท าเช็ค 
SNGLOR75 รายงานบญัชีแยกประเภทตามกลุ่มงานกองทุน 

PS สมุดรายวนัจ่าย 
JV สมุดรายวนัทัว่ไป 

   

 

7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 

 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ด้านรายการจ่าย 

8.1 ความครบถ้วนของจ านวนรายการบัญชีก่อนลงบันทึกบัญชี 
8.2 ความถูกต้องของข้อมูลที่ลงบัญชี 
8.3 ความถูกต้องของรายการจ่าย 

8.4 กรณีถูกต้องจะต้องปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตามรายการจ่ายและตรวจสอบรายการปรับปรุงด้านบัญชี
รับเงิน 

8.1. ความถูกต้องของข้อมูลการรับเงิน                     
8.2 ความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี 
8.3 ความถูกต้องเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบันทึกบัญชีด้านรับ – จ่าย นั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
  
 ข้าพเจ้า นายธวัชชัย สู่เพ่ือน ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับกระบวนการบันทึกรายรับ – รายจ่าย ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลงานบัญชีและ
การเงิน ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

 โดยยินยอมให้งานบัญชี ส านักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
น ากระบวนการบันทึกรายรับ -รายจ่ายมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป   
 
   ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 

               (นายธวัชชัย  สู่เพื่อน) 
                   ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
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          ด้านรายรับ 
1. ใบน าส่งเงินจากหน่วยงาน 
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2. สมุดรายวันรับเงิน 
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ด้านรายจ่าย 
3. ฎีกา 
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4. สมุดรายวันซื้อ 
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5. รายงานรายละเอียดการจัดท าเช็ค SNFNOR 10 
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6. รายงานบัญชีแยกประเภทตามกลุม่กองทุน SNGLOR75 
 

 

 



 

คู่มือการปฏิบติังานกระบวนการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย                     หนา้ 20 
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7. สมุดรายวันจ่าย 
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8. สมุดรายวันท่ัวไป 
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คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบันทึกรายรับ–รายจ่าย 

            

1.นายธวัชชัย สู่เพ่ือน                      ท่ีปรึกษา 
2.นายดนุพนท์ บินซายัน     เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manu 



 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 


