
 
คูมือการปฏิบัติงาน :  กระบวนการข้ันตอนการตรวจสอบเช็คเสนอผูบริหาร 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 1 จาก 10 

 
 

 

แบบฟอรม 
การปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 

(Standard  Operating Procedure) 
 
 
 

ช่ืองาน กระบวนการข้ันตอนการตรวจสอบเช็คเสนอผูบริหาร 
งานประชุมและชวยนักบริหาร 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

 
 
                                      นางสาวทิพวรรณ  ไพฑรูย 
                                                ผูจัดทํา 
 
       นางอรัญญา  ศิลารักษ                            นางสาวสุภาภรณ   สุวรรณบุรี 

 ผูบังคบับัญชาระดับตน                           ผูบังคบับัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
 

 

สารบัญ 
 

  หนา 
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1. วัตถุประสงค                                                                                           3 

2. ขอบเขต           3 

3. คําจํากัดความ          3 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ         3 

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)        4 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         5 

7. ระบบติดตามประเมินผล         9 

8. เอกสารอางอิง          9 

9. แบบฟอรมที่ใช          9 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา      10 

 

ภาคผนวก 

 ก. ตัวอยางแบบฟอรม 

 ข. บันทกึที่เก่ียวของ 
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1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหงานประชุมและชวยนักบริหาร มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลาย

ลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และ

สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได

มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่ มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให

การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร

ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับ

บรกิารที่ตรงกับความตองการ 

 1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจสอบเช็คเสนอผูบริหารสามารถปฏิบัติงาน

ไดถูกตอง  

 

2. ขอบเขต 

 ขั้นตอนการดําเนินงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานเสนอเช็คจากหนวยงานภายใน ของฝายการเงินและ

บรหิารท่ัวไป ภายใตงานประชุมและชวยนักบริหาร สวนสารบรรณและนิติการ 

 

3. คําจํากัดความ 

ผูบริหาร  หมายถึง รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานประชุมและชวยนักบริหาร หมายถึง งานประชุมและชวยนักบริหาร สวนสารบรรณและ

นิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หนวยงานตางๆ  หมายถึง หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย  

  อาทิเชน  สวนการเงินและบัญชี 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการกิจ) 

งานประชุมและชวยนักบริหาร สสน. 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ผูบริหาร  รบัผิดชอบ  ใหความเห็นชอบ / อนุมัติจาย / สั่งการ  
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พจิารณา/ลงนาม 

2. เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป รบัผิดชอบ รับ-สง แฟมเช็ค ตรวจสอบเอกสาร จัดแฟมเสนอ

ผูบริหาร บันทึกคําสั่งการ / พิจารณา ของผูบริหาร 

ประสานหนวยงานตนเรื่องกรณีมีการแกไข 

3. หนวยงานตาง ๆ  รับผิดชอบ  สงเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบ / อนุมัติ 

 
5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผูรับ 

ผดิชอบ 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1  

 

 

 

 

รับแฟมเช็คจาก

หนวยงาน (สกบ.) 

รับแฟมเชค็จากสวนการเงิน

และบัญชี 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ภายในวันท่ีรับ

เอกสาร 

แฟมเช็คจากหนวยงาน 

สวนการเงินและบัญชี  

2  

 

ตรวจสอบแฟมเช็ค แฟมเช็คไดรบัการตรวจสอบ 

หากเอกสารไมถูกตอง เชน 

หัวหนาสวนการเงินและบัญชี

ยังไมไดลงนาม หรือ  

ใบรายงานการออกเช็ค

ประจําวัน ไมตรงกับยอดเงินใน

เช็ค หรือ ใบกํากับภาษี 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ภายในวันท่ีรับ

เอกสาร 

ใบรายงานการออกเช็ค

ประจําวัน 

3  จัดแฟมเสนอ

ผูบริหารพิจารณา 

จัดแฟมเช็คเสนอผูบริหารโดย

จัดลําดับแฟมท่ีมีความสําคัญ

เสนอกอน เชน แฟมเช็คเงินสด

ยอย / แฟมเงินโอน / แฟม

บริษัท / แฟมอื่นๆ ของฝายฯ 

 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

เอกสารแฟมเช็ค

เสนอไดทั้งวัน 

แฟมเช็คไดรับการ

ตรวจสอบจากสวน

การเงินและบัญชี 

4  

 

 

 

 

 

ผูบริหารพิจารณา แฟมเช็คที่เสนอผูบริหาร ไดรับ

การพิจารณาลงนามในเช็ค 

และอนุมัติจาย ทุกฉบับ  

 

 

 

 

ผูบริหาร เอกสารแฟมเช็ค

เสนอไดทั้งวัน 

 

5  

 

 

 

สงแฟมเช็คกลับ

สวนการเงินและ

บัญชี 

แฟมเช็คไดรับการจัดสงให

หนวยงานถูกตอง 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

สามารถสงแฟมเช็ค

คืนทันทีเม่ือ

ตรวจสอบและ

พิจารณาเรียบรอย

แลว 

แฟมเช็ค ไดรับการ

พิจารณาลงนาม และ

อนุมัติจายเรียบรอยแลว

ทุกฉบับ 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รับเอกสาร

(แฟมเช็ค) 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ถูกต้อง 
ไมถูกตอง 

ส่งกลบัหน่วยงาน 

ตน้เรอืงเพอืแกไ้ข 

จัดแฟม 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

ผูบริหาร

พิจารณา 

ส่งแฟ้มเอกสารกลบั

หน่วยงานตน้เรอืง 
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 รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รับเอกสาร (แฟมเช็ค) - รับแฟมเช็คจากสวนการเงินและบัญชี 

 

ตรวจสอบเอกสาร - เจาหนาท่ีตรวจสอบใบรายงานการออกเช็คประจําวัน ประกอบกับ

จํานวนเงินในเช็ค , ภาษีหัก ณ ที่จาย หากถูกตองใหประทับตราชื่อ /

ตําแหนง ในใบยืมเงินทดลองจาย และ ตนเรื่องเบิกจาย (ซึ่งทางสวน

การเงินและบัญชี จะทําการตรวจสอบรายการยืมเงินเพื่อใหผูบริหาร

พิจารณาอนุมัติ) ผูบริหารเปนผูอนุมัติจาย หาก พิจารณาอนุมัติแลว

ตรวจสอบอีกคร้ังวาลงนามครบทุกฉบับ-ทุกจุดหรือไม แลวประทับตรา

วันที่ท่ีอนุมติั สงเร่ืองกลับสวนการเงินและบัญชี 

 

จัดแฟมเสนอผูบริหารพิจารณา - จัดลําดับแฟมที่มีความสําคัญเสนอกอน เชน แฟมเงินสดยอย  

แฟมเงินโอน / ซื้อดราฟตางประเทศ / แฟมโอนเงนิตางประเทศ / แฟม

เช็คบริษัท และแฟมเช็คอ่ืนๆ 

 

ผูบริหารพิจารณา - ผูบริหารพิจารณาลงนามในหนารายงานการออกเช็คประจําวัน และ    

ตัวเช็ค , อนุมัติในใบยืมเงนิทดรองจาย, อนุมัติจายในตนเรื่อง ไดทันตาม

ความตองการของผูขออนุมติั 

 

สงแฟมเอกสารกลับหนวยงาน 

ตนเร่ือง 

 

- เจาหนาท่ีตรวจสอบการลงนามอนุมัติการจายเช็คครบทุกจุด  

ทุกฉบับแลวประทับตราชื่อ / ตําแหนงของผูบริหาร และ ประทับตรา

วันที่ท่ีจายเช็ค แลวสงแฟมเช็คคืนสวนการเงินและบัญชี 
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ผูบริหารลงนาม 

หนารายงานการ 

ออกเช็ค 

ผูบริหารลงนามในเช็ค 

ผูบริหาร

อนุมัติ 
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การตรวจสอบ อนุมัตจิ่ายเชค็บริษัทฯ 

 

 

ผูบริหารอนุมัติจาย  

ในตนเร่ือง 

ดูจํานวนเงินหนารายงานการออกเช็ค

ใหตรงกับจํานวนเงินในเช็ค 

ดูจาํนวนเงินภาษีหนารายงาน

การออกเช็คใหตรงกับ         

ภาษีหัก ณ ที่จาย 

ผูบริหารลงนาม 

หนารายงานการออกเช็ค 
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ดยูอดเงนิหน้ารายงานการ

ออกเช็ค ใหต้รงกับ เช็ค 

 

ผูบริหารลงนามในเช็ค 

ผูบริหารอนมัุติ 

 ในตนเร่ือง 

ภาษีทหีัก ต้องตรงกบั ภาษี
หน้ารายงานการออกเชค็ 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

1. คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานประจําหนวยงาน (SOP Committee) เปน 

ผูติดตามการดาํเนินการจัดทําคูมอื ทุก 3 เดือน  

2. หนวยตรวจสอบภายใน ตามปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 

 
8. เอกสารอางอิง 
  

                    - 

 

 

9. แบบฟอรมท่ีใช 

 

1. แบบฟอรมการยืมเงินทดรองจาย 

 
 

 
10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  



 
คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนการข้ันตอนการตรวจสอบเช็คเสนอผูบริหาร 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_02 แกไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 10 จาก 10 

 

 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบ 

ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร - หัวหนาสวนการเงนิลงนามไมครบ 

- ผูบริหารลงนามไมครบ 

 

 

 

- ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

กอนเสนอเขา และ ออก 

จะไดไมทําใหการเสนอ

เช็คลาชา 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

1) แบบฟอรมใบยืมเงินทดรองจาย 

2) ตรารับหนังสือของฝายการเงนิและทรัพยสิน 

 
      
 

 
 

 

ฝายการเงินและทรัพยสิน 

รับท่ี  ........................... 

วันท่ี ............................ 

เวลา ............................ น. 

 


