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คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การร่วมงานพิธกีารกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรร่วมงำนพิธีกำรกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้มีมำตรฐำนและ
ถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันในกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรต่ำงๆ กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ตำมภำระงำน
ด้ำนงำนพิธีกำร ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนกำรร่วมงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ กับหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรร่วมงำนพิธีกำรกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพิธีกำร/งำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และข้ันตอนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงพัสดุ กำรประเมินผล และ
รำยงำนผล ที่อ้ำงอิงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุม วิธีกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนกำรของภำระหน้ำที่  
 
3. ค าจ ากัดความ 

มำตรฐำน คือ สิ่งทีเ่อำเป็นเกณฑ์ส ำหรบัเทียบก ำหนด ทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ (พจนำนกุรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำยๆ ด้ำน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน 
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง หมำยถึง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
 เจ้ำของเรื่อง หมำยถึง งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
          4.1 อธิกำรบด ี อนุมัตใินหลักกำร และอนมุัติกำรเบิกจ่ำยเงิน ตำมข้อบงัคับ ระเบียบ ประกำศ  
          4.2 รองอธิกำรบดี  พิจำรณำกลั่นกรองภำระงำน กำรมอบหมำยผู้แทน และค่ำใช้จ่ำย  
          4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง   ก ำกับกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำร 
          4.4 หัวหน้ำงำน  เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินงำนและก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนพิธีกำร  
          4.5 เจ้ำหน้ำที งำนบริหำรทั่วไป ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
          4.6 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป/ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร/พนักงำนธุรกำร  ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร กำร 
บรหิำรงำนบุคคล กำรเบกิจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุ กำรติดตำม และรำยงำนผล 
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องเกี่ยวกับงานพิธีการ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบหมาย/ปฏิทิน 

จัดชื้อ-จัดจ้าง 

แจ้งเวียนคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 

ร่วมงานพิธกีาร 

เบิกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

 

จัดเตรียมยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ 

รายงานผล 
รอบ 6 เดือน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

1.  รับเร่ือง กำรจดังำนพิธี/
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนภำยนอก ท ำ
หนังสือเชญิเข้ำร่วม 
 

10 นำท ี งำนบริหำร
ทั่วไป 

แบบแจง้
ควำมจ ำนงเข้ำ
ร่วมงำน  

ปฏิทินงำน
พิธีกำร
ประจ ำปี 
2561 

2.  
 
 
 

 

ด ำเนินกำรตรวจสอบ
รำยชื่อผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยตำมตำรำง
และผู้แทนเข้ำร่วมพิธี 
พร้อมเกษียณ หนังสือ
เสนอผู้บังคับบญัชำสัง่
กำร   

1 วัน งำนบริหำร
ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

1) ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรี ว่ำด้วย
งำนสำร
บรรณ 
 

3. 
 จัดท ำเร่ืองขอจัดชื้อ/

จัดจ้ำง ในกรณีพิธีกำร
น้ัน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ประกอบพิธี 

30 นำท ี งำนบริหำร
ทั่วไป 

แบบขอจดัชื้อ/
จัดจ้ำง 

พ.ร.บ.กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง
และบริหำร
พัสด ุ

4.  
จัดท ำหนงัสอืเวียน
แจ้งคณะ/ส ำนัก/กอง/
หน่วยงำน ส่ง
ผู้เข้ำร่วมงำน   

60 นำท ี
งำนบริหำร 

ทั่วไป แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำร
เข้ำร่วมพิธี 

1) ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรี ว่ำด้วย
งำนสำร
บรรณ 

 

5. 
 ท ำเรื่องขอใช้รถ รับ-ส่ง 

บุคลำกรร่วมงำนพิธี
โดยยึดจำก 
จ ำนวนคนที่เข้ำร่วม
ระบปุระเภทรถให้
เหมำะสมกับกำรขน
ย้ำยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรประกอบพิธี 

30 นำท งำนบริหำร
ทั่วไป 

แบบขอใช้
รถยนต ์งำน
ยำนพำหนะ 

 

แจ้งเวียนคณะ/ส านัก/
หน่วยงาน 

รับเรื่องเกี่ยวกับงาน 
พิธีการ 

 

ตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับมอบ/เกษียณ

เสนอสั่งการ 

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง 

จัดเตรียมยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ์ 
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หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
  กิจกรรมยอ่ยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนมุัต ิ
  แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลือ่นไหวของงำน 

จุดเช่ือมต่อระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำรเขียนกระบวนกำรไม่สำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 
 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
 
 ขั้นตอนจัดท าแผนงาน/โครงการ 

6.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในหว้งเดือนสงิหำคม – กันยำยนของทุกป ี  
                   โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน  
  
 
 

 
6. 

 ควบคุมดูแลกำรเข้ำ
ร่วมงำนพิธีในด้ำน
ต่ำงๆ กำรน้ัน ๆ  

ตลอดระยะ
ของงำนพิธี 

งำนบริหำร  
ทั่วไป 

  

7.  รวบรวมเอกสำรและ
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์เข้ำร่วมพิธี
กำรหรือค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที ่

60 นำท ี งำนบริหำร  
ทั่วไป 

บันทึกข้อควำม 1) ระเบียบ
กำรเบิกจ่ำย 
เงินค่ำ 
ตอบแทน 
2) ระเบียบ
ว่ำด้วย
กำรเงินและ
ทรัพย์สิน 
มอบ. 

8.  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ใน รอบ 6 
เดือน  

1 วัน งำนบริหำร
ทั่วไป 

แบบบันทึกสถิติ
กำรร่วมงำนพิธี
กำร 

แผน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั
ย
อุบลรำชธำ
นี ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 
2560-
2564  

ร่วมงานพิธีการ 

เบิกค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

รายงานผลการ
ปฏิบัตงิำน  

รอบ6 เดือน 
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              ขั้นตอนเตรียมการ 
6.2 รับเรื่อง กำรจัดงำนพิธีกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมทีห่น่วยงำนภำยนอก ส่งหนงัสือขอเชิญเข้ำ

ร่วมงำน หรือปจัจบุันกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรกับหน่วยงำนภำยนอกนั้น หน่วยงำนได้จัดท ำเป็น 
ปฏิทินกำรเข้ำร่วมงำนประจ ำปี  ซึง่เจ้ำหน้ำทีผู่้รบัผิดชอบ สำมำรถเตรยีมกำรล่วงหน้ำได้เลย โดย
ไม่ต้องรอหนังสือจำกทำงหน่วยงำนภำยนอก 

6.3 ตรวจสอบรำยช่ือผู้ที่ได้รบัมอบหมำยตำมตำรำงและผู้แทนเข้ำร่วมงำนพิธีกำร โดยจะมเีจ้ำหน้ำที่
เข้ำร่วมงำนดังนี้  
- เจ้ำหน้ำที่ดูแลและผูอ้ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินงำนในพธีิ 
- ข้ำรำชกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนในพิธี 
- ผู้แทนมหำวิทยำลัยที่ได้รับมอบหมำย เช่น ผู้บรหิำรมหำวิทยำลัย,ผูอ้ ำนวยกำรกอง และ

หัวหน้ำงำน เป็นต้น 
- เสนอผู้บงัคับบัญชำพิจำรณำสั่งกำรโอย อ้ำงอิงข้อมูลกำรตำมตำรำงผู้ที่ได้รบัมอบหมำยและ

เรื่องเดิม 
6.4 ขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้ำงพสัดุ (ถ้ำมี) เพือ่เตรียมกำรในด้ำนกำรจัดหำวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน ต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จัดท ำบันทึกข้อควำมและแบบฟอร์มที่กองคลัง ก ำหนด เสนอ
ควำมต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสด ุส่งใหเ้จ้ำหน้ำที่พสัด ุด ำเนินกำรเพือ่จัดซื้อจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ พร้อมจัดท ำขออนุมัตปิฏิบัติงำนนอกเวลำทั้งนี้ อำจจะยืมเงินทดรองจ่ำยไป
พร้อมกัน  

6.5 จัดหนังสือเวียนแจ้งคณะ/ส ำนัก/กอง/หน่วยงำน สง่ผูเ้ข้ำร่วมงำน โดยแจ้งรำยช่ือและจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมงำน ตำมแบบฟอรม์แสดงควำมจ ำนงกำรเข้ำร่วมงำนพิธีฯ พร้อมแจง้กลบัหน่วยงำน
ภำยนอกที่เป็นต้นเรือ่งกำรจัดงำนพิธีฯ นั้น ๆ 

6.6 ท ำเรื่องขอใช้รถยนต์ รับ – ส่ง บุคลำกร โดยยึดจำกจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม ระบุประเภทรถให้
เหมำะสมกับกำรขนย้ำยวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบพิธี ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
พิธีฯ ให้มีควำมมั่นคงและแข็งแรงพร้อมใช้งำน และก ำหนดระยะเวลำกำรเดินทำงให้ถึงงำนพิธีฯ 
อย่ำงน้อย 30 นำที เพื่อจกัได้เตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
6.7 ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกและอธิบำยท ำควำมเข้ำใจ ในข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ตำมข้อก ำหนดของ

งำนพิธีฯ รวมถึง กำรแต่งกำยและอื่น ๆ ใหเ้หมำะสม 
6.8 จัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร/กิจกรรม/ปฏิทินงำนพิธีฯ 
ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม 

6.1 ๑ รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง เพื่อประกอบกำรขออนมุัติเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดข้ึน
ในงำนพิธีฯ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำตอบแทน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ถ้ำม)ี 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

7.1  รวบรวมผลกำรปฏิบัตงิำน และสถิติต่ำงๆ  เช่น ผู้แทนที่ไดร้ับมอบหมำย จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมงำน  
และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน หลังกำรปฏิบติังำนทกุครั้ง  

7.2 สรปุรำยงำนผูบ้ังคับบัญชำ   ทุก 6 เดือน  
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8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 แผนยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
8.2 แผนปฏิบัติกำร/งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
8.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553  
8.4 พระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
8.5 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำรปกต ิ
8.7 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรพ.ศ. 2547 
8.8 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพยส์ิน พ.ศ.2560 

 
9. แบบฟอร์มที่ใช ้  
 9.1 บันทึกข้อควำมขออนุมัติค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร (ใบสีฟ้ำ) 
 9.2 บันทึกข้อควำมขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุ 
            9.3 แบบฟอร์มกำรขอใช้รถยนต ์
            9.4 แบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนงกำรเข้ำร่วมพิธีกำร 

9.5 แบบบันทึกสถติิกำรร่วมงำนพิธีกำร 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) หนังสือเชิญร่วมงำนจำกหน่วยงำนภำยนอกสง่
มำล่ำช้ำและกระช้ันชิด  
ปัจจุบันกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรกับหน่วยงำนภำย
นอกน้ัน งำนบริหำรทั่วไป ได้จัดท ำปฏทิินกำรเข้ำ
ร่วมงำน ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบสำมำรถเตรียมกำร
ล่วงหน้ำได้เลยโดยไม่ต้องรอหนังสือจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 

๑.ประสำนหน่วยงำนภำยนอก (ต้นเรื่อง) ขอส ำเนำ
หนังสือเพือ่ด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำแจ้ง คณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำน โดยด ำเนินกำรส่ง ในระบบกำรจัดกำรเอกสำร
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ด ำเนินกำรตำมปฏิทินพิธีฯ ให้
รับทรำบในเบื้องต้น  
2.ประสำนหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัย แจ้งยอด
ผู้เข้ำร่วมงำน 
3.ประสำนผู้บงัคับบญัชำเสนอช่ือ เป็นผู้แทนมหำวิทยำลัย 
4.ประสำนรถยนต์ รับ-ส่ง บุคลำกรเข้ำร่วมงำนพิธีฯ 
ทั้งนี้ สำมำรถประสำนงำนโดยวำจำได้ เพื่อใหท้ัน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 


