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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ การเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอ านงานแปล
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหหนวยบริการงานแปลและงานลามมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณ
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานที่ จ ะสามารถถ า ยทอดให กั บ ผู เข ามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับสวนงานอื่นๆ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการการเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอานงานแปล
สามารถทําการเบิกจายนั้นใหเปนไปตามขั้นตอน ถูกตอง ครบถวน ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการการเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปล
และผูอานงานแปลไดรับคาตอบแทนตามประกาศเกณฑและอัตราการจายเงินที่กําหนดไวใหเปนไปตามขั้นตอน
3. คําจํากัดความ
ประกาศเกณฑและอัตราการจายเงิน : หมายถึง ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตรา
การจายเงินประเภทตางๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
ผูแปล : หมายถึง ผูทําหนาที่แปลภาษา เปนผูถายทอดความหมายของขอความในภาษาหนึ่งๆ ไปเปน
อีกภาษาหนึ่ง โดยขอความที่ถายทอดเปนภาษาอื่นแลวจะมีใจความเหมือนกับขอความในภาษาตนฉบับ
ผูอานงานและรับรองงานแปล : หมายถึง ผูทําหนาที่อานและตรวจทานคําแปลจากที่ผูแปลไดแปลมาวา
มีความถูกตองครบถวนตามตนฉบับหรือไม
คาตอบแทนผูแปล : หมายถึง คาตอบแทนสําหรับผูแปลตอ 1 งานคิดเปนรอยละ 60 ของราคาเต็ม
คาตอบแทนผูอานและรับรองงานแปล : หมายถึง คาตอบแทนสําหรับผูอานและรับรองงานแปลตอ 1
งานคิดเปนรอยละ 20 ของราคาเต็ม
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
1. เจาหนาที่หนวยบริการงานแปล ออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับคณะอักษรศาสตร
รวบรวมสําเนาใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับคณะอักษร
ศาสตร รวมถึงบันทึกขอมูลรายละเอียดของผูรับบริการทั้งหมด เพื่อทํา
บันทึกขอความเพื่อเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน และใบสําคัญรับเงิน
2. เจาหนาที่การเงิน
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคาแปลเอกสารจากผูขอรับบริการ
ตรวจสอบบันทึกขอความที่ขอเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน และ
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน เพื่อเสนอใหหัวหนางานคลังและพัสดุและ
คณบดีลงนาม และดําเนินการทําเช็คหรือโอนเงินคาตอบแทนตอไป
3. หัวหนางานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบเอกสารบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน
4. คณบดี
ลงนามอนุมัติการเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน
5. ผูแปล
ตรวจสอบคาตอบแทนผูแปลและผูอานแตละงานมีความถูกตอง
ครบถวนหรือไม
6. ผูอาน
ตรวจสอบคาตอบแทนผูแปลและผูอานแตละงานมีความถูกตอง
ครบถวนหรือไม
5. การตรวจเอกสาร
คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง ทุกรูปแบบของสิ่งของหรือรางวัล ทั้งที่เปนตัวเงิน บริการที่
จับตองได และผลประโยชนที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากการทํางาน คาตอบแทนจึงมีความสําคัญอยางมากในการเปน
เครื่องมือที่ชวยในการจัดการผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
มีวัตถุประสงคที่สําคัญอยางนอย 3 ประการคือ
1. เพื่อใหทราบรายละเอียดและความชัดเจนในการไดรับคาตอบแทนในแตละงาน
2. เพื่อใหทราบถึงเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทน
3. เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณตามที่ไววางแผนไว
ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการการเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอานงานแปล
ครั้ งนี้ นั้ น เพื่ อ ให กระบวนการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งเพื่ อ ให
ผูปฏิบัติงานใหมไดรับทราบแนวทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและ
อัตราการจายเงินประเภทตางๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 (2) (ข) ซึ่งมีรายละเอียดคือ
(ข) คาตอบแทนสําหรับงานแปลและงานลาม ตอ 1 งาน
1) ผูแปล
รอยละ 60 ของราคาเต็ม
2) ผูอานงานแปล
รอยละ 20 ของราคาเต็ม
3) ลาม
รอยละ 80 ของราคาเต็ม
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ใบแจงจํานวนเงินที่
ลูกคาตองชําระใหแก
งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
จากงานคลังและพัสดุ
ทําบันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและผูอาน

ไมถูกตอง

งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบบันทึก
การเบิก

ถูกตอง
หัวหนางานคลังและคณบดีลงนามอนุมัติ

ทําใบสําคัญรับเงินผูแปลและผูอาน

ไมถูกตอง

งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน

ถูกตอง
งานคลังฯ ออกเช็คหรือ
โอนเงินเขาบัญชีใหกับ
ผูแปลและผูอาน
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ผังกระบวนการ / งาน (Work flow)
ชื่อกระบวนการ
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ
ตัวชี้วัดสําคัญของกระบวนการ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระ
ใหแกงานคลังและพัสดุ

การเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอานงานแปล
การเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอานงานแปล อยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่องเกณฑและอัตราการจายเงินประเภทตางๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
รอยละของจํานวนใบเสร็จรับเงินคาแปลเอกสารจากจํานวนชิ้นงาน (รอยละ 100)
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
3-5 นาที 1. ใสชื่อ-ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
2. ระบุวาแปลภาษาใดเปนภาษาใด
3. ใสจํานวนเงิน (หากมัดจําใหใสชอง
“งวดแรก” หากชําระเต็มจํานวน ใหใสชอง
“งวดเดียว” ใสชอง “คาประทับตรา”
หากเปนคาประทับตรา)
4. ระบุวาเปนเงินสด เช็ค หรือเงินโอน
5. กรณีลูกคาชําระดวยตนเอง ใหนําใบแจง
จํานวนเงินฯไปชําระเงินที่งานคลังและพัสดุ
ที่หอง 117 อาคารมหาวชิราวุธ เพื่อรับ
ใบเสร็จดวยตนเอง
6. กรณีลูกคาโอนเขาบัญชี ใหเจาหนาที่นํา
หลักฐานการชําระเงินจากลูกคาพรอมใบ
แจงจํานวนเงินฯ ไปออกใบเสร็จที่งานคลัง
และพัสดุ ที่หอง 117 อาคารมหาวชิราวุธ
เพื่อออกใบเสร็จสงใหลูกคาตอไป

มาตรฐานคุณภาพงาน
ออกใบแจงจํานวนเงินที่
ลูกคาตองชําระใหแก
งานคลังและพัสดุ คณะ
อักษรศาสตร ใหถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน

เอกสารที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบ
1. ประกาศจุฬาลงกรณ เจาหนาที่ประจํา
มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ หนวยงานบริการ
และอัตราการจายเงิน
งานแปล
ประเภทตางๆ ของ
กองทุนเพื่อการบริหาร
วิชาการและการศึกษา
ของคณะอักษรศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
[ภาคผนวก ข (เอกสาร
หมายเลข 1)]
2. แบบฟอรมใบแจง
จํานวนเงินที่ลูกคาตอง
ชําระใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะอักษรศาสตร
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 1)]
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ที่
2

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
10 นาที

รายละเอียดงาน
1. ออกใบเสร็จรับเงินตามรายละเอียดใบ
แจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระ
2. ลงเลขที่และวันทีข่ องใบเสร็จรับเงินใน
ใบแจงจํานวนเงินฯ

20 นาที

ตรวจสอบเลขที่และวันที่ของใบเสร็จรับ
เงินและจดลงในเลมตนขั้วใบแจงจํานวน
เงินฯ ตามที่เจาหนาที่งานคลังฯ ลงไวให

งานคลังและพัสดุ
ออกใบเสร็จรับเงิน

3
ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
จากงานคลังและพัสดุ

4

5

ไมถูกตอง

ทําบันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและผูอาน
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบบันทึก
การเบิก
ถูกตอง

4 ชั่วโมง/ 1. เจาหนาที่ทําบันทึกขอความเบิก
50 รายการ คาตอบแทนผูแปลและผูอาน
2. หัวหนาหนวยตรวจสอบบันทึกขอความ
การเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน
1 สัปดาห/ เจาหนาที่งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบ
50 รายการ บันทึกการเบิกคาตอบแทนผูแ ปลและ
ผูอานวาถูกตองหรือไม

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวของ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง 1. แบบฟอรมใบแจง
ครบถวน และชัดเจน จํานวนเงินที่ลกู คาตอง
ชําระใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะอักษรศาสตร
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 1)]
2. ใบเสร็จรับเงิน
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 2)]
1. แบบฟอรมใบแจง
เลขที่และวันที่ของ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จํานวนเงินที่ลูกคาตอง
ครบถวน และชัดเจน ชําระใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะอักษรศาสตร
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 1)]
บันทึกขอความเบิก
1. บันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและ คาตอบแทนผูแปลและ
ผูอานที่ถูกตอง
ผูอานที่ [ภาคผนวก ก
ครบถวน และชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 3)]
บันทึกขอความเบิก
2. บันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและ คาตอบแทนผูแปลและ
ผูอานที่ถูกตอง
ผูอานที่ [ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 3)]
ครบถวน และชัดเจน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาทีง่ าน
คลังและพัสดุ

1. เจาหนาที
ประจําหนวย
2. เจาหนาที่งาน
คลังและพัสดุ
1. เจาหนาที่
ประจําหนวย
2. หัวหนาหนวยฯ
เจาหนาทีง่ าน
คลังและพัสดุ
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ที่
6

ผังกระบวนการ
หัวหนางานคลังฯ และ
คณบดีลงนามอนุมัติ

7
ทําใบสําคัญรับเงินผูแปลและผูอาน

8
ไมถูกตอง

งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน
ถูกตอง
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งานคลังฯ ออกเช็คหรือโอนเงิน
เขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอาน

ระยะเวลา รายละเอียดงาน
1 สัปดาห/ 1. หัวหนางานคลังตรวจสอบและลงนาม
50 รายการ 2. คณบดีลงนามอนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน
บันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและ
ผูอานที่ถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน

เอกสารที่เกี่ยวของ
1. บันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและ
ผูอานที่ [ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 3)]

ผูรับผิดชอบ
1. หัวหนางาน
คลังฯ
2. คณบดี

3 ชั่วโมง/ 1. นําบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผู
50 รายการ แปลและผูอานทําสําเนา 1 ชุด
2. แยกรายชื่อผูแปลและผูอาน
3. รวมจํานวนเงินคาแปลและคาอานของ
แตละทาน
4. ทําใบสําคัญรับเงินของผูแปลและผูอาน
แตละทาน
1 สัปดาห/ ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินวาถูกตองและ
50 รายการ ครบถวนหรือไม

ใบสําคัญรับเงินที่
ถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน

1. ใบสําคัญรับเงิน
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 4)]

เจาหนาทีประจํา
หนวย

ใบสําคัญรับเงินที่
ถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน

1. ใบสําคัญรับเงิน
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 4)]

เจาหนาทีประจํา
หนวย

1 สัปดาห/ เจาหนาที่งานคลังฯ ออกเช็คหรือโอนเงิน คาแปลและคาอานที่
50 รายการ เขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอานแตละทาน ถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน

1. ใบสําคัญรับเงิน
[ภาคผนวก ก (เอกสาร
หมายเลข 4)]
2. เช็คหรือหลักฐานการ
โอนเงิน

เจาหนาที่งาน
คลังและพัสดุ
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7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. ออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคา
ตองชําระใหแกงานคลังและพัสดุ
คณะอักษรศาสตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อผูขอรับบริการตกลงยอมรับในเรื่องราคาและระยะเวลาแลว ผูใหบริการ
จะขอรับเงินมัดจําลวงหนากอนเริ่มการแปล โดยมีขอปฏิบัติในการชําระคา
แปลเอกสารดังนี้ [ภาคผนวก ก (เอกสารหมายเลข 1)]
กรณีเปนเงินสด ใหผูรับบริการนําคาแปลเอกสารดังกลาวไปชําระที่งานคลัง
และพั ส ดุ คณะอั กษรศาสตร จุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย โดยออกใบแจ ง
จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแกงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร
1. ใสชื่อ-ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
2. ระบุวาแปลภาษาใดเปนภาษาใด
3. ใสจํานวนเงิน (หากมัดจําใหใสชอง “งวดแรก” หากชําระเต็มจํานวน ให
ใสชอง “งวดเดียว” ใสชอง “คาประทับตรา” หากเปนคาประทับตรา)
4. ระบุวาเปนเงินสด เช็ค หรือเงินโอน
กรณีเปนเช็ค ใหสั่งจาย กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตอง
ชําระใหแกงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร)
กรณีโอนเงิน โอนที่ ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการ
บริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร บัญชีสะสมทรัพย ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสยามสแควร เลขที่บัญชี 152-4-21835-9
โดยใหสงหลักฐานการชําระเงินมาทางอีเมลหรือโทรสารหมายเลข
0-2218-4868 (นําหลักฐานมาออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแก
งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร)

2. งานคลังและพัสดุ ออก
ใบเสร็จรับเงิน

เจาหนาที่งานคลังฯ ออกใบเสร็จรับเงิน [ภาคผนวก ก (เอกสารหมายเลข 2)]
ตามรายละเอียดในใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระฯ พรอมกับจดเลขที่
และวันทีใ่ บเสร็จรับเงินลงบนใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระฯ ใหชัดเจน

3. ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
จากงานคลังและพัสดุ

เจาหนาที่หนวยตองตรวจสอบเลขที่และวันที่ของใบเสร็จรับเงินและจดลงใน
เลมตนขั้วใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระฯ ตามที่เจาหนาที่งานคลังฯ ลง
ไวให เพื่อเตรียมพิมพบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน
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รายละเอียดงาน
4. ทําบันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและผูอาน

5. งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบ
บันทึกการเบิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ทําบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน โดยอางอิง
กับใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระฯ พรอมกับระบุชื่อผูแปลและผูอาน
อยางถูกตองและชัดเจน
2. หัวหนาหนวยตรวจสอบบันทึกขอความการเบิกคาตอบแทนผูแ ปลและ
ผูอานกับใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระฯ พรอมลงลายมือชื่อเพื่อขอ
เบิกตอไป
เจาหนาที่งานคลังและพัสดุ รับเรื่องและตรวจสอบบันทึกการเบิกคาตอบแทน
ผูแปลและผูอานวาถูกตองหรือไม หากถูกตองแลวจึงสงใหหัวหนางานคลัง
และพัสดุเพื่อลงนามตอไป หากไมถูกตองก็ตองสงคืนใหแกไขใหถูกตองทันที

6. หัวหนางานคลังและพัสดุ
และคณบดีลงนามอนุมัติ

1. หัวหนางานคลังตรวจสอบบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนฯ และลงนาม
2. คณบดีลงนามอนุมัติ

7. ทําใบสําคัญรับเงินผูแปลและ
ผูอาน

1. เมื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว นําบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผู
แปลและผูอานทําสําเนา 1 ชุด
2. คัดแยกรายชื่อผูแปลและผูอาน
3. รวมจํานวนเงินคาแปลและคาอานของแตละทาน
4. ทําใบสําคัญรับเงินของผูแปลและผูอานแตละทาน
5. ตรวจสอบความถูกตอง พรอมนําสงงานคลังและพัสดุตอไป

8. งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน

ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินวาถูกตองและครบถวนหรือไม
หากถูกตองจะถูกสงไปในขั้นตอนการทําเช็คจาย หรือการโอนเงินเขาบัญชี
ตอไป หากไมถูกตองก็ตองสงคืนใหแกไขใหถูกตองทันที

9. งานคลังฯ ออกเช็คหรือโอนเงิน เจาหนาที่งานคลังฯ ออกเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอานแต
เขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอาน ละทาน
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
การปฏิบัติงานในกระบวนการการเบิกคาตอบแทนใหกับผูแปลและผูอานงานแปลนั้น บุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ควรมีองคความรูในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการ
เบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอานตามกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่เปนขอกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูแปลและผูอาน ไดแก การเบิกจายที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทําใหผู
แปลและผูอานเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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9. มาตรฐานคุณภาพงาน
เพื่อใหกระบวนการปฏิบั ติงานมี ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให
ผูปฏิบัติงานใหมไดรับทราบแนวทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและ
อัตราการจายเงินประเภทตางๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 (2) (ข)
เอกสารการเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน มีการตรวจสอบในทุกรายละเอียดและขั้นตอนการ
เบิกทุกรายการ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได
ลําดับที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
ออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระ
ใหแกงานคลังและพัสดุ
คณะอักษรศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
ออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแก งานคลัง
และพัสดุ คณะอักษรศาสตร ใหถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน

2.
3.

งานคลังและพัสดุ ออกใบเสร็จรับเงิน
ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
จากงานคลังและพัสดุ

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
เลขที่และวันที่ของใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน

4.

ทําบันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปล
และผูอาน และไดรับการตรวจสอบงาน
งานคลังและพัสดุ
หัวหนางานคลังตรวจสอบ และคณบดีลง
นามอนุมัติ

บันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอานที่ถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน

5.
6.
7.

บันทึกขอความเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอานที่ถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน

ทําใบสําคัญรับเงินผูแปลและผูอาน
ใบสําคัญรับเงินที่ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
งานคลังและพัสดุตรวจสอบใบสําคัญรับ คาแปลและคาอานที่ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
เงินหากถูกตองครบถวน จึงออกเช็คหรือ
โอนเงินเขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอาน

10. ระบบติดตามประเมินผล
ผูปฏิบัติงานในกระบวนการตองสงรายงานสรุป ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ
และมาตรฐานคุณภาพงานในแตละขั้นตอน รวมทั้งสงสรุปปญหาและความเสี่ยงตอการบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแตละขั้นตอนที่พบ โดยจัดทําเปนรายงานสรุปสง
ใหผูบริห าร โดยจะเป นผูประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามคูมือ/ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาและ
คุณภาพงานที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
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11. เอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เอกสาร
รายการเอกสาร
หมายเลข
1.
แบบฟอรมใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะอักษรศาสตร
2.
ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน
3.

ตัวอยางบันทึกเบิกคาตอบแทนผูแ ปลและผูอาน

4.

ตัวอยางใบสําคัญรับเงิน

8.

ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตราการจายเงิน
ประเภทตางๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา
ของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

อางอิง
ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 1)
ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 2)
ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 3)
ภาคผนวก ก
(เอกสารหมายเลข 4)
ภาคผนวก ข
(เอกสารหมายเลข 1)

12. แบบฟอรมที่ใช
1. แบบฟอรมใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแกงานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร (ตัวอยาง
ตามภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 1)
2. แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน (ตัวอยางตามภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 2)
3. แบบฟอรมบันทึกเบิกคาตอบแทนผูแปลและผูอาน (ตัวอยางตามภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 3)
4. แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน (ตัวอยางตามภาคผนวก ก เอกสารหมายเลข 4)
13. ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแกไข
ในกระบวนการการให บ ริ การงานแปลเอกสาร เป น ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งานที่ มีผู เกี่ ย วของหลายฝาย
ดังนั้น ในกระบวนการทํางานยอมตองมีป ญหาและความเสี่ยงเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หากเมื่อพิ จารณาจาก
ขั้นตอนของกระบวนการดังกลาว สามารถระบุประเด็นปญหาและความสี่ยงสําคัญรวมทั้งแนวทางแกไขไดดังนี้

13

ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา
ที่
1

ผังกระบวนการ
ใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระ
ใหแกงานคลังและพัสดุ

2
งานคลังและพัสดุ
ออกใบเสร็จรับเงิน
3
ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
จากงานคลังและพัสดุ

ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
วิธีการแกไขปญหา/ ลดความเสี่ยง
เมื่อออกใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระแลว แตผูรับบริการไม เมื่อผูรับบริการออกไปจากหองตองคํานวณเวลา
นําไปชําระทันที แตถือกลับไป ทําใหเราไมทราบวาผูรับบริการนําไป โทรศัพทไปสอบถามฝายงานคลังฯ ทันที เมื่อ
ชําระหรือยัง
เรียบรอยแลวจึงสงมอบงานแปลใหผูแปลตอไป
หากยังไมไดไปชําระตองรีบโทรศัพทติดตอ
ผูรับบริการทันที
พิมพชื่อ-ที่อยูผิดพลาด
กอนผูรับบริการจะไปชําระเงิน ตองแจงใหตรวจดู
ใบเสร็จใหเรียบรอยกอนกลับ หากไมถูกตองใหรีบ
แกไขทันที
ตองจดเลขที่และวันที่ใหตรงกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาดใน
ขั้นตอนการทําบันทึกขอความได

กรณีตัวเลขไมชัดเจน หรือไมแนใจใหรีบถาม
เจาหนาที่งานคลังฯ ทันที
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ที่
4

5

ไมถูกตอง

6

ผังกระบวนการ
ทําบันทึกขอความเบิก
คาตอบแทนผูแปลและผูอาน
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบบันทึกการเบิก
ถูกตอง

ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน
อาจเกิดการพิมพผิด ไมวาจะเปนชื่อลูกคา หรือการ
ระบุภาษาผิด แมกระทั่งชื่อผูแปลและผูอานผิด ทํา
ใหเกิดขอผิดพลาดในการทําบันทึก

วิธีการแกไขปญหา/ ลดความเสี่ยง
ตองมีผูตรวจสอบเทียบกับสําเนาใบแจงจํานวนเงินอีก
ครั้งกอนสง เพื่อเปนการทบทวนและลดขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น

-

-

-

-

เกิดการคํานวณคาแปลและคาอานผิดพลาด ตอง
เสียเวลากลับมาแกไข

นําสูตรในการคํานวณมาชวย และมีการตรวจสอบซ้ําเพื่อ
ลดขอผิดพลาด และการเสียเวลาแกไข

-

-

หัวหนางานคลังฯ และ
คณบดีลงนามอนุมัติ
7

8

ไมถูกตอง

9

ทําใบสําคัญรับเงินผูแปลและผูอาน
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน
ถูกตอง
งานคลังฯ ออกเช็คหรือโอนเงิน
เขาบัญชีใหกับผูแปลและผูอาน

15

14. บรรณานุกรม
หนวยบริการงานแปล ศูนยการแปล จุฬาฯ http://www.arts.chula.ac.th/~tran/th/service.php
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ข

ตัวอยางประกาศ

ภาคผนวก ค

ประวัติผูเขียน
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ภาคผนวก ก.

เลมที่

ตัวอยางแบบฟอรม
(เอกสารหมายเลข 1)

เลขที่

หนวยบริการงานแปลและงานลาม คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทร. 0-2218-4635-6 โทรสาร 0-2218-4868 e-mail : transunit@chula.ac.th, cutranscenter@yahoo.com

ใบแจงจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหแก งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร
ชื่อลูกคา
ที่อยู
ภาษา
 คาจางงวดที่1 (มัดจํา 60%)
 คาจางงวดที่ 2
 คาจางงวดสุดทาย
 คาจางงวดเดียว
 คาประทับตรา

ผูแปล
เลขที่ใบเสร็จ
เลขที่ใบเสร็จ
เลขที่ใบเสร็จ
เลขที่ใบเสร็จ
เลขที่ใบเสร็จ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ผูอาน
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

บาท

ชําระโดย

 เงินสด
 เช็ค เลขที่
 โอนเขาบัญชี

วันที่

ธนาคาร

สาขา

ลงวันที่
ผูรับเงิน

/
/
หมายเหตุ 1. โปรดชําระเงินงวดสุดทายที่ งานคลังและพัสดุ กอนมารับงานแปล
2. ศูนยฯจะไมคืนเงินมัดจํา 60% นี้ ไมวา กรณีใดๆ
3. ในกรณีลูกคาชําระคามัดจําและคาแปลไวเกินกวา 60% หากลูกคาขอใหระงับการแปลกอนถึงวันกําหนดรับงานแปล
ศูนยฯ จะคืนเงินเฉพาะสวนที่เกินจากเงินมัดจํา 60% เทานั้น
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(เอกสารหมายเลข 2)

19

(เอกสารหมายเลข 3)
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(เอกสารหมายเลข 4)
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ภาคผนวก ข.

ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑและอัตราการจายเงินประเภทตางๆ ของกองทุน
เพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(เอกสารหมายเลข 1)
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ภาคผนวก ค. ประวัติของผูจัดทํา

ประวัติ
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปเกิด
อายุ
ศาสนา
ตําแหนงปจจุบัน
สถานที่ทาํ งาน

ที่อยูปจจุบัน
ประวัตกิ ารศึกษา
วันเริ่มปฏิบัติงาน
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2535 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2542
พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบนั

นางสาวกมลวรรณ อักษร
29 พฤศจิกายน 2515
46 ป
พุทธ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป P7
หนวยบริการงานแปลและงานลาม
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
226 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 34
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542
เลขานุการฝายการตลาด
บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น เซอรวิส จํากัด
เจาหนาที่ฝายบัญชี
บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จํากัด
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป P7
รับผิดชอบดูแลหนวยบริการงานแปลฯ



