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คํานํา

งานคลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทํา

 "คู่มือการปฏิบัติงาน " ขึ�น เพื�อให้ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นเครื�องมือ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตั�งแต่    มีนาคม  2544   เป็นต้นมา   จากมติที�ประชุมประจําคณะแพทยศาสตร์เห็นชอบให้

สํานักงานคณบดี   แยกงานคลังและพัสดุออกจากกัน   เพื�อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   และ

รองรับปริมาณงานที�เพิ�มากขึ�น  ดังนั�น  ตั�งแต่ปีงบประมาณ 2548  เป็นต้นมา  คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง

และพัสดุ  สํานักงานคณบดี จึงได้จัดทําแยกออกเป็น  2  เล่ม  คือ  คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง  และคู่มือ

การปฏิบัติงานของงานพัสดุ  สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง  สํานักงานคณบดี  ประจําปีงบประมาณ 2562  ฉบับนี� ได้มีการ

ปรับปรุงและแก้ไข  และเพิ�มเติมข้อมูลบางส่วนเพื�อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น  ได้ลดขั�นตอนการปฏิบัติ

งานที�ไม่เป็นบางส่วนลงเพื�อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ�งขึ�น  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คู่มือการปฏิบัติงานขั�นตอน  วิธีการ  และการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใสทั�งในส่วน

ของภาควิชา/หน่วยงาน  ได้เข้าใจมีประสิทธิภาพมากขึ�นพร้อมทั�งเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั�งผู้ให้บริการ 

 และผู้รับบริการ  ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ�งที�จะได้รับข้อเสนอแนะจากภาควิชา/หน่วยงาน  เพื�อเป้นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ต่อไป  ด้วยความขอบพระคุณ

งานคลังและพัสดุ
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โครงสร้างองค์กร

(Organization  Chart)

สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริหารและธุรการ งานคลัง งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานโสตทัศนศึกษา งานบริหารระบบคุณภาพ

 - หน่วยงานสรรบรรณ  - หน่วยงานงบประมาณ  - หน่วยแผนงานและโครงการ  - หน่วยทะเบียนและบริการ  - หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์  - หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

 - หน่วยการประชุม  - หน่วยการเงิน  - หน่วยแผนงบประมาณ  - หน่วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  - หน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์  - หน่วยประกันคุณภาพสํานักงาน

 - หน่วยอาคารสถานที�  - หน่วยเงินรายด้  - หน่วยงานแผนบุคลากร  - หน่วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  - หน่วยศิลปกรรม คณบดี

 - หน่วยยานพาหนะ  - หน่วยบัญชี  - หน่วยข้อมูลพื�นฐานและ  - หน่วยพัฒนาวิชการ  - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  - หน่วยควบคุมคุณภาพของ

 - กองทุนสวัสดิการ สารสนเทศ  - หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยงาน

ทางการแพทย์

 - หน่วยประชาสัมพันธ์

งานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแพทยศาสตร์ศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานห้องสมุด

 - หน่วยบริหารงานบุคคล  - หน่วยจัดหาพัสดุ  - หน่วยพัฒนาศักยภาพให้คํา  - หน่วยรับนิสิตใหม่และสําเร็จการศึกษา  - หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 - หน่วยพัฒนาบุคลากรและ  - หน่วยทะเบียนพัสดุ ปรึกษาและกํากับควบคุมวินัยนิสิต  - หน่วยหลักสูตรและการเรียนการสอน  - หน่วยพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  - หน่วยบริหารและธุรการ

สวัสดิการ  - หน่วยคลังพัสดุ  - หน่วยบริการและสวัสดิการ  - หน่วยพัฒนาการศึกษา  - หน่วยสารสนเทศการวิจัยและ  - หน่วยพัฒนาทรัพยากรและ

 - หน่วยซ่อมบํารุงและรักษา  - หน่วยกิจกรรมและโครงการ  - หน่วยบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ วิเคราะห์สารสนเทศ

 - หน่วยตรวจสอบและจําน่ายพัสดุ ของินสิต  - หน่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูล  - หน่วยเครื�องมือกลางและ  - หน่วยบริการ

 - สมาคมผู้ปกครอง  - หน่วยวัดและประเมินผลการศึกษา ห้องสัตว์ทดลอง

 - หน่วยการศึกษาระดับหลังปริญญา  - หน่วยตํารา และ วารสาร

 - หน่วยการศึกษาต่อเนื�อง  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 - หน่วยการศึกษาต่อเนื�อง

คณะแพทยศาสตร์

สํานักงานคณบดี
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โครงสร้างการบริหาร

(Administration  Chart)

งานคลัง  สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขานุการสํานักงานคณบดี

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลัง

หน่วยงานการเงิน หน่วยงานกองทุนสวัสดิการ หน่วยงานบัญชี

 - เงินงบประมาณ

 - เงินรายได้

 - เงินรับฝากและเงินบริจาค
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน

(Activity  Chart)

งานคลัง  สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์

นางชนิดาภา จันทรชูกลิ่น นางออมใจ   มวงสวัสด์ิ นางศิรินันท เรืองปราชญ นางปทธนกาญจน   อาทิตยฉาย นางโสรญา  สารสุข นางสาวนันทวรรณ   แกวสุขใส

งานคลังและพัสดุ

นางสาววนิดา   วัฒนะ

- บันทึกบัญชีเงินรับฝากกองคลัง

และบันทึกบัญชีเงินทดรองจาย

ประจําวัน

- บันทึกบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ

คณะแพทยศาสตร

- จัดทํารายงานทางการเงิน

- จัดทํารายงานเงินกองทุน

สวัสดิการ

- ตรวจและเบิกจายโครงการเงิน

รายได

- ตรวจและเบิกจายครภัุณฑเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

- ตรวจและเบิกจายจัดซื้อจัดจาง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

- ตรวจและเบิกจายจัดซือ้จัดจาง 

เงินรายได

- ตรวจและเบิกจายจัดซื้อจัดจางเงิน

รับฝาก

- จัดทํารายงานเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาล ประจําเดือน

- ตรวจและเบิกจายคาสาขาขาด

- ตรวจและเบิกจายคาตอบแทน 

ใชสอย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุก

ประเภท

- ตรวจและเบิกจายโครงการ เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

- ตรวจและเบิกจายเงินกองทุน

สวัสดิการคณะแพทยศาสตร

- ตรวจและเบิกจายหลักประกัน

การเสนอราคาและหลักประกัน

สัญญา

- ตรวจและเบิกจายคาตอบแทน 

ใชสอย เงินรายได ทุกประเภท

- ตรวจและเบิกจายคาสาขาขาด

แคลน อาจารย ภ.กายวิภาคศาสตร

- ตรวจและเบิกจายเงินรับฝาก

- จัดทํารายงานเงินรายได

ประจําเดือน

- เช็คยอดเงินคาหอพักนิสิตแพทย 

และหอพักบุคลากรคณะแพทยฯ

- ตรวจและขออนุมัติสัญญายืมเงิน

ทดรองจาย คณะแพทย และ

สัญญายืมเงินมหาวิทยาลัย
- ตรวจและเบิกจายคา
รักษาพยาบาล/คาการศึกษาบุตร 
ขาราชการ ขาราชการบํานาญ และ
พนักงาน

- จัดรายงานเงินทดรองจาย

ประจําเดือน
- จัดทํารายงานสัญญายืมเงินทด
รองจายประจําเดือน

- รับจายเงินทุกประเภท (เงิน

แผนดิน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินรายได และเงินรับฝาก 

เงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยฯ

- นําสงเงิน / เช็คทุกประเภท 

(หลักประกันซอง/สัญญา  คา

บริหารสวนกลาง ทุนการศึกษาฯ)

- จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองจาย 

ลูกหนี้เงินยืม ใบเสร็จรับเงิน

- รายงานเงินบริจาคล



- 3 -

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

(Activity  Chart)

งานคลัง  สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววนิดา  วัฒนะ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หน่วยงานการเงิน หน่วยงานกองทุนสวัสดิการ หน่วยบัญชี

 - นางอ้อมใจ  ม่วงสวัสดิ�

 - นางโสรญา  สารสุข  - นางศิรินันท์  เรืองปราชญ์  - นางชนิดาภา  จันทร์ชูกลิ่น

 - นางปัทธนกาญจน์  อาทิตย์ฉาย

 - นางศิรินัน  เรืองปราญช์

 - นางชนิดาภา  จันทร์ชูกลิ่น
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   ภาระหน้าที่ของงานคลัง

งานคลัง  สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มีภาระหน้าที�ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบงาน

ที�เกี�ยวข้องกับการใช้งบประมาณ การรับ – จ่าย และขอเบิกจ่ายเงิน และการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แบ่งหน่วยงานย่อย 4 หน่วยดังนี�

1. หน่วยงบประมาณ  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - จัดทําคําขอจัดสรรเงินงบประมาณของหน่วยงาน

 - จัดทํารายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี และจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

 - ควบคุมการใช้งบประมาณทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดทําทะเบียนคุมการใช้งบประมาณของคณะ ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน

 - ผูกพันการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ

 - ขอเงินประจํางวด

 - ขอโอนเปลี�ยนแปลงรายการครุภัณฑ์  และการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ

 - ขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื�อมปี และขอขยายเงินกันเบิกจ่ายเหลื�อมปีงบประมาณ

 - รายงานเงินเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประจําปี

 - รายงานผลการใช้งบประมาณของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานประจําเดือน/ไตรมาส 

 - รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน/ไตรมาส/รายปี

 - รายงานผลการตัดโอนงบประมาณภาควิชา/หน่วยงานเข้าค่าบริหารส่วนกลางประจําไตรมาส

เสนอที�ประชุมประจําคณะ

 -   สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณของคณะประจําปี

2.   หน่วยการเงิน  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงิน

 - นําฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร

 - นําฝาก – ถอนเงินฝากกองคลัง

 - รับ – จ่ายเงินทดรองจ่าย และเงินยืม

 - ตรวจเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

 - จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทําหน้าใบสําคัญ และใบเบิกเงิน

 - รวบรวมใบสําคัญ และส่งใช้ใบสําคัญต่าง ๆ

 - รายงานยอดเงินคงเหลือประจําวัน

 - รายงานทะเบียนเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง

 - รายงานใบสําคัญเงินทดรองจ่ายประจําเดือน

 - รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปี

 - รายงานการทดรองจ่ายเบิกจากกองคลังประจําปี

3.   หน่วยบัญชี  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - บันทึกบัญชีเงินสด การรับ – จ่ายเงินประจําวัน

 -  บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
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 - จัดทําใบโอน และเอกสารแทนตัวเงินทางบัญชี

 - จัดทําสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

 -  จัดทําสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ

 -  ตรวจสอบยอดบัญชีเงินประเภทต่าง ๆ

 - จัดทํางบทดลอง งบรายได้ – รายจ่าย

 - จัดทํารายงานการเงิน และงบเดือนเงินรายได้

 -  เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 

 - จัดส่งงบเดือน และรายงานการเงินให้ผู้เกี�ยวข้อง

4.   หน่วยเงินรายได้  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงินรายได้ของคณะ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - นําส่ง – ถอนเงินฝากกองคลัง และเงินฝากธนาคาร

 - ควบคุมการใช้รายได้ทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดทําทะเบียนคุมการใช้เงินรายได้ของคณะและเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรต่างๆ

 - ผูกพันการใช้งบรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม ฯ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญต่าง ๆ ทางการเงินของเงินรายได้คณะ และของเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หน้างบใบสําคัญการขอเบิกเงินรายได้

 - การขอโอนเปลี�ยนแปลงรายการ และการขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การขอกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การของบเพิ�มเติมกลางปี

 - ตรวจสอบและควบคุมเงินรายได้สะสมของคณะ

 - การจัดทํางบรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ 

 - ควบคุมการใช้เงินรายได้ ทุกประเภทและทุกหมวดรายจ่าย เงินรายได้คณะ และเงินรายได้โครงการ

จัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์

 - ผูกพันการใช้เงินรายได้ ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงิน

 - จัดทํารายได้คงเหลือประจําเดือน ไตรมาส และสรุปรายงานประจําปี

 - จัดทํางบทดลอง รายงานการรับ – จ่ายประจําเดือน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายงานฐานะทางการเงิน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

                        อัตรากําลังในงานคลัง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 6  อัตรา ดังนี�

       1.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       2.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       3.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

       4.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                                      5.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

       6.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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   ภาระหน้าที่ของงานคลัง

ลําดับ ภาระงาน ปริมาณ หน่วยนับ

1. หน่วยงบประมาณ  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - จัดทําคําขอจัดสรรเงินงบประมาณของหน่วยงาน

 - จัดทํารายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี และจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

 - ควบคุมการใช้งบประมาณทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดทําทะเบียนคุมการใช้งบประมาณของคณะ ของแต่ละภาควิชา /หน่วยงาน

 - ผูกพันการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ

 - ขอเงินประจํางวด

 - ขอโอนเปลี�ยนแปลงรายการครุภัณฑ์  และการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ

 - ขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื�อมปี และขอขยายเงินกันเบิกจ่ายเหลื�อมปีงบประมาณ

 - รายงานเงินเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประจําปี

 - รายงานผลการใช้งบประมาณของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานประจําเดือน/ไตรมาส 

 - รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน /ไตรมาส/รายปี

 - รายงานผลการตัดโอนงบประมาณภาควิชา/หน่วยงานเข้าค่าบริหารส่วนกลางประจําไตรมาส

เสนอที�ประชุมประจําคณะ

 -   สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณของคณะประจําปี

2.   หน่วยการเงิน  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงิน

 - นําฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร

 - นําฝาก – ถอนเงินฝากกองคลัง

 - รับ – จ่ายเงินทดรองจ่าย และเงินยืม

 - ตรวจเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

 - จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทําหน้าใบสําคัญ และใบเบิกเงิน

 - รวบรวมใบสําคัญ และส่งใช้ใบสําคัญต่าง ๆ

 - รายงานยอดเงินคงเหลือประจําวัน

 - รายงานทะเบียนเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง

 - รายงานใบสําคัญเงินทดรองจ่ายประจําเดือน

 - รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปี

 - รายงานการทดรองจ่ายเบิกจากกองคลังประจําปี

3.   หน่วยบัญชี  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - บันทึกบัญชีเงินสด การรับ – จ่ายเงินประจําวัน

 -  บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร

 - จัดทําใบโอน และเอกสารแทนตัวเงินทางบัญชี

 - จัดทําสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

 -  จัดทําสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ

 -  ตรวจสอบยอดบัญชีเงินประเภทต่าง ๆ

 - จัดทํางบทดลอง งบรายได้ – รายจ่าย
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 - จัดทํารายงานการเงิน และงบเดือนเงินรายได้

 -  เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 

 - จัดส่งงบเดือน และรายงานการเงินให้ผู้เกี�ยวข้อง

4.   หน่วยเงินรายได้  ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงินรายได้ของคณะ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - นําส่ง – ถอนเงินฝากกองคลัง และเงินฝากธนาคาร

 - ควบคุมการใช้รายได้ทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดทําทะเบียนคุมการใช้เงินรายได้ของคณะและเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรต่างๆ

 - ผูกพันการใช้งบรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม ฯ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญต่าง ๆ ทางการเงินของเงินรายได้คณะ และของเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หน้างบใบสําคัญการขอเบิกเงินรายได้

 - การขอโอนเปลี�ยนแปลงรายการ และการขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การขอกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การของบเพิ�มเติมกลางปี

 - ตรวจสอบและควบคุมเงินรายได้สะสมของคณะ

 - การจัดทํางบรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ 

 - ควบคุมการใช้เงินรายได้ ทุกประเภทและทุกหมวดรายจ่าย เงินรายได้คณะ และเงินรายได้โครงการ

จัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์

 - ผูกพันการใช้เงินรายได้ ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงิน

 - จัดทํารายได้คงเหลือประจําเดือน ไตรมาส และสรุปรายงานประจําปี

 - จัดทํางบทดลอง รายงานการรับ – จ่ายประจําเดือน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายงานฐานะทางการเงิน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

                        อัตรากําลังในงานคลัง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 5 อัตรา ดังนี�

       1.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       2.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       3.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

       4.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                                      5.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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นางสาววนิดา  วัฒนะ

ตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ 

สังกัดงานคลังและพัสดุ

ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.    ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานคลังและพัสดุ  ควบคุมดูแลการใช้เงินงบประมาณ และ

เบิกจ่ายเงินของคณะแพทยศาสตร์ และโครงการจัดกิจกรรมของคณะฯ

 - เงินงบประมาณทุกประเภททุกแผนงาน และทุกงาน

 - เงินรายได้ทุกแผนงาน และทุกงาน

 - เงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ

 - เงินนอกงบประมาณอื�น

 - เงินกองทุนสวัสดิการเกี�ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

 - เงินสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์

 - เงินบริจาค และเงินกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 

 - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายเงินทุกประเภทของคณะ 

 - ควบคุมดูแลการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย การจัดทําใบเบิกเงินทุกประเภทของคณะ  และ

โครงการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ      

 - โครงการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ      

2.    ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การจัดทําสมุดบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ 

3.    ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานการเงิน,งบการเงิน, และรายงานต่าง ๆ 

4.    ควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 

5.    ควบคุมดูแลการจัดส่งรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบและตามกําหนดเวลา

6.    ควบคุมดูแลการเก็บรักษา การนําส่ง และการเบิกจ่ายเงิน

7.    ควบคุมดูแลการซ่อมบํารุง การจําหน่าย และการตรวจสอบพัสดุ

8.    ติดตาม แก้ไขปัญหา ให้คําแนะนํา และประสานงานกับบุคลากรในงานคลัง 

9.    ติดต่อประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน ต่าง ๆ

10.      จัดวางระบบการทํางานในคลังให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

11.      จัดวางระบบการทํางานของงานคลังให้ประสานกับงานอื�น ๆ ภายในคณะ

12.      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  เช่น 

 สํานักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ

13.      งานอื�น ๆ  ที�ได้รับมอบหมาย
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ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.งานการเงิน

เงินรายได (อุดหนุนจากรัฐบาล)

 - ตรวจวางฏีกาเบิกจายจัดซื้อ-จัดจาง วัสดุ, ครุภัณฑ

 - ใบหักภาษี

มีหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินดังนี้

 - จัดทําเบิกเงินงบประมาณโดยใชคอมพิวเตอร เรียกวา ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เสนอคณบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามผูเบิก และผูอนุมัติ

 - ตรวจทานและจัดชุดเอกสารที่ไดลงนามแลว ในขอ 2  สงกองคลัง มศว   

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินงบประมาณ   จากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

เงินรายได

 - ตรวจวางฏีกาเบิกจายจัดซื้อ-จัดจาง วัสดุ, ครุภัณฑ

 - ใบหักภาษี

มีหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินดังนี้

 - จัดทําเบิกเงินงบรายได โดยใชคอมพิวเตอร เรียกวา ระบบใบเบิกเงินรายได

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เสนอคณบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามผูเบิก และผูอนุมัติ

 - ตรวจทานและจัดชุดเอกสารที่ไดลงนามแลว ในขอ 2  สงกองคลัง มศว   

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินรายได   จากระบบใบเบิกเงินงบเงินรายได

ทุกแผนงาน , งาน /โครงการ และงบ      โดยปฏิบัติหนาดังตอไปนี้                             

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและทําบันทึกขอความอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ   ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑการจายเงินรายได    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย บริษัท  / หาง / ราน หรือบุคคลธรรมดา  ที่คณะฯ จัดซื้อ / จาง เปนเงินเชื่อ 

เบิกจายคาสมนาคุณอาจารยแพทย และ พ.ต.ส.

เบิกจายคาสาขาขาดแคลน

เบิกจายคาตอบแทนหัวหนางาน

 - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย

 - จัดทําบันทึกการขออนุมัติการเบิกจาย

 - จัดทําหนางบใบสําคัญ

2. งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ

1.รวมกิจกรรม 5 ส

นางอ้อมใจ   ม่วงสวัสดิ�

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
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2. ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย
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ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.   งานการเงิน

งบประมาณ   รับผิดชอบเกี่ยวกับแผน / งาน และงบ     ดังนี้

 - เงินงบประมาณแผนดินทุกหมวดงบประมาณแผนดิน

 - แผนงานนโยบายและแผน  

มีหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินดังนี้

 - เบิกจายโครงการ ฯ / อบรม สัมมนา / ประชุม

 - เบิกจายคาสอนพิเศษ

 - เบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 - เบิกจายอื่นๆ

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและทําบันทึกขอความอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ   ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑการจายเงินงบประมาณแผนดิน    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - จัดทําเบิกเงินงบประมาณโดยใชคอมพิวเตอร เรียกวา ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เสนอคณบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามผูเบิก และผูอนุมัติ

 - ตรวจทานและจัดชุดเอกสารที่ไดลงนามแลว ในขอ 2  สงกองคลัง มศว   

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินงบประมาณ   จากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

เงินรับฝาก

 - ลงรับเอกสารการคืนหลักค้ําประกันสัญญา / ซอง

 - ตรวจสอบเอกสารการคืนหลักค้ําประกันสัญญา / ซอง

 - จัดทําบันทึกขออนุมัติใหคืนหลักค้ําประกันสัญญา / ซอง

 - จัดทําหนางบใบเบิกเงินรายได (คืนหลักค้ําประกันสัญญา / ซอง)

กองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร  รับผิดชอบเบิกจาย เงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร  โดยปฏิบัติหนาดังตอ        

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและทําบันทึกขอความอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ   ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.   คุมเงินงบประมาณแผนดินในระบบ Excel

3.  งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ

3.1 รับเอกสารจัดซื้อ จัดจาง บริษัท  / หาง / ราน หรือบุคคลธรรมดา 

3.2 ประสานงานใหกับบริษัทมารับใบสั่งซื้อ/จาง

3.3 ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางศิรินันท์   เรืองปราชญ์

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
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3.4 ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย
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     ไปนี้       
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ภาระงานในความรับผิดชอบ

1 เงินรายได      รับผิดชอบเงินรายไดคณะแพทยศาสตร  ตามที่ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ฯ  

ทุกแผนงาน , งาน /โครงการ และงบ      โดยปฏิบัติหนาดังตอไปนี้                             

 - เบิกจายคาสอนพิเศษ

 - เบิกจายคาตอบแทนผูจําลอง

 - เบิกจายทุนการศึกษานิสิตแพทย  ทุนวิจัย  ทุนพัฒนาบุคลากร

 - คาตอบแทนสาขาขาดแคลนอาจารยผูสัมผัสรางอาจารยใหญ    คาตอบแทนพนักงานรักษาศพ

 - คาอานผลการทางวิชาการ

 - เบิกจายอื่นๆ

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและทําบันทึกขอความอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ   ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑการจายเงินงบประมาณรายได   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - จัดทําเบิกเงินงบประมาณโดยใชคอมพิวเตอร เรียกวา ระบบใบเบิกเงินงบประมาณรายได 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เสนอคณบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามผูเบิก และผูอนุมัติ

 - ตรวจทานและจัดชุดเอกสารที่ไดลงนามแลว ในขอ 2  สงกองคลัง มศว   

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินงบประมาณรายได   จากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

2. งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ

1.รวมกิจกรรม 5 ส

2. ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย

นางปัทธนกาญจน์   อาทิตย์ฉาย

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
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1. งานการเงิน
 งบกลาง/สวัสดิกาพนักงาน มศว  ( คารักษาพยาบาล และคาศึกษาบุตร )
 -  ตรวจใบเบิกเงินและเบิกจายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และคาศึกษาบุตร ขาราชการและลูกจางประจํา
 - จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (กรณีคนไขใน)
มีหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินดังนี้

 - รับ ,ตรวจหลักฐานการขอเบิกจายตามระเบียบคารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง
 - เสนออนุมัติเบิกจาย
 - รวบรวมเอกสารคารักษาพยาบาลสงใหศูนยการแพทยฯ รองจาย 3 รอบ / เดือน ( วันที่ 5,15 และ สิ้นเดือน )
 - รับเอกสารเบิกจายคารักษาพยาบาลฯ คืนจากศูนยการแพทยฯ นํามาวางฏีกาเบิกจาย
      จากงบกลาง-คารักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตร
 - จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาลฯ ที่ไดรับโอนเขาบัญชีคณะแพทยฯ คืนใหกับศูนยการแพทยฯ

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย
 - ตรวจสอบเอกสารลูกหนี้เงินยืมทดรองจายของคณะ ฯ 
 - เสนออนุมัติสัญญายืมเงินทดรองจาย
 - รายงานลูกหนี้ประจําเดือน
 - ติดตาม ทวงถาม สัญญายืมเงินที่ครบกําหนดคืนเงิน

เบิกจาย เงินเดือน / ประกันสัมคม พนักงานมาวิทยาลัย (1) (2) (9)
 - ตรวจสอบคําสั่งจาง / คําสั่งลาออก
 - จัดทําบันทึกการขออนุมัติการเบิกจาย

เงินรับฝาก     เงินรับฝากและเงินบริจาค คณะแพทยศาสตร  ตามหมวดเงินรับฝากที่ไดฝากไวกับ
กองคลัง มศว.  โดยปฏิบัติหนาดังตอไปนี้                        

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและทําบันทึกขอความอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ   ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑการจายเงินรับฝากและเงินบริจาค   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เงินทดรองจาย
 - ควบคุมเงินทดรองจายจากกองคลังใหเหมาะสม
 - รายงานเงินทดรองจายประจําเดือน

จัดทําหนางบใบสําคัญเงินทดรองจาย  เพื่อนํากลับมาใชหมุนเวียนตอไป
 - จัดทําหนางบใบสําคัญ  “ เงินงบประมาณ “
 - จัดทําหนางบใบสําคัญ “  เงินนอกงบประมาณ  “
 - รวมเอกสารที่ทดรองจายของ “  เงินรายได “
 - รวมเอกสารที่ทดรองจายของ “ งบกลาง “
 - ตรวจสอบเอกสารในการรองจาย ใหถูกตอง

2.  งานทะเบียนและรายงาน
 - บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจาย
 - บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

3.  งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ
 - รวมกิจกรรม 5 ส
 - ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย

นางโสรญา  สารสุข

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ภาระงานในความรับผิดชอบ
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1.  ดานการเงิน
1.1  รับ – จายเงินทุกประเภท 
 - งบกลาง 
 - เงินรายได
 - เงินรับฝาก
 - เงินรายได (อุดหนุนจากรัฐบาล)
 - กองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร

1.2   รับเงินนอกสถานที่ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย
1.3   รวบรวมเอกสารในการจายเงินทุกประเภทเพือใหบัญชีนําไปบันทึกบัญชีประจําวัน
1.4   บันทึกสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
1.5   นําเงินสดคงเหลือประจําวันเก็บเขาตูนิรภัยพรอมกับกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําทุกวัน
1.6   ออกใบเสร็จรับเงินตามยอดใบนําสงเงินรายไดของโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทาง
การแพทย มศว.คลินิก,โครงการจัดกิจกรรมศูนยผิวหนัง มศว.
1.7   นําสงเงิน / เช็ค        

 - คาประกันความเสียหายและคากุญแจหอพักแพทยและบุคลากร
 -  คาปรับและคาพิมพผลขอมูลหองสมุดคณะแพทยศาสตร
 - คาหลักประกันซอง,หลักประกันสัญญา
 - คาขายแบบ
 - คาบริหารสวนกลาง
 - ทุนการศึกษา,ทุนสนับสนุนการวิจัย,เงินบริจาค
 - คาลงทะเบียนประชุมวิชาการ
 - ลูกหนี ช.พ.ค. ของบุคคลากร (ผูกู) และคารายศพสมาชิก ช.พ.ค.
 - คาเชาสถานที (รานคา,เครืองซักผา ใตหอพักบุคลากร) / กองทุนสวัสดิการ

2. งานทะเบียนและรายงาน
 2.1  บันทึกทะเบียนคุมใบแจงการโอนเงินเขาบัญชี
 2.2  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจายประจําวัน
 2.3  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนีเงินยืม
 2.4  บันทึกรับเงินจากกองคลัง
 2.5  บันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
2.6 รายงานเงินบริจาค
2.7 เช็คยอดคาหอพักบุคลากร 

3. งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ
3.1 รวมกิจกรรม 5 ส
3.2 ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.3 ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย

นางสาวนันทวรรณ   แก้วสุขใส

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ภาระงานในความรับผิดชอบ
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1.ดานงานบันทึกบัญชี
1.1  บันทึกบัญชีประจําวันของคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินสด
1.2 บันทึกบัญชีประจําวันของคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.3 บันทึกบัญชีประจําวันสวัสดิการคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินสด
1.4 บันทึกบัญชีประจําวันสวัสดิการคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.5 จัดทําใบโอน  และ บันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป
1.6 จัดทํางบเทีบยอดเงินฝากธนาคาร
1.7 บันทึกรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
1.8 บันทึกทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท
1.9 ออกรายงานทางการเงิน  งบทดลอง

2.เงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร
2.1  บันทึกบัญชีประจําวันของคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินสด
2.2 บันทึกบัญชีประจําวันของคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.3 บันทึกบัญชีประจําวันสวัสดิการคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินสด
2.4 บันทึกบัญชีประจําวันสวัสดิการคณะแพทยศาสตรในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.5 จัดทําใบโอน  และ บันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป
2.6 จัดทํางบเทีบยอดเงินฝากธนาคาร
2.7 บันทึกรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
2.8 บันทึกทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท
2.9 ออกรายงานทางการเงิน  งบทดลอง
เงินรายได
       -       เบิกจายโครงการตางๆ

4. งานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่น ๆ
2.1 รวมกิจกรรม 5 ส
2..2 ประสานงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.3 ประสานงานและใหคําปรึกษาดานการเบิกจาย

นางสาวชนิดาภา  จันทร์ชูกลิ่น

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ภาระงานในความรับผิดชอบ
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การแก้ไขครั�งที่ 12

  เริ�มใช้ :  มกราคม 2562

หน้าที� 1  จาก  10

 

ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ

สําเนาฉบับที� ………………..

คณะแพทยศาสตร์

          ขั�นตอนการบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ตําแหน่ง รักษาราชการแทนเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

...............................................................

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ขั�นตอนระบบงาน

   จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

สํานักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารฉบับ      (             )      ควบคุม     (             )    ไม่ควบคุม

เรื่อง

สํานักงานคณบดี

(นายตุล  รอบรู)้

วันที�……………………………………………….. วันที�………………………………………………..

...............................................................

(นางสาววนิดา  วัฒนะ)

ตําแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
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การแก้ไขครั�งที่ 10

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 2  จาก  10

ถูกต้อง

ส่งคืน

คณะแพทยศาสตร์ เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

Flow Chart  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

     อนุมัติ

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

ไม่ถูกต้อง

สํานักงานคณบดี

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานและวงเงิน

เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั

รับแจ้งวงเงนิจดัสรรให้ภาควชิา/หน่วยงาน

จดัทาํทะเบียนคุมเงนิตามประเภทและรายการของงบประมาณ

ภาควชิา/หน่วยงาน/บุคลากร รับเอกสารขอใช้งบประมาณหรือขอเบิกเงนิ

บันทกึการขอผูกพนัและการขอเบกิเงนิในทะเบยีนคุมเงนิตามรายการ 

จาํแนกเร่ืองการขอใช้งบประมาณหรือขอเบิกเงนิ

เร่ืองทีม่หีลกัฐานการจ่ายเงนิ เร่ืองทีไ่ม่มหีลกัฐานการจ่ายเงนิ เร่ืองทีม่หีลกัฐานใบแจ้งหนี้

เบิกเงนิทดรองจ่าย ทาํสัญญายืมเงนิ 2 ฉบับ

บันทกึบัญชี ทาํใบเบิกเงนิ

มหาวทิยาลยัส่งเอกสารงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้

จ่ายเงิน

ทาํรายงานการใชเ้งิน

งบประมาณ-เบิกจ่ายและ

รายงานการเงิน

จ่ายเงิน

วางฎีกา

บนัทึกบญัชี

ขอเบิกเงิน ขอใช้งบประมาณ

จดัเก็บจดัเก็บ
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การแก้ไขครั�งที่ 10

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 3  จาก  10

  1.  ขั�นตอนการขอผูกพันงบประมาณ

ไม่อนุมัติ

          อนุมัติ

คณะแพทยศาสตร์ เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

Flow Chart  ขั�นตอนระยะเวลาดําเนินการของบริหารงบประมาณและบริการทางการเงินของงานคลัง

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

สํานักงานคณบดี ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานคลงัรับเอกสารและตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ

ภาควชิา/หน่วยงานทาํบันทกึขออนุมตัิ

ผูกพนัขอใช้งบประมาณ/ขอจดัซ้ือจดัจ้าง

บันทกึการขอผูกพนังบประมาณ

ตามคาํขอของภาควชิา/หน่วยงาน

เอกสารคืนภาควชิา/

หน่วยงาน

งานพสัดุขอจดัซ้ือจดัจ้าง/ดาํเนินการตามระเบียบพสัดุ

ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการใช้

งบประมาณ  ภายใน   1 - 3 วนัทาํ

การ

ผู้บริหารลงนามตามลาํดับ

ภายใน  1 - 3 วนัทาํการ

ส่งคืนงานสารบรรณ/งานพัสด/ุ

ภาควิชา/หน่วยงาน  ภายใน 1 - 3 วนั
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การแก้ไขครั�งที่ 10

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 4  จาก  10

  2.  ขั�นตอนการตรวจสอบเอกสารและขอเบิกจ่ายเงิน

ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง ถูกต้อง

คณะแพทยศาสตร์ เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

สํานักงานคณบดี ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

ภาควชิา /หน่วยงานส่งเอกสาร/หลกัฐาน

การขอเบิกจ่ายเงนิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานคลงัรับเอกสาร

บันทกึการเบิกจ่ายและจดัทาํฏีกาเบกิจ่ายเงนิ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  

งานพสัดุส่งรายงานการจดัซ้ือจดัจ้าง

และขอเบิกจ่ายเงนิ

ภายใน 1 วนัทาํการ

ภายใน 3 - 5 วนัทาํการ

ภายใน 1 - 2 วนัทาํการ

เสนอผู้บริหารลงนามตามลาํดบั ภายใน 2 - 5 วนัทาํการ

ภายใน  1 วนัทาํการ

เร่ืองจดัซ้ือจ้างเอกสารใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เร่ืองทีห่ลกัฐานการจ่ายเงนิ/ทาํสัญญายืม
สัญญายืมอนุมติัภายใน 3 - 5 วนั

ทาํการ

จ่ายเงนิทดรองจ่าย

จดัทาํฏีกาเบิก

จ่ายเงินตามลาํดับก่อนหลงัใน

กรณีเงิน  ทดรองจ่ายมเีพียงพอ

ส่งกองคลงั
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การแก้ไขครั�งที่ 10

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 5  จาก  10

  3.  ขั�นตอนการทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

สํานักงานคณบดี ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

คณะแพทยศาสตร์ เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

บันทกึการผูกพนังบประมาณ 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นปัจจุบันทุกวนัทาํการ

จดัทาํรายงานการผูกพนัและการเบิกจ่ายจริง

จดัทาํรายการการตดัโอนงบประมาณภาควชิา/หน่วยงาน

ทีใ่ช้จ่ายงบประมาณตํา่กว่าแผนทีก่าํหนดเข้าส่วนกลาง

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน/ไตรมาส

ถดัไป

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน

ภายในส้ินปีงบประมาณ

แจ้งภาควชิา/หน่วยงานจดัทาํ
หลงัจากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก

งานนโยบายและแผน  ภายใน 7 วนัทาํการ

สรุปรายงานแผนและ

ผลการใชง้บประมาณ

ประจาํปี
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การแก้ไขครั�งที่ 10

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 6  จาก  10

1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการบริหารงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ การควบคุมการใช้

   งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน และการให้บริการทางการเงินในด้านต่าง ๆ

กับบุคลากร ภาควิชา และหน่วยงานทั�งภายใน และภายนอกที�เกี�ยวข้องกับคณะ

2.  ขอบเขต 1. เงินงบประมาณ

2. เงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

3. เงินนอกงบประมาณอื�น

3.  คําจํากัดความ 3.1 การบริหารงบประมาณ เริ�มจากคณะได้รับทราบงบประมาณประจําปี การจัดสรร

งบประมาณในทะเบียน การควบคุมการใช้งบประมาณ การผูกพัน การตรวจสอบ

ยอดคงเหลือ การจัดทํารายงานการใช้งบประมาณประจําเดือน  ตลอดจนถึงการจัดทํา

รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายไตรมาสและประจําปี

3.2 การบริการทางการเงิน เริ�มจากการให้บริการทางการเงิน การจัดเตรียมเอกสารขอ

เบิกเงิน  การรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   การส่งใช้ใบสําคัญ

การจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึบัญชี จนถึงการจัดทํารายงานทางการเงินต่าง ๆ

3.3  ขอใช้งบประมาณ หมายถึง การขอผูกพันใช้งบประมาณ และหรือการขอดําเนินการจัดซื�อ

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตามวงเงินงบประมาณที�ภาควิชา/หน่วยงานได้รับจัดสรร

3.4  การขอเบิกจ่ายเงิน หมายถึง  กระบวนการที�ผ่านการใช้งบประมาณแล้ว มีเอกสาร หลักฐาน

การจ่ายเงิน มีการรับพัสดุที�ได้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว มีเอกสารใบส่งของแล้ว

4.  ผู้รับผิดชอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้างานคลัง

เลขานุการคณะ

คณบดี

คณะแพทยศาสตร์

สํานักงานคณบดี

เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

รายการและวงเงินงบประมาณให้กับภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ การบันทึกรายการ

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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5.1 ในต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ

กองคลังจัดส่งเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจําปี ผ่านงานนโยบายและแผน คณะแทพยศาสตร์

5.2 คณะแพทยศาสตร์ โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ จัดสรร

วงเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ให้กับภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ 

5.3 ภาควิชาและหน่วยงานรับทราบงบประมาณที�ได้รับจากเอกสารงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ์ ที�ดิน

5.4 งานคลัง จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ ตามหมวดรายจ่าย และ

   ตามรายการงบประมาณในส่วนของคณะ ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ

5.5 เมื�อภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์จะใช้งบประมาณที�ได้รับจัดสรร ก็จะจัดทําเรื�องขออนุมัติ

ใช้งบประมาณ หรือขอจัดซื�อจัดจ้าง พร้อมส่งเอกสารที�เกี�ยวข้องผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

5.6 บุคลากรที�มีความประสงค์จะ ขออนุมัติเดินทางไปประชุม ขอเบิกเงินลงทะเบียนฝึกอบรมให้ทํา

บันทึกขออนุมัติขอใช้งบประมาณ กําหนดวงเงินที�จะขอเบิก ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

สําหรับการขอเบิกเงินสวัสดิการ ให้จัดทําใบเบิกเงินพร้อมแนบเอกสารการจ่ายเงินผ่านธุรการภาควิชา

หรือส่งรับเอกสารที�งานสารบรรณก่อนส่งต่อให้งานคลัง

5.7 เจ้าหน้าที�ภาควิชา/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารการขอให้งบประมาณผ่านงานสารบรรณ เพื�อรับเอกสารก่อน

ส่งต่อให้งานคลัง

5.8 งานคลังรับเอกสารเอกสาร จะจําแนกเรื�อง บันทึกรับตามประเภทของงบประมาณ

5.9 เจ้าหน้าที�การเงิน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/วงเงินขอใช้งบประมาณ 

5.10 บันทึกการผูกพันใช้งบประมาณในสมุดทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ตามประเภทของงบประมาณ

ตามหมวดรายจ่าย และลงนามกันเงิน พร้อมลงนามกันยอดงบประมาณในเอกสารขอใช้งบประมาณ

ผ่านหัวหน้างานคลัง เมื�อเอกสาร/หลักฐานการขอให้งบประมาณ และขอเบิกเงินนั�นถูกต้อง

5.11 นําเสนอผ่านผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

5.12 เมื�อเอกสารการขอใช้งบประมาณได้รับการอนุมัติ งานคลัง จะส่งเรื�องคืนงานสารบรรณ เพื�อส่ง

ต่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลาการ ผู้ขอใช้งบประมาณ

5.13 เมื�อภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ได้รับเอกสารที�ผ่านการอนุมัติให้ใช้งบประมาณแล้ว สามารถนําไป

ดําเนินการได้ตามที�ขอ ในกรณีที�มีความประสงค์จะยืมเงิน เพื�อไปดําเนินการให้จัดทําสัญญายืมเงิน

2 ฉบับ พร้อมถ่ายสําเนาเรื�องที�ได้รับอนุมัติแนบสัญญายืมเงินส่งงานคลัง

สํานักงานคณบดี

เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

คณะแพทยศาสตร์

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-06    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

5. ขั�นตอนการปฏิบัติงาน

และสิ�งก่อสร้าง และรับทราบวงเงินที�ได้รับจัดสรรในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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5.14 เจ้าหน้าที�การเงินตรวจสอบภาระหนี� ก่อนําเสนอผู้มีอํานาจขออนุมัติให้ยืมเงิน

5.15 ผู้ยืมเงินรับเงินตามสัญญายืมเงินไปดําเนินการตามงบประมาณที�ขอใช้

5.16 เมื�อต้องการเบิกเงิน ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินให้งานคลัง

5.17 เจ้าหน้าที�การเงินตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ หากถูกต้องตามระเบียบ จํานวนเงินถูกต้อง

มีหลักฐานครบถ้วน เป็นไปตามงบประมาณที�ขอใช้ จะนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกเงิน

5.18 เรื�องที�ได้รับการอนุมัติแล้ว หากมีหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว เจ้าหน้าที�การเงินจะจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก

5.19 ในกรณีที�ยังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน หากประสงค์จะยืมเงิน เจ้าหน้าที�การเงินจะให้ทําสัญญายืมเงิน

5.20 หลังจากการจ่ายเงิน หรือการส่งใช้สัญญายืมเงินแล้ว เอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื�อบันทึก

บัญชี ละจัดทําใบเบิกเงินเพื�อวางเบิกต่อไป

5.21 ในกรณีเรื�องที�มีหลักฐานใบแจ้งหนี� หรือใบส่งของ เจ้าหน้าที�การเงินจะจัดทําใบเบิกเงินเพื�อวางเบิก

5.22

การใช้วงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ

5.23 ทุกสิ�นเดือน งานคลัง จะจัดทํารายงานการใช้งบประมาณ และรายงานการเบิกจ่ายเงินเสนอ 

ผู้บริหารเพื�อทราบการบริหารงบประมาณ และบริหารการเงินของคณะ

5.24 ทุกสิ�นไตรมาส และทุกสิ�นปีงบประมาณ งานคลัง จะรวบรวมรายละเอียดการจ่ายใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ จัดทํารายงานการใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะ จัดทําสถิติ

รวมรวมไว้เพื�อเป็นข้อมูลในการจัดทํางบประมาณในปีต่อ ๆ ไป หรือเพื�อนําไปวิเคราะห์การใช้

งบประมาณของคณะ และของมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะแพทยศาสตร์

ในทุกสิ�นเดือน เจ้าหน้าที�การเงินจะจัดทํารายงานการใช้งบประมาณแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพื�อทราบ

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

สํานักงานคณบดี

เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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6.   เอกสารอ้างอิง

6.1 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และเอกสารงบประมาณเงินรายได้

6.2 ระเบียบและแนวนโยบายการบริหารงบประมาณของรัฐ,มหาวิทยาลัย และของคณะ

6.3 ระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการบริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และฯลฯ

6.4 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้

6.5 มติที�ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที�ประชุมกรรมการบริหารเงินรายได้ และที�ประชุม

กรรมการประจําคณะ

6.6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการใช้งบประมาณ

6.7 สมุดทะเบียบคุมเงินงบประมาณ คุมเงินรายได้ และสมุดทะเบียนคุมต่าง ๆ

6.8 แบบใบเบิกเงิน ใบสําคัญ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

6.9 สมุดบัญชี ทะเบียน รายงานการเงิน และงบเดือน

6.10 รายงานการใช้งบประมาณประจําเดือน /ไตรมาส และสรุปรายงานการใช้งบประมาณประจําปี

   จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

สํานักงานคณบดี ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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7.  แฟ้มคุณภาพ

ลําดับที� ระยะเวลาที�เก็บรักษา

1 แฟ้มทะเบียนคุมเงินงบประมาณ หัวหน้างานคลังและพัสดุ ตู้เก็บเอกสารการเงิน 5 ปี

และแฟ้มทะเบียนคุมเงินรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี

2 แฟ้มรายงานการใช้เงินงบประมาณ

และแฟ้มรายงานการใช้เงินรายได้

3 แฟ้มใบแจ้งการโอนเงินงบประมาณ

และแฟ้มใบแจ้งการโอนเงินรายได้

4 แฟ้มใบเบิกถอนและแฟ้มใบนําส่ง

5 แฟ้มสําเนาหน้างบใบสําคัญเงิน

รายได้ และเงินนอกงบประมาณ

6 แฟ้มใบเบิกเงินงบประมาณ,เงินรายได้

7 แฟ้มสัญญายืมเงิน

8 แฟ้มสมุดบัญชีแยกประเภท

9 แฟ้มสมุดทะเบียน

10 แฟ้มรายงานการเงินและแฟ้ม

งบเดือนเงินรายได้

8.  เอกสารแนบ

8.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล

8.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร

8.3 สัญญายืมเงิน

8.4 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

8.5 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

8.6 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและแบบใบเบิกเงิน

8.7 ฯลฯ

9.   หัวข้ออื�น ๆ 

ไม่มี

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดทําโดย  งานคลังและพัสดุ

สถานที�เก็บรักษาผู้เก็บรักษาชื�อแฟ้ม

คณะแพทยศาสตร์ เรื�อง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

สํานักงานคณบดี ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure) รหัส : W - BUD - 001 - 007

หน่วยงานงบประมาณ   เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที� 1  จาก  4

Flow Chart  เรื่อง การบริหารงบประมาณ

เรื่อง การบริหารงบประมาณ

บันทกึงบประมาณตามประเภท/รายการ/หมวดรายจ่าย พร้อมจดัทาํแผนการใช้จ่ายเงนิ และแผนปฏิบัตกิารจดัซ้ือจดัจ้าง

ขอดาํเนินการจดัซ้ือ/จ้างตามระเบียบพสัดุ

ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิ ส่ิงก่อสร้าง ค่าตอบแทน/ใช้สอย/เงนิอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน/ค่าจ้างบุคลากร

ภาควชิา/หน่วยงาน/บุคลากรขอใช้งบประมาณ

งานการเงนิ/ภาควชิา/หน่วยงานและผู้ขอใช้งบประมาณทาํบนัทกึขอเบิกเงนิ

ทาํใบเบิกเงนิวางฎกีา

สรุปรายงานแผนและ

ผลการเบิกจ่ายเงนิและ

จดัเกบ็เอกสาร

ตดังบประมาณในส่วนของยอดจ่ายจริงกองคลงั/งานการเงนิจ่ายเงนิให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือผู้ขอเบิกเงนิ

ตรวจสอบงบประมาณ/เอกสาร และตดังบประมาณในส่วนของยอดก่อนผูกพนั / หลงัผูกพนัเม่ือดาํเนินการจดัซ้ือจ้างแล้ว

ตดังบประมาณในส่วนการเบิกจ่าย และงานการเงนิตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานการจ่ายเงนิ

ภาควชิา/หน่วยงาน/บุคลากรใช้งบประมาณตามทีข่อ / มหีลกัฐานการจ่ายเงนิ

ขอเบิกจ่ายตามระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

ภาควชิา/หน่วยงานรับเอกสารงบประมาณและทราบวงเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร

เสนอผู้มีอาํนาจอนุมัติ
ไมอ่นุมตัิ

อนุมตั ิ

ใชเ้วลาในการ
ดําเนนิการ 7 วัน
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการบริหารการใช้งบประมาณ ตั�งแต่การบันทึกรับงบประมาณในทะเบียน  

ยอดก่อนผูกพัน การผูกพันใช้งบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดทํารายงาน

การใช้งบประมาณ การจัดทํารายงานงบประมาณคงเหลือ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทุกประเภทของคณะ ยกเว้นเงินสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ เมืองจันทึก งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซื�อ จัดจ้าง)

2 นางสาโสรญา ม่วงกรุง งบประมาณ / เงินเดือน,ค่าสมนาคุณฯ และ พ.ต.ส.

3 นางศิรินันท์  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

4 นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอื�น

5 นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  ประเภทของงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่น, เงินรายได,้ เงินรายได้โครงการ 

       จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณอื�น

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย

4.3  เอกสารงบประมาณ, ทะเบียนคุมเอกสาร และรายงานงบประมาณ

5.  คําจํากัดความ 1.  การผูกพันงบประมาณ หมายถึง 

     1.1 ผูกพันที�มาจาการจัดซื�อ/จัดจ้าง หมายถึง เมื�อทําสัญญาหรือทําใบสั�งซื�อ/จ้าง

     1.2 ผูกพันที�มาจากค่าใช้จ่าย หมายถึง เมื�อมีการอนุมัติการเบิกจ่าย

2.  การขอเบิกจ่ายเงิน หมายถึง  การขอเบิกเงินที�มีหลักฐานการจ่ายเงิน หรือมีหลักฐานการรับ

     มอบพัสดุแล้ว

6. รายละเอียด

6.1 เมื�อภาควิชา/หน่วยงานได้รับเอกสารงบประมาณ  รับทราบรายการครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ที�ได้รับจัดสรร และรับทราบวงเงินจัดสรรค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และเงินหมวดอื�น ๆ

6.2 ภาควิชา/หน่วยงาน บันทึกยอดงบประมาณที�ได้รับอนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณ ตามแผนงาน

โครงการ และหน่วยงาน

เรื่อง การบริหารงบประมาณ
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6.3 งานงบประมาณ บันทึกยอดงบประมาณที�ได้รับในภาพรวมของคณะ ตามประเภท/แผน/หมวดรายจ่าย 

และบันทึกยอดงบประมาณแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน

6.4 จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้างเสนอผู้บริหารก่อนส่งมหาวิทยาลัย

6.5 เมื�อภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ จะต้องตรวจสอบงบประมาณของตนก่อน

ว่ามีเพียงพอหรือมีงบประมาณรองรับหรือไม่ ก่อนจัดทําใบขอให้ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างวัสดุ  และ

ครุภัณฑ์  เมื�อตรวจสอบแล้ว  ให้จัดส่งรายละเอียดการขอจัดซื�อจัดจ้าง ใบเสนอราคา และรายละเอียด

ประกอบอื�น ๆ ให้งานพัสดุ ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

6.6 ในกรณีการขอใช้งบประมาณในหมวดอื�น ๆ ที�ไม่เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้าง ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร

จัดทําบันทึกขออนุมัติใช้งบประมาณ  เช่น การขออนุมัติเงินค่าสอนพิเศษ, ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าตอบแทน และ ฯลฯ

6.7 งานงบประมาณรับเอกสารการขอใช้งบประมาณหมวดอื�นๆ จากงานสารบรรณ

6.8 งานงบประมาณตรวจสอบงบประมาณ/วงเงินงบประมาณ รายการ และเงินประจํางวด เมื�อถูกต้อง

จะนําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอจัดซื�อจัดจ้าง และการขออนุมัติใช้งบประมาณ

6.9 ในส่วนของการขอใช้งบประมาณ เมื�อได้รับอนุมัติ ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้ขอใช้งบประมาณ

ดําเนินการใช้งบประมาณ โดยจ่ายเงินส่วนตัวไปดําเนินการก่อน หรือยืมเงินรองจ่ายจากคณะ โดย

ทําสัญญายืมเงิน เมื�อดําเนินการแล้วเสร็จจนได้หลักฐานการจ่ายเงิน ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้ขอใช้

งบประมาณจัดทําบันทึกขออนุมัติขออนุมัติเบิกเงิน หรือจัดส่งบันทึกการขอใช้งบประมาณ 

เอกสารหลักฐานการจ่าย ส่งให้งานสารบรรณรับเอกสารก่อนส่งต่อการเงินทําบันทึกขอใช้งบประมาณ

6.1 สําหรับการจัดซื�อจัดจ้าง เมื�อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุให้กับภาควิชา/หน่วยงานแล้ว  งานพัสดุ

และภาควิชา/หน่วยงานจะร่วมกันทําการตรวจรับพัสดุ เมื�อถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ภาควิชา/

หน่วยงานจัดทําใบเบิกพัสดุ เพื�อเบิกพัสดุไว้ใช้ในภาควิชา/หน่วยงาน งานพัสดุ จะดําเนินการลง

ทะเบียนพัสดุ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ และจัดทําบันทึกรายงานการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ส่งงานงบประมาณเพื�อนําเสนอผู้บริหารเพื�อทราบ และอนุมัติการจ่ายเงิน

6.11 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบจะจัดส่งให้งานการเงินตัดงบประมาณในส่วน

ของยอดเบิกจ่าย และงานการเงินตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจ่าย

6.12 หลังจากการตรวจสอบแล้ว งานการเงินจะจัดทําใบเบิกเงิน ตามประเภทของงบประมาณ

6.13 ในกรณีเงินงบประมาณที�ส่งใบเบิกให้กองคลัง มหาวิทยาลัยวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง และจ่ายเงิน

ให้เจ้าหนี� หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี�ต่อไป 

เรื่อง การบริหารงบประมาณ
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6.14 ในส่วนของเงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรฒ ใบเบิกเงินที�คณะได้รองจ่ายจากเงินทดรองจ่าย 

หรือในกรณีที�ยังไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี� กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คณะแพทยศาสตร์  งานการเงิน

จะเบิกเงินดังกล่าวมาจ่ายให้เจ้าหนี� และใช้คืนเงินทดรองจ่ายในทางบัญชี

6.15 งานงบประมาณจะตัดงบประมาณในส่วนของยอดจ่ายแล้ว ทั�งงบประมาณแผ่นดิน และ

รายได้ พร้อมจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินประจําเดือน/ไตรมาสและประจําปี

6.17 ทุกสิ�นเดือน งานงบประมาณจะจัดทํารายงานการผูกพันการใช้งบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงิน

เสนอผู้บริหาร ทุกวันที� 15 ของเดือนถัดไป

6.18 ทุกรายไตรมาส งานงบประมาณ จะรายงานพร้อมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

6.19 ทุกรายไตรมาส งานงบประมาณจะจัดทํารายงานผลการผูกพันและเบิกจ่ายเงิน และรายงานการตัดโอน

งบประมาณเข้าค่าบริหารส่วนกลาง ในก

7.   เอกสารอ้างอิง

7.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.2 งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ

7.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

7.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

7.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง

7.6 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้

7.7 มติที�ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที�ประชุมกรรมการบริหารเงินรายได้ และที�ประชุมกรรมการ

ประจําคณะ

7.8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้

7.9 สมุดทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และสมุดทะเบียนคุมเงินรายได้ 

8.  เอกสารแนบ

8.1 แบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

8.2 แบบทะเบียนคุมเงินรายได้

8.3 แบบรายงานการผูกพันการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน

8.4 แบบรายงานการสรุปอัตราการใช้จ่ายงบประมาณและอัตราส่วนคงเหลือ

8.5 แบบรายงารการใช้จ่ายเงินประจําเดือน/ไตรมาส/ประจําปี

9.  หัวข้ออื�น ๆ

  ไม่มี

เรื่อง การบริหารงบประมาณ
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Flow Chart  เรื�อง การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี
เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

จัดเก็บเอกสาร

รับเอกสารจากงานสารบรรณ

จาํแนกเอกสารตามประเภทและงบประมาณ

บันทกึทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิกเงนิงบประมาณ /เงนิรายได้ /เงนิโครงการจดักจิกรรมและอ่ืน ๆ

จาํแนกเร่ืองเพ่ือเบิกจ่ายเงนิ

มใีบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

งานบัญชีบันทกึการจ่าย 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานการจ่ายและ

เอกสารทีเ่กีย่วข้องอ่ืน ๆ ก่อนจดัทาํใบเบิกเงนิ

จ่ายเงนิ

วางเบิกกองคลงั

รับแจ้งการโอนเงนิจากกองคลงั กองคลงัจ่ายเงนิ/โอนเงนิให้
เจ้าหนีต้ามใบเบิกเงนิ

ทีม่หีลกัฐานใบแจ้งหนี/้ใบส่ง

บัญชีบันทกึการรับ

เงนิตามใบเบิกเงนิ

ไมอ่นุมตัิ

ตรวจสอบเอกสาร/ 

หลกัฐาน /งบประมาณ

และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

ถกูตอ้ง

เสนอผู้มีอาํนาจอนุมัติ

มใีบเสร็จรับเงนิ/หลกัฐานการจ่ายเงนิ

1.ค่ารักษาพยาบาล ตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนั หลงัจากส่งใบเบิก

2.ค่าสอนพิเศษส่งหลกัฐานตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน 3 วนัทาํการ

3.ประชุมและฝึกอบรมภายในประเทศ ตาลาํดบัก่อนหลงัภายใน 7 วนัทาํการ

4.ปรุชุม/อบรม/ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศตามลาํดบัก่อนหลง

ภายใน 15 วนัทาํการ

5.โครงการประชุม/ฝึกอบรมบุคคลาการภายใน  ตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน 

10 วนัทาํการ

6.โครงการบริการทางวิชาการฯบุคคลภายนอก ตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน

15 วนัทาํการ

7.ค่าตอบแทนฯ/ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนัทาํ

การ

8.ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตามลาํดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนั

รับคืนคู่ฉบับใบเบิกเงนิทีก่องคลงัจ่าย/โอนเงนิแล้ว

ใชเ้วลาในกาดําเนนิการ 7 วัน
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการรับเอกสารการขอเบิกเงิน, การบันทึกในสมุดทะเบียนคุมเอกสาร

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอเบิกเงิน, การจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดทําใบเบิกเงิน

การวางเบิก การรับเงินจากการวางเบิก ตลอดจนถึงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินต่าง ๆ

2.  ขอบข่าย 1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน

2.  เงินรายได้

3.  เงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

4.  เงินนอกงบประมาณอื�น 

5.  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

3. ผู้ปฏิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ เมืองจันทึก งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซื�อ จัดจ้าง)

2 นางสาโสรญา ม่วงกรุง งบประมาณ / เงินเดือน,ค่าสมนาคุณฯ และ พ.ต.ส.

3 นางศิรินัน  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

4 นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น / ค่ารักษาพยาบาล

5 นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4. สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1 บันทึกขอนุมัติจัดซื�อจัดจ้าง และบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน และเอกสารใบเบิกเงิน

4.2 ใบเสนอราคา / รายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัดซื�อจ้าง และขอเบิกเงิน

4.3 แบบขอเบิก/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี� /ใบตรวจรับ/ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงินอื�น ๆ

4.4 ใบเบิกเงินงบประมาณและใบเบิกเงินรายได้

4.5 ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

 

5. รายละเอียด

5.1 เมื�อภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ที�ประสงค์จะขอเบิกเงิน จะจัดส่งบันทึกขอเบิกเงิน

หรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องส่งให้งานสารบรรณ

5.2 เมื�องานสารบรรณ ได้รับเอกสารการ บันทึกขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงิน

จะดําเนินการลงรับเอกสารแล้วจัดส่งให้งานการเงิน

5.3 เมื�องานการเงินได้รับเอกสาร บันทึกขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงินพร้อมเอกสารและ

หลักฐานต่าง ๆ  ก็จะดําเนินการแยกเอกสารตามประเภท และงบประมาณที�ขอเบิก เช่นเงินงบกลาง

เงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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5.4 เงินงบประมาณและเงินงบกลาง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ข้าราชการลูกจ้างประจํา

 จะบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ สําหรับเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณอื�น  และ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย จะบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐาน

ขอเบิกเงินรายได้

5.5 หลังจากที�บันทึกรับเอกสารการขอเบิกเงินในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเรียงตามลําดับก่อนหลัง

แล้ว เจ้าหน้าที�การเงินจะทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารขอเบิก จะตรวจสอบใน 3 องค์ประกอบ ดังนี�

5.5.1 มีงบประมาณเพียงพอ

5.5.2 มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้

5.5..3 หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง

5.5.1 มีงบประมาณ  ในเอกสารการขอเบิกเงินทุกเรื�อง ก่อนจะไปก่อหนี�ผูกพันได้ จะต้องมีการ

ขอใช้งบประมาณก่อน เพื�อกันเงินงบประมาณในหมวด ที�ต้องการขอเบิก

จากผู้มีอํานาจก่อน ผู้ขอเบิกจึงจะไป ก่อหนี�ผูกพันได้ 

ยกเว้นในเงินงบกลาง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ

ค่าเล่าเรียนบุตร สามารถเบิกได้ ตามสิทธิของการเป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

5.5.2 มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้   การขอเบิกเงินในหมวดรายจ่ายใด ๆ ก็ตาม จะเบิกจ่ายได้เฉพาะ

ในกรณีที�ระเบียบมีให้เบิกได้ หรือระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ จะต้องศึกษาจาก

ระเบียบที�เกี�ยวข้องของการเบิกในเรื�องนั�น ๆ เช่น ระเบียบการเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

หรือระเบียบการจ่ายเงินรายได้ค่าออกและตรวจข้อสอบ เป็นต้น ฯลฯ

5.5.3

ถูกต้อง ระบุประเภทของเงินที�เบิกเช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ถูกต้อง

5.6 รายละเอียด การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์

1 ตรวจใบขอให้ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ว่า หน่วยงานใดเป็นผู้ขอ และมีงบประมาณ

หรือไม่ มีรายการใดบ้าง เป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ และจะต้องดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างด้วยวิธีใด ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2 ตรวจใบขออนุมัติจัดซื�อจัดจ้างว่า ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ตามรายการ

และวงเงินหรือไม่ แต่งตั�งให้ใครเป็นกรรมการตรวจรับ

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี

เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ ถูกต้อง จํานวนเงินในเอกสาร และหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง

ความสมบูรณ์ของเอกสารใบเสร็จรับเงิน การใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง  การคํานวณเงินถูกต้อง หมวดเงินที�เบิก

เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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3 ตรวจใบสั�งซื�อสั�งจ้าง ว่ามีการออกใบสั�งซื�อสั�งจ้างก่อนได้รับอนุมัติหรือไม่ และมีกําหนด

ครบส่งของเมื�อใด ตรวจเอกสารการทําสัญญา วันครบกําหนดส่งของ จํานวนเงินคํ�าประกันสัญญา

4 ตรวจใบส่งของ ใบกํากับภาษ(ีถ้าม)ี ว่ามีสาระควบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ตรงตามที�สั�งซื�อ

สั�งจ้าง หรือไม่ วันที�ส่งของเกินกําหนด หรือไม่ มีลายเซ็นผู้รับของ ส่งของ รายการที�จัดซื�อจัดจ้าง มี

การตรวจรับโดยกรรมการ หรือคณะกรรมการที�แต่งตั�งไว้หรือไม่ มีการลงบัญชีพัสดุ แล้วหรือยัง

5 ตรวจรายงานการจัดซื�อจัดจ้าง และขอเบิกจ่ายเงิน มีรายการ จํานวนเงิน และจํานวน

สิ�งของตรงตามที�ได้มีการตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณที�ขอได้หรือไม่ และมีลายเซ็นผู้มี

อํานาจรับทราบ และอนุมัติในรายงาน หรือไม่ วันที�และความถูกต้องต่าง ๆ

6 ดําเนินการแยกเอกสารที�ดําเนินการออกเป็น 2 ประเภท (เงินสด และเงินเชื�อ)

7 กรณี จัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินสด ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที�จ่ายเงินรองจ่าย  และรวบรวม

เอกสารเพื�อดําเนินการจักทําใบเบิกเงินในขั�นต่อไป

8 กรณี จัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินเชื�อ รวบรวมเอกสารเพื�อดําเนินการจักทําใบเบิกเงิน ในขั�นต่อไป

5.7 รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1 ตรวจบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ว่า ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการตามที�ขอ ในวัน และเวลาที�ขอหรือไม่ และให้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจาก

เงินงบประมาณ หมวด แผน และงานใด วันที�อนุมัติก่อนหรืดหลังทําล่างเวลา

2 ตรวจใบลงเวลาปฏิบัติงานว่าได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาตามวัน และเวลา ที�ขอไว้หรือไม่

และผู้ปฏิบัติงาน ได้ขออนุมัติไว้หรือไม่ ตามบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3 จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคํานวณค่า

ตอบแทนที�ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กําหนดไว้

4 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

5 ส่งบันทึกข้อความและเอกสารการรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้เจ้าหน้าที�การเงินจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกเงินต่อไป

5.8 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี�ยวกับค่ารักษาพยาบาล

แยกการตรวจสอบออกเป็น 3 ประเภท ดังนี�

1 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก (สถานพยาบาลของทางราชการ)

2 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของทางราชการ)

3 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของเอกชน)

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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1.  ค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก (สถานพยาบาลของทางราชการ)

1.1 ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล 

แบบ 7105 พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินและเอกสารที�เกี�ยวข้อง

1.2 ตรวจใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลว่าหมดอายุหรือไม่ ( 1 ปีนับตั�งแต่วันที�ในใบเสร็จ)

1.3 ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื�อสกุล คนไข้ รายการค่ารักษาพยาบาลที�โรงพยาบาลเรียกเก็บจาก

ผู้ป่วยมีสิทธิเบิกได้ตามพระราชกฤษฏีกา หรือไม่ จํานวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษรถูกต้อง

พร้อมทั�งมีลายเซ็นผุ้รับเงินของสถานพยาบาล

1.4 เสนอผู้บังคับบัญชา รับรองสิทธิของผู้เบิก

1.5 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

2.  ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของทางราชการ)

2.1 ผู้ใช้สิทธิกรอกแบบขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100

ตรวจสอบรายชื�อคนไข้ในของสถานพยาบาลว่ามีสิทธิตามพระราชกฤษฏีกาหรือไม่

2.2 จัดทําหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7101 จํานวน 3 ฉบับ

2.3 เสนอแบบ 7100 ให้ผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้ขอหนังสือรับรองฯ

2.4 เสนอแบบ 7101 ให้ผู้มีอํานาจ ลงนามทั�ง 3 ฉบับ

2.5 นําแบบ 7101 ที�ลงนามแล้ว ส่งให้งานธุรการ กําหนดเลขที�เอกสารหน่วยงาน

2.6 จัด แบบ 7101 ที�กําหนดเลขที�แล้ว จํานวน 2 ฉบับ พร้อมสําเนาแบบขอหนังสือรับรองฯ

แบบ 7100 ที�รับรองสําเนาถูกต้องแล้วให้ผู้ขอ นําไปส่งให้สถานพยาบาลที�ผู้ป่วย

รักษาพยาบาลอยู่

3.  ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของเอกชน)

3.1 ผู้ขอรับสวัสดิกการกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105

พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ใบแจงรายการค่ารักษาพยาบาล และเอกสารที�เกี�ยวข้อง เช่น

ใบอนุญาตจัดตั�งสถานพยาบาล หนังสือรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถาน

พยาบาลเอกชน

3.2 ตรวจใบอนุญาตจัดตั�งสถานพยาบาล ว่าหมดอายุหรือยัง และเป็นสถานพยาบาลที�มี

จํานวนเตียงรับผุ้ป่วยในได้ตามพระราชกฤษฏีกา ฯ หรือไม่

3.3 ตรวจหนังสือรับรองแพทย์และหนังสือรับรองสถานพยาบาล ว่าผู้ป่วยมีชื�อ สกุล

วันที�รับเข้ารับการรักษาพยาบาลตรงตามใบเสร็จรับเงนหรือไม่ และการป่วยที�เข้ารับ

การรักษาพยาบาลตรงตามพระราชกฤษฏีกา ฯ ให้เบิกจ่ายเงินได้หรือไม่

3.4 ตรวจนํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน และใบแจงรายการ มีจํานวนเงิน ตัวเลข และ

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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ตัวอักษร ค่ารักษาพยาบาลเท่ากันหรือไม่ มีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้เกี�ยวข้องหรือไม่

ใบเสร็จรับเงนหมดอายุหรือไม่ ( 1 ปีนับตั�งแต่วันที�ในใบเสร็จรับเงิน)

3.5 ตรวจรายการค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม

ว่ามีรายการใดสามารถเบกจ่ายเงินได้ และรายการใดจะต้องเบิกตามอัตราที�กระทรวง

การคลังกําหนด

3.6 คํานวณเงินที�สามารถเบิกได้ เทียบกับจํานวนเงินที�ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกในใบเบิกเงิน

สวัสดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล ตรงกันหรือไม่

3.7 เสนอผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้เบิก

3.8 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

5.9 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร

1 ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร แบบ บก ชล.5

พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที�เกี�ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตเรียกเก็บค่าเล่าเรียน

2 ตรวจชื�อบุตร และอายุของบุตรผุ้ขอใช้สิทธิว่าถูกต้อง และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวง

การคลังหรือไม่ เช่น เป็นบุตรที�ชอบด้วยกฏหมาย

3 ตรวจความครบถ้วน สมบูรณ์ ใบเสร็จรับเงินที�สถานศึกษาออกให้ เช่น ชื�อสถานศึกษา

วันที�รับเงิน ชื�อสกุล รายการที�สถานศึกษาเรียกเก็บ จํานวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษร

ลายมื�อชื�อผู้รับเงิน และใบเสร็จรับเงินหมวดอายุหรือยัง

4 ตรวจรายการและจํานวนเงินที�ขอเบิกกับอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษาของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า มีสิทธิเบิกได้เท่าไร

5 เสนอผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้เบิก

6 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

5.10 การตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือเข้ารับการฝึกอบรม

1 บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมได้รับการอนุมัติก่อนถึงกําหนดวันประชุม

2 มีเอกสารประกอบ เช่น หนังสือเชิญประชุม อัตราค่าลงทะเบียน และกําหนดการประชุม

3 มีบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหลังวันที�ชําระเงินค่าลงทะเบียน 

หรือหลังจากวันที�ประชุมเสร็จสิ�น

4 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน จะต้องเป็นวันที�หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  - ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง

  - ค่าเช่าที�พัก

  - ค่าพาหนะเดินทาง  ประกอบด้วย ค่ารถรับจ้าง ค่าเครื�องบินหรือค่ารถไฟ 

ค่ารถโดยสารประจําทาง และเงินชดเชยค่านํ�ามันเชื�อเพลิงตามจํานวนกิโลเมตร

ตามที�ได้ขออนุมัตินํารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุม

6 กรอกรายงานการเดินทาง ตามแบบ เอกสาร 8708 ที�ถูกต้อง และสมบูรณ์

7 แนบหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าเช่าที�พัก และหลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทาง

8 ในกรณียืมเงินจะต้องแนบสําเนาสัญญายืมเงิน และกรอกรายละเอียดการยืมเงินในแบบ

รายงานการเดินทางด้วย

9 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจะต้องผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน และระบบงบประมาณที�ใช้

ในการเบิกจ่ายด้วย

10 เจ้าหน้าที�การเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เมื�อถูกต้อง สมบูรณ์ ผ่านเรื�องนําเสนอ

ผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย

11 หลังจากอนุมัติ หากค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือฝึกอบรม ที�มิได้

ยืมเงินคณะ  เรื�องดังกล่าวจะจัดส่งให้จ่ายเงินให้กับผู้เบิก เรียงตามลําดับก่อนหลังต่อไป

12 กรณียืมเงิน เอกสารดังกล่าว จะมีการบันทึกชดใช้สัญญายืมเงิน และจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี

บันทึกบัญชีประจําวัน ต่อไป

13 หลังจากนั�น เจ้าหน้าที�การเงิน จําจัดทําใบเบิกเงินตามประเภทของงบประมาณ วางเบิก

กองคลังต่อไป

5.11 เมื�อเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินผ่านผู้มีอํานาจอนุมัติแล้ว งานการเงินจะดําเนิน

การรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาทําการจ่ายเงิน โดยจําแนกเอกสารที�มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่หลักฐาน

การจ่ายเงิน กับ เอกสารที�ยังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน มีเพียงใบส่งของหรือใบแจ้งหนี�

5.12 ในกรณีที�เอกสารขอเบิกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินมีหลักฐานการจ่ายเงินหรือมีใบเสร็จรับเงิน

เจ้าหน้าที�การเงินจะติดต่อให้ผู้เบิกมารับเงินด้วยตนเอง หรือในกรณีให้ผู้อื�นมารับแทน ต้องมีใบ

มอบฉันทะ ที�ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจลงนาม สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

5.13 หลังจากมีการจ่ายเงินตามเอกสารการขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินแล้ว ทุกสิ�นวันทําการ

เจ้าหน้าที�การเงินจะรวบรวบเอกสารที�ได้มีการจ่ายเงินไปส่งให้เจ้าหน้าที�บัญชีเพื�อบันทึกการจ่ายเงินต่อไป

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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5.14 สําหรับในกรณีเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินที�ยังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน มีเพียงใบส่งของ หรือใบ

แจ้งหนี� เจ้าหน้าที�การเงินจะรวบรวมจัดทําใบเบิกเงินเพื�อวางเบิกเงินกับกองคลังต่อไป

5.15 ในการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที�การเงินจะแยกดําเนินการเบิกจ่ายเงินตาม

ประเภทเป็นค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ แยกตามงบประมาณที�ใช้ (เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

หรือเงินนอกงบประมาณอื�น) และยังแยกการได้มาโดยจัดซื�อจัดจ้าง เป็นเงินสด หรือเงินเชื�อโดยปฏิบัติดังนี�

1 กรณี เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (จัดซื�อจัดจ้างด้วยเงินสด และเงินเชื�อ)

1.1  แยกเอกสารเบิกจ่ายเงินออกว่าเป็นวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ และจัดซื�อจัดจ้างด้วยเงินสด

หรือเงินเชื�อ และมีแผน/งานเดียวกันไว้ด้วยกัน

1.2  บันทึกการวางเบิกเงินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ตามประเภทงบประมาณแผ่นดิน

        - กรณีจัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินสด ไม่ต้องหักภาษี และหลายบริษัทรวมกันได้

        - กรณีจัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินเชื�อ ต้องหักภาษี ตามที�ระเบียบกําหนดไว้ และต้องแยก

          เป็นของแต่ละบริษัท จะนํามารวมกันไม่ได้

1.3  พิมพ์ใบสรุปการวางเบิก เลขที�เอกสารในเบิกเงินงบประมาณ ในสมุดคุ่มือวางเบิกเงิน

เงินงบประมาณเรียงตามลําดับ

1.4  เสนอผู้มีอํานาจเพื�อลงนามเบิกเงินในเบิกเงินงบประมาณ และในสมุดคู่มือวางเบิกฯ

1.5  จัดเอกสารและใบเบิกเงินงบประมาณ ที�ได้ลงนามแล้วส่งกองคลังพร้อมสมุดคู่มือ

วางเบิกเงินงบประมาณ

2 กรณีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น (กรณีซื�อเงินสด และเงินเชื�อ)

2.1  แยกเอกสารเบิกจ่ายเงินออกว่าเป็นวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ และจัดซื�อจัดจ้างด้วยเงินสด

หรือเงินเชื�อ เพื�อดําเนินการในขั�นต่อไป

2.2  บันทึกการวางเบิกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบใบเบิกเงินรายได้ และเงินอื�น ๆ

        -  กรณีจัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินสด ไม่ต้องหักภาษี และหลายบริษัทรวมกันได้

        -  กรณีจัดซื�อจัดจ้างเป็นเงินเชื�อ ต้องหักภาษี ตามที�ระเบียบกําหนดไว้ และต้องแยก

           เป็นของแต่ละบริษัท จะนํามารวมกันไม่ได้

2.3  จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที�จ่าย ในจํานวนที�หัก ให้กับบริษัท เสนอผุ้มี

อํานาจลงนาม มอบให้บริษัท เมื�อมารับเงินจากคณะฯ

2.4  กําหนดเลขที�งบหน้าใบสําคัญเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น ในสมุดคู่มือ

วางเบิกเงินงบประมาณ แบบ 301 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนาม

2.5  จัดทําใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น ตามงบหน้าใบสําคัญเงินรายได้

ที�ได้รับอนุมัติแล้ว โดยแยกเป็นค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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2.6  กําหนดเลขที�ใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น ในสมุดคู่มือวางเบิกเงิน

งบประมาณ แบบ 301 เสนอผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมสมุดคู่มือวางเบิกฯ

2.7  จัดใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอื�น ที�ได้ลงนามแล้ว ส่งกองคลัง

5.17 หลังจากกองคลัง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และ

เงินนอกงบประมาณอื�นเรียบร้อยแล้ว จะแยกใบเบิกเงินดังนี�

1. ในกรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ใบเบิกเงินที�มีเอกสารใบส่งของหรือใบแจ้งหนี� กองคลังจะติดต่อ

ให้ผู้ขายไปรับเงินที�กองคลัง แล้วจัดส่งสําเนาใบเบิกเงินคืนกลับคณะฯ

2. ในกรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบกลาง ที�มีหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว และเงินรายได้ หรือ

เงินนอกงบประมาณอื�น กองคลังจะจัดส่งใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้คณะพร้อมสําเนาใบเบิกเงิน

โดยจะแยกใบแจ้งการโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เป็นคนละใบ

5.18 เมื�อเจ้าหน้าที�การเงินได้รับใบแจ้งการโอนเงิน จะทําการบันทึกบัญชี และบันทึกในทะเบียนต่อไป

6.  เอกสารอ้างอิง

6.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

6.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

6.3 ระเบียบเงินรายได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้

6.4 หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

6.5 ระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)
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7.  เอกสารแนบ

7.1 ใบขออนุมัติจัดซื�อจัดจ้าง 7.8 ใบสําคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน

7.2 ใบรายงานขอจัดซื�อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7.9 หลักฐานการจ่ายเงินอื�น ๆ

7.3 ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 7.10 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล

7.4 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 7.11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร

7.5 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7.12 ใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน

7.6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7.13 ใบเบิกเงินรายได้

7.7 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม 7.14 สัญญายืมเงิน

7.8 ใบสําคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน 7.15 ใบมอบฉันทะ

7.9 หลักฐานการจ่ายเงินอื�น ๆ 7.16 ใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

8.  ห้วข้ออื�น ๆ

      ไม่มี

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เรื่อง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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หน้าที่ 1  จาก  4

                      Flow Chart 

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี
เรื่อง : การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน

บันทกึในสมุดเงนิสด

เสนอผู้บริหารทราบและลงนาม

ส่งรายงานการเงนิให้กบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

เก็บรวบรวมเอกสาร

หลักฐาน/สมุดบัญชี/

รายงานต่าง ๆ ให้เป็น

หมวดหมู่เพ่ือรอการ

เคาน์เตอร์การเงิน

อ่ืนๆ

สัญญายืม

เงนิรับฝาก

เงนิรายได้

เงินงบประมาณฯ

หลกัฐานการจ่ายเงิน / รับเงิน

บันทกึในสมุดเงนิฝากธนาคาร

ธ.ไทยพาณชิย์  กระแสรายวนั

ธ.ไทยพาณชิย์  ออมทรัพย์

เสนอรายงานเงนิสดคงเหลือ

ผู้บริหารรับทราบ

เสนอรายงานเงนิฝากธนาคาร

คงเหลือ ผู้บริหารรับทราบ

ผ่านบัญชีแยกประเภทแต่ละประเภท

ผ่านบัญชีแยกประเภท และ ทะเบียนคุมที่เกีย่วข้อง

จัดทําทะเบียนเงนิฝากกองคลงัจัดทํารายงานการเงนิ

กระทบยอดเงนิฝากธนาคาร-ทุกส้ินเดือน

สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์

จัดทํางบทดลองและปิดงบการเงนิทุกส้ินเดือน

ดําเนนิการ
1 วัน

ดําเนนิการ
1 วัน

ดําเนนิการ 5 วัน นับจาก
วันสิน้เดอืน
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางการเงินที�เกิดขึ�นในแต่ละวัน

บันทึกการรับ - จ่ายเงินประจําวันในบัญชีขั�นต้น การผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท

และสมุดทะเบียนที�เกี�ยวข้อง การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การจัดทํางบทดลอง 

การจัดทํารายงานการเงินและรายงานรับ-จ่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งรายงานการเงิน

2.  ขอบเขต การบันทึกบัญชี สมุดแยกประเภท สมุดทะเบียนคุม และการจัดทํารายงานการเงิน

และรายงานรับ-จ่าย ตามแบบที�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด

3.  ผู้ปฎิบัติ นางสาวปิยนุช วรรณ์ประเสริฐ

นางสาวกรองแก้ว โลหิตศิริ

คณะกรรมการตรวจนับเงิน

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 1. สมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

2. สมุดเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร

3. สมุดแยกประเภท

4. สมุดทะเบียน

5. รายงานทางการเงิน

5.  คําจํากัดความ 1.  ระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย ใช้หลักการการบันทึกตามระบบราชการใช้เกณฑ์

เงินสด ยกเว้นเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมใช้ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

2.  ใบโอน หรือสมุดรายวันทั�วไป เป็นเอกสารที�งานบัญชีจัดทําขี�นเพื�อใช้บันทึกรายการบัญชี

ที�ไม่เกี�ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสด

3.  รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย งบทดลอง รายงานงบรายรับ-รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงาน

6. รายละเอียด

6.1 ขั�นตอนการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการลงบัญชีในแต่ละวัน

6.1.1   แยกเอกสาร

 - รับเงินเป็นเงินสด

- รับเงินเป็นเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน

- จ่ายเงินเป็นเงินสด

- จ่ายเงินเป็นเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน

- เอกสารการรับ - จ่ายเงินที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ

6.1.2  ลงบัญชีในสมุดเงินสด ซึ�งเป็นสมุดบัญชีขั�นต้น จากเอกสารที� รับ - จ่ายเป็นเงินสด พร้อมตรวจสอบ

ตัวเลข(วงเงิน) ที�รับ-จ่ายและชื�อผู้รับเงิน/ จ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั�งก่อนเก็บเอกสารในแต่ละวัน

6.1.3  ลงบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเอกสารที�รับ - จ่ายเป็นเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ /

เลขานุการคณะ

คณบดี

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี
เรื่อง : การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน
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บัญชีกระแสรายวัน พร้อมตรวจสอบตัวเลข (วงเงิน) ที�รับ - จ่าย และชื�อผู้รับ / จ่ายเงิน ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนอีกครั�งก่อนเก็บเอกสารในแต่ละวัน

6.1.4 ลงบัญชีในใบโอน และสมุดรายวันทั�วไป สําหรับรายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร

6.1.5  ปั�มตรายางบัญชีรับ - จ่าย พร้อมวันที� ลงในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที�มีการลงบัญชีในแต่ละวัน

6.1.6  จัดเอกสารที�ได้ลงบัญชีแล้วในแต่ละวัน เสนอให้หัวหน้างาน และผู้บริหารลงนามรับทราบในแต่ละวัน

6.1.7  จัดเอกสารที�ได้ลงบัญชีแล้วบางส่วนส่งคืนให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน และบางส่วนเก็บเข้าแฟ้ม

ให้เป็นหมวดหมู่ในแต่ละวัน

6.1.8  บันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีจากสมุดเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร ไปสมุดบัญชีแยกประเภท

แต่ละรายการตามบัญชีที�เกี�ยวข้องในแต่ละวัน

6.1.9  บันทึกบัญชีโดยผ่านสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ  เช่น เงินรายได้รอการรับรู้

6.2 ขั�นตอนการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการทํารายงานทางการเงิน

6.2.1  ตรวจสอบดูรายการแยกประเภทแต่ละรายการที�เกิดขึ�นในแต่ละวันของเดือนนั�น ๆ จากสมุด

เงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน ใบโอน และสมุดรายวันทั�วไปอีกครั�ง 

เพื�อความถูกต้องในเรื�องตัวเลข และการลงบัญชี

6.2.2  ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทเงินฝากกองคลังของคณะฯ กับของกองคลัง ของเดือน

นั�น ๆ ว่ามียอดเงินคงเหลือตรงกันหรือไม่

6.2.3  ตรวจสอบพร้อมปิดบัญชีในสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแส

รายวัน ประจําเดือน นั�น ๆ

6.2.4  จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน

           1.  เช็คยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน (Statement of Current Account )  ที�

                 ได้รับจากธนาคารในเดือน นั�น ๆ กับสมุดเช็ค และสมุดทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารว่า

                  มียอดตรงกันหรือไม่

           2.  หายอดเช็คค้างจ่ายที�ลูกค้ายังไม่ได้นําไปขึ�นเงินกับธนาคารในเดือนนั�น ๆ

           3.  ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน โดยนํายอเช็ค

                ค้างจ่ายที�หาได้ จากข้อ 2 มาจัดทํา พร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือที�ได้ในงบเทียบยอด

            1.  รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั�วไป

            2.  รายงานจ่ายเงินค้างจ่ายประเภทต่าง ๆ

            3.  รายงานยอดลูกหนี�เงินนอกงบประมาณ

            4.  รายงานใบสําคัญเงินรองจ่าย

           5.  รายงานเงินรับฝากเงินรายได้รอการรับรู้

           6.  รายงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี

                เงินฝากธนาคาร กับสมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันในเดือนนั�น ๆ

6.2.5  จัดทํารายงานการเงินแต่ละประเภท ในเดือน นั�น ๆ โดยนําข้อมูลมาจากรายการแยกประเภทต่าง ๆ ได้แก่

เรื่อง : การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน
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รหัส : W - ABS - 001 - 007

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 4  จาก  4

6.2.6  นําข้อมูลที�ได้รับจากข้อ 5.2.5 ทั�งหมด มาลงบัญชีรายงานยอดบัญชีแยกประเภท (ใหญ)่ หรืองบทดลอง

6.2.7   ตรวจสอยยอดรายงานเงินฝากกองคลังที�ได้รับกับรายงานเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

ว่ามีผลต่างหรือไม่  ถ้ามีหายอดผลต่างที�เกีดขึ�น แล้วจัดทํารายงาน (ผลต่าง) ค้างจ่าย

6.2.8  ตรวจสอบยอดรับเงินรายได้ ปี ….. กันยอดจ่ายเงินรายได้ ปี ….. (ซึ�งต้องเป็นปีเดียวกัน) ว่ามี

ผลต่างหรือไม่ ถ้ามียอดผลต่างที�เกิดขึ�น แล้วจัดทํารายงาน(ผลต่าง) ค้างจ่าย

6.2.9  ตรวจเช็คยอดคงเหลือที�เกิดขึ�นในแต่ละรายการในรายงานยอดบัญชีแยกประเภท (ใหญ)่ หรือ

ในงบทดลองในเดือนนั�น ๆ โดยเทียบกับยอดคงเหลือในเดือนก่อน หายอด ณ ปัจจุบันของเดือนนี�

6.2.10  ตรวจเช็คยอดตัวเลขในราจยงานยอดบัญชีแยกประเภท ( ใหญ)่ หรือในบงบทดลอง ทางด้าน

เดบิท และ เครดิต ในแต่ละรายการทางช่องยอดเคลื�อนไหว และช่องยอดคงเหลือในเดือน นั�น ๆ

ว่ามียอดตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันต้องหาผลต่างให้พบ แล้วจัดทําให้เท่ากัน

6.2.11  จัดพิมพ์ใบรายงานการเงินที�เกีดขึ�นในเดือนนั�น ๆ ส่งให้หน้าหน้างานตรวจสอบ ก่อนนํา

เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ และลงนาม 

6.3 ขั�นตอนการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการทํางบรายรับรายจ่าย งบกําไรขาดทุน และงบดุล 

6.3.3   จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานตั�งแต่ 1 งวดบัญชี ภายใน 120 วัน หลังสิ�นปีงบประมาณนั�น ๆ

6.3.4   จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน ตั�งแต่ 1 งวดบัญชี ภายใน 120 วัน หลังสิ�นปีงบประมาณนั�น ๆ

6.3.5   เตรียมเอกสารเพื�อรอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบและรับรองงบการเงินเพื�อเสนอผู้บริหาร

6.  เอกสารอ้างอิง

6.1 คู่มือระบบบัญชีของหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.2 คู่มือระบบบัญชีของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.  เอกสารแนบ

7.1 แบบใบโอน และสมุดรายวันทั�วไป

7.2 แบบรายงานการเงิน

7.3 แบบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั�วไป

7.4 แบบรายงานยอดลูกหนี�เงินนอกงบประมาณ

7.5 แบบรายงานใบสําคัญเงินรองจ่าย

7.6 แบบรายงานเงินรับฝากและเงินบริจาค

7.7 แบบรายงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย

7.8 แบบรายงานรายรับรายจ่าย ,แบบงบกําไรขาดทุน  และงบดุล

7.9 แบบรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจําเดือน

8.  ห้วข้ออื�น ๆ

      ไม่มี

          เพื�อนําไปประกอบการจัดทํางบทดลอง

6.3.2  จัดทํารายการปรับปรุง ณ วันสิ�นงวดบัญชี จัดทํากระดาษทําการ

ขั�นตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี

6.3.1  แยกเอกสารรายได้ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นระหว่างปี และเอกสารที�ค้างจ่ายประจําปีงบประมาณนั�น 

เรื่อง : การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน



- 16 -

รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 1 จาก 3

          ไม่อนุมัติ                           ไม่อนุมัติ

อนุมัติ อนุมัติ

Flow Chart  เรื�อง การผูกพันงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

หน่วยงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

ภาควชิา ส่งเอกสาร/หลกัฐาน

การขอเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานงบประมาณรับเอกสารและตรวจสอบ

งบประมาณคงเหลือ

จดัทาํฎกีา

เบิกจ่าย

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัทาํบันทกึข้อความ

ขออนุมตักิารผูกพนัเงนิงบประมาณ

บันทกึผูกพนังบประมาณ

ตามคาํขอของหน่วยงาน/ภาควชิา

งานสารบรรณ/งานการเงนิรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารและตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐาน

บันทกึการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

จ่ายเงนิทดรองจ่ายตามลาํดบั

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

เอกสารคืน

ภาควชิา/

ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายขั้นตอนขออนุมตัิ

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 2 จาก 3

1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการขอนุมัติผูกพันงบประมาณและการขอเบิกจ่ายเงิน

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอื�น

3. คําจํากัดความ เงินนอกงบประมาณอื�น หมายถึง เงินรับฝากและเงินบริจาค, เงินสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์

4.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ เมืองจันทึก งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซื�อ จัดจ้าง)

2 นางสาโสรญา ม่วงกรุง งบประมาณ / เงินเดือน,ค่าสมนาคุณฯ และ พ.ต.ส.

สัญญายืม

3 นางศิรินัน  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน

4 นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอื�น

5 นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

5.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  เงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอื�น

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ

4.3  แบบฟอร์ม เอกสาร ที�เกี�ยวข้อง

6. รายละเอียด ขั�นตอนการผูกพัน-เบิกจ่ายงบประมาณ

5.1

5.1.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดทําเอกสารขออนุมัติผูกพันงบประมาณ

5.1.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.1.2.1 เอกสารที�เกี�ยวกับการขอดําเนินการจัดซื�อ/จ้าง (ฝ่ายพัสดุรับ)

5.1.2.2 เอกสารที�เกี�ยวกับการเงินโดยตรง (ฝ่ายการเงินรับ)

เช่น ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา จัดโครงการ ฯลฯ

5.1.3 งานงบประมาณรับเอกสารตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

5.1.4 งานงบประมาณบันทึกทะเบียนคุมงบประมาณตามรายละเอียดที�ขอผูกพัน

5.1.5 เสนอผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ

5.1.6 งานงบประมาณบันทึกทะเบียนหนังสือส่งคืนต้นเรื�องขออนุมัติผูกพันงบประมาณ

ขั�นตอนการผูกพันงบประมาณ

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน

ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)หน่วยงบประมาณ
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 3 จาก 3

5.2 ขั�นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5.2.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดทําเอกสารขอเบิกจ่ายพร้อมแนบต้นเรื�องการอนุมัติ

5.2.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.2.3 เอกสารการขอเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าสอนพิเศษ ค่าผ่านทางพิเศษ  งานการเงินรับเอกสาร

5.2.4 เอกสารการขอเบิกเกี�ยวกับการจัดซื�อ/จ้าง (ฝ่ายพัสดุดํานินการ) และส่งงานการเงินต่อไป

5.2.5 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบหลักฐาน ความถูกต้อง

5.2.6 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ ตามยอดที�จ่ายจริง (ตํ�ากว่า/สูงกว่า/เท่ากับ)

5.2.7 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

5.2.8 จ่ายเงินและจัดทําฎีกาเบิกจ่าย 

หน่วยงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน
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         ไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ

      อนุมัติ อนุมัติ

หน้าที่ 1 จาก 3

Flow Chart  เรื�อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

งานงบประมาณรับเอกสารและตรวจสอบงบประมาณ

จดัทาํฎกีา

เบิกจ่าย

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัทาํบันทกึข้อความ

ขออนุมตับุิคลากรปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

บันทกึผูกพนังบประมาณ

ตามคาํขอของหน่วยงาน/ภาควชิา

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

บันทกึและคาํนวณค่าตอบแทนการปฎบิัติ

งานนอกเวลาราชการจากระบบ H.R Funsion

จ่ายเงนิภายในวนัที ่15 ของเดือนถัดไป
เอกสารคืน

ภาควชิา/

ขั้นตอนขออนุมตัิ ขั้นตอนการขอเบิกจ่าย

ผู้ปฏิบัตงิานนอกเวลาตรวจสอบข้อมูลและพมิพ์รายงานจาก

ระบบ H.R Funsion  ผ่านการรับรองจากผู้ควบคุมและ

แนบหลกัฐานการบันทกึภาระงานประจาํวนั

งานสารบรรณรับเอกสาร

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการการขอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางศิรินัน  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

2 นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอื�น

3 นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  เงินงบประมาณ,เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอื�น

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้

4.3 แบบฟอร์มและเอกสารที�เกี�ยวข้อง

5. รายละเอียด ขั�นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5.1

5.1.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พร้อมระบุจํานวนบุคลากร วันเดือนปี ที�ขออนุมัติปฏิบัติงาน พร้อมแนบหลักฐานแนบเบิก

โดยใช้ " แบบบันทึกภาระงานที�ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ (O.T)"  มาเขียนเบิกเป็นรายวัน

และวงเงินการขอผูกพันงบประมาณ

5.1.2 หน่วยงานสารบรรณรับเอกสาร

5.1.3 งานงบประมาณรับเอกสาร ตรวจสอบงบประมาณ และบันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ

5.1.4 เสนอผู้มีอํานาจ อนุมัติ

5.1.5 งานงบประมาณลงทะเบียนหนังสือส่งต้นฉบับที�อนุมัติแล้วคืนหน่วยงาน/ภาควิชา

5.2 ขั�นตอนขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5.2.1 หน่วยงาน/ภาควิชาจัดทําบันทึกข้อความเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

          โดยแนบเอกสาร ดังต่อไปนี�

5.2.1.1 แบบฟอร์มบันทึกภาระงานพร้อมลายเซ็นผู้ควมคุมงาน

5.2.1.2 แบบฟอร์มบันทึกเวลาการปฏิบัติงานพร้อมลายเซ็นผู้ควบคุมงาน

5.2.1.3 เอกสารต้นฉบับหรือสําเนาบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560

หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน้าที่ 2 จาก 3

ขั�นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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5.2.2 หน่วยงานสารบรรณรับเอกสาร / หน่วยงาน/ภาควิชาส่งเอกสารให้งานคลัง ภายใน 7 วันของ

ของเดือนถัดไป

5.2.3 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พร้อมคํานวณค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

จากระบบ H.R Fusinon

5.2.4 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

5.2.5 งานการเงินจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการภายในวันที� 15 ของเดือนถัดไป

5.2.6 จัดทําฎีกาเบิกจ่าย

ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เรื�อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน้าที� 3 จาก 3

หน่วยงานงบประมาณ
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หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 1 จาก 2

Flow Chart  เรื่อง การขอเบิกค่าสอนพิเศษ

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

งานการเงนิตรวจสอบ

หลกัฐานการจ่ายเงนิ

และ

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัทาํบันทกึข้อความ ทาํใบเบิกค่าสอนพเิศษ

และบันทกึการเบิกจ่ายเงนิค่าสอนพเิศษ

เสนอผ่านรองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ขอเบิกเงิน

งานสารบรรณรับเอกสาร

ไมอ่นุมตัิ

ถกูตอ้ง

อนุมตัิ

งานงบประมาณบันทกึการผูกพนัและ

งานการเงนิจ่ายเงนิให้ภาควชิา/หน่วยงาน

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ และเงินรายได้

3.  ผู้ปฎิบัติ นางศิรินัน  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอื�น

นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  เงินงบประมาณและเงินรายได้

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์

4.3 แบบฟอร์มและหลักฐานที�เกี�ยวข้อง

5. รายละเอียด ขั�นตอนการขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

5.1 ภาควิชา/หน่วยงานผู้ขอเบิกจัดทําใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงการคลังฯ)

โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และอัตราค่าตอบแทนและการคํานวณเงินค่าสอนพิเศษ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ที�มหาวิทยาลัยกําหนด

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี�

5.1.1 ตางรางสอน

5.1.2 คําสั�งแต่งตั�งอาจารย์พิเศษ

5.1.3 บันทึกอนุมัติขอเชิญอาจารย์พิเศษและ/หรือ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ที�รหัสวิชา

วันเดือนปี ที�สอนให้ครบถ้วน (กรณี ไม่มีคําสั�งแต่งตั�งอาจารย์พิเศษ)

5.1.4 เอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น อนุมัติเปลี�ยนแปลงอาจารย์พิเศษ อนุมัติเปลี�ยนแปลง

วัน เวลาและหัวข้อที�สอน หลักฐานการจ่ายเงินตามแบบที�กระทรวงการคลังกําหนด

(กรณีหน่วยงานผู้ขอเบิกได้ทดรองจ่ายไปก่อน จะดําเนินการเบิกจ่ายเงินจากคณะ ฯ ) เป็นต้น

5.2 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย โดยระบุ ชื�ออาจารย์พิเศษ รหัสวิชา วันเดือนปี จํานวนเงิน

และประเภทงบประมาณที�ต้องการจะขอเบิกจ่ายเงิน

5.3 จัดส่งเอกสารข้อ (1) และ (2) ส่งให้สารบรรณ คณะฯ เพื�อดําเนินการลงทะเบียนรับเรื�องและ

จัดส่งให้งานคลัง ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ

การเบิกจ่ายและจ่ายเงินให้กับอาจารย์พิเศษ หรือหน่วยงานผู้ขอเบิกต่อไป

หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน้าที่ 2 จาก 2

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560
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ตามตารางสอนระหว่าง ประสานมิตร-องค์รักษ์

     ไม่ถูกต้อง

ไม่อนุมัติ 

      ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

บุคลากรไปปฏิบัติงานตามตารางสอน ประสานมิตร-องค์รักษ์

หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 1 จาก 2

Flow Chart  เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติงาน

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

ภาควชิา จดัทาํบันทกึข้อความ 

ขออนุมตัเิบิกแนบต้นฉบับอนุมตักิารใช้เงนิ และ

เอกสารประกอบการขอเบกิจ่ายเงนิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิ

-ทดรองจ่าย

-ทาํฎกีา

ขั้นตอนการขอเบิกจ่าย

งานการเงนิรับเอกสาร/ตรวจสอบหลกัฐาน/

งานสารบรรณรับเอกสาร

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

เอกสารคืน

หน่วยงาน

งานงบประมาณรับเอกสาร/

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ขั้นตอนขออนุมตัิ

ภาควชิาผู้ขอเบิก จดัทาํบันทกึข้อความ 

ขออนุมตักิารใช้เงนิแนบเอกสารประกอบ

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั ใชเ้วลา

ดําเนนิการ 7 วนั
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1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการการขอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติงาน

ตามตารางสอนระหว่างประสานมิตร-องค์รักษ์

2.  ขอบข่าย เงินรายได้

3.  ผู้ปฎิบัติ นางศิรินัน  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอื�น

นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.2 แบบฟอร์ม ตารางสอน และหลักฐานที�เกี�ยวข้อง

5. รายละเอียด ขั�นตอนและเอกสารที�ต้องใช้

1 จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้จากคณะฯ โดยระบุจํานวนเงินที�

เงินรายได้ไว้ โดยแนบตารางสอนที�ระบุ ชื�อ /นามสกุล รหัสวิชา วัน เวลาที�สอน

2 เมื�อคณะ (คณบดี) อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้แล้ว งานคลังฯ คณะฯ จะส่งต้นฉบับ

คืนให้กับภาควิชา ไว้เป็นหลักฐานแนบประกอบการดําเนินการขั�นต่อไป

3 ขั�นตอนการเบิกจ่าย แนบเอกสารดังนี�

3.1 จัดทําใบบิกเงินค่าตอบแทน บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานตามตารางสอนระหว่าง

ประสานมิตร-องค์รักษ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั�ง (ตามแบบฟอร์มของคณะฯ)

- ผู้ทํา หมายถึง ธุรการภาควิชา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา

- ผู้รับรอง หมายถึง หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที�ได้ร้บมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา

3.2 จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินอื�น ๆ (ตามแบบฟอร์มของคณะฯ)

3.3 แนบต้นเรื�องขออนุมัติในหลักการให้ใช้เงินที�คณะฯ ส่งคืนให้ครั�งแรก (หากแยกเบิก

หลายครั�งให้แนบ ต้นฉบับในการเบิกครั�งแรก และถ่ายสําเนาสําหรับการเบิกจ่ายครั�งต่อไป

หรือจะเบิกพร้อมกันในคราวเดียวกันทั�งชุด ก็ได)้

3.4 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยระบุรหัสวิชา ประจําเดือน จํานวนเงิน และประเภท

เงินงบประมาณ เงินรายได้ของคณะฯ

3.5 เมื�อเอกสารหลักฐานถูกต้อง งานการเงินเสนออนุมัติและจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก

และทําฎีกาเบิกจ่ายต่อไป

หน่วยงานงบประมาณ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

ต้องการก่อนการเดินทางของอาจารย/์บุคลากรที�มีรายชื�อในตารางสอน ทั�งนี� เพื�อกัน

หน่วยงานการเงิน เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และ   เริ่มใช้ :  มกราคม  2560

บุคลากรไปปฏิบัติงานตามตารางสอน ประสานมิตร-องค์รักษ์ หน้าที่ 2 จาก 2
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 1 จาก 2

เพียงพอ ไม่เพียงพอ

เรื่อง การขอยืมเงินทดรองราชการ

ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน

Flow Chart  เรื่อง การขอยืมเงินทดรองราชการ

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

จ่ายเงนิ

ภาควชิา/หน่วยงาน/บุคคล ส่งสําเนาบันทกึอนุมตัพิร้อมแนบแบบฟอร์มสัญญายืม จาํนวน 2 ฉบับ

งานการเงินตรวจสอบเอกสารและภาระหนีผู้กพนัของผู้ยืมเงิน

ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของคณะฯ

งานการเงนิทาํบันทกึข้อความขอยืมเงนิจาก

งานการเงนิ

ประสานงานให้

ผู้ขอยืมรับเงนิจาก

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 2 จาก 2

1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการการขอยืมเงินทดรองราชการ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ และเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณอื�น

3.  ผู้ปฎิบัติ นางสาวกรองแก้ว โลหิตศิริ

นางสาวปิยนุช วรรณ์ประเสริฐ

นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  เอกสารการอนุมัติใช้งบประมาณ

4.2  แบบฟอร์มสัญญายืม 2 ฉบับ

5. รายละเอียด ขั�นตอนการยืมเงินทดรองราชการ

แบบฟอร์มสัญญานืม จํานวน 2 ฉบับ (แบบ 8500) และแนบสําเนาต้นเรื�องอนุมัติในหลักการ

(โครงการฯ) ใช้เงินงบประมาณ /เงินรายได้คณะฯ โดยมีจํานวนที�ต้องการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

5.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.3 งานการเงินตรวจสอบเอกสาร 

5.4 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ ในกรณีคณะฯ ไม่มีเงินทดรองจ่ายงานการเงินทําบันทึกขอยืมเงิน

จากมหาวิทยาลัย

5.5 งานการเงินจ่ายเงินยืมทดรองราชการและติดต่อประสานผู้ยืมให้รับเงินจากกองคลังต่อไป

เรื่อง การขอยืมเงินทดรองราชการ

5.1 จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ พร้อมกรอกรายละเอียดลงใน

ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน



- 21 -

รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 1 จาก 2

ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

Flow Chart  เรื่อง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

และค่าศึกษาบุตร

หน่วยงานการเงิน

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ครบถ้วนและระเบียบเบิกจ่าย

จ่ายเงนิ

ตามลาํดบั

ก่อนหลงั

ผู้ขอรับสวสัดกิาร กรอกแบบฟอร์มแบบใบเบกิ

สําหรับข้าราชการ

ไมถ่กูตอ้ง

เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัิ

ถกูตอ้ง / เพยีงพอ

ตรวจสอบงบประมาณและบันทึกการ

ใช้สวสัดกิารในทะเบียนคุมตาม

วงเงนิคงเหลือ ณ ปัจจุบันก่อนเสนอ

อนุมตัิ

ไมเ่พยีงพอ

ใชเ้วลา
ดําเนนิการ 7 วนั
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เริ�มใช้ :  มกราคม  2560

หน้าที่ 2 จาก 2

1.  วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงขั�นตอนการการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

2.  ขอบข่าย เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

3.  ผู้ปฎิบัติ นางสาวปัทธนกาญจน์  ผดุงกิจ

นางสาววนิดา วัฒนะ รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  สิ�งที�เกี�ยวข้อง 4.1  ระเบียบค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง

4.2  ระเบียบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรตามระเบียบมหาวิทยาลัย

4.3 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร

5. รายละเอียด ขั�นตอนการขอเบิกเงิน

5.1

แยกส่วนสําหรับข้าราชการ (แบบ 7105) และพนักงานมหาวิทยาลัย

5.2 แนบหลักฐานใบเสร็จการจ่ายเงินที�มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ในกรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัวให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านมาด้วยทุกครั�ง

5.3 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.4 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้อง และระเบียบที�เกี�ยวข้อง

5.5 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

5.6 งานการเงินจ่ายเงินเรียงตามลําดับก่อนหลัง

ผู้ขอเบิกสวัสดิการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร

หน่วยงานการเงิน ขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
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                            งานคลัง  สํานักงานคณบดี ให้บริการแก่อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง นิสิต และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การยืมเงิน การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ และบริหารงบประมาณของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน  ให้คําปรึกษา แนะนํา ระเบียบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเบิกจ่ายตลอดจนการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   มีข้อตกลงการให้บริการ ดังนี�

องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการให้บริการ

1. การบริหารงบประมาณ 1. ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร มีรายละเอียดการ 1. มีการคุมยอดงบประมาณคงเหลือเป็นประจําทุกวัน

    ขออนุมัติใช้งบประมาณ     ที�มีการขอผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ

2. งบประมาณมีรองรับและเพียงพอ 2. ส่งคืนเอกสารภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเอกสาร

3. การขอผูกพันงบประมาณเป็นไปประเภท/     เมื�อเอกสารไม่ถูกต้อง/งบประมาณไม่เพียงพอหรือ

  รายการ หมวดรายจ่าย และจํานวนวงเงิน     ผู้มีอํานาจไม่อนุมัติ

4. การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบที�เกี�ยวข้อง 3. รายงานการใช้งบประมาณประจําเดือนและ

5. การขอใช้งบประมาณเป็นไปตามเวลาที�กําหนด    รายงานงบประมาณคงเหลือของภาควิชา/

6. ได้รับการอนุมัติการใช้งบประมาณจากผุ้มีอํานาจ   หน่วยงานภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป

7. มีการติดตามและรายงานการผูกพันและการเบิกจ่าย 4. รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย

   งบประมาณประจําเดือน/ไตรมาส/ประจําปี     โปร่งใสตรวจสอบได้ และนําไปวิเคราะห์ได้

8.  มีรายงานสรุปอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 1. ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน แบบ 7105 1. การจ่ายเงินเป็นไปตามลําดับก่อนหลัง ภายใน 15 วัน

    และ  ค่าเล่าเรียนบุตร     หรือแบบบก ชล. 5  ครบถ้วน และถูกต้อง โดยโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 3 ครั�ง

2. แนบเอกสารประกอบการขอเบิกครบถ้วน  - ทุกวันที� 5 ของทุกเดือน

3. รายการและจํานวนเงินที�ขอเบิกเป็นไปตาม  - ทุกวันที� 15 ของทุกเดือน

    ระเบียบ ที�เกี�ยวข้อง  - ทุกสิ�นเดือน

4. ใบเบิกเงินได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้จากผู้มีอํานาจ

5.  ถ้าคณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้จ่ายได้

6.  ผู้เบิกลงนามรับเงินล่วงหน้าในการขอใช้บริการ

     โอนเงินเข้าบัญชี

3.  การขอหนังสือรับรองสิทธิการ 1.  ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน แบบ 7100 1. ผู้ขอใช้บริการจัดทําหนังสือรับรองสิทธิการ

     เข้ารับรักษาในสถานพยาบาล      ก่อนการเข้ารับการ รักษาพยาบาล     เข้ารับการรักษาพบาบาล ส่งงานสารบรรณก่อน

    ของทางราชการ โดยไม่ต้อง 2.  หนังสือรับรองสิทธิได้รับรองจากหัวหน้าส่วน     เข้ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 7 วัน

    ชําระเงิน     ราชการ หรือผู้ที�ได้ รับการมอบหมาย 2. รับหนังสือรับรองสิทธิก่อนเข้ารักษาพยาบาล

3.  ผู้ขอใช้บริการ รับ  และนําส่งหนังสือรับรองสิทธิ     ภายใน 1 วัน จากงานสารบรรณ

     กับสถานพยาบาลทางราชการที�เข้ารับการ    ยกเว้นเร่งด่วนสามารถดําเนินการได้ทันที

     รักษาพยาบาล

ข้อตกลงการให้บริการของงานคลัง
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องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการให้บริการ

4.  การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 1.  ผู้ขอใช้บริการขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมกรอก 1.กรณีส่งใบเบิกค่าสอนล่วงหน้า รับเงินค่าสอนก่อน

      - กรณีเบิก     รายละเอียดใบเบิกเงินค่าสอนถูกต้องและครบถ้วน    การสอน 1 วัน

2.  แนบตารางสอน 2. ในกรณีการเบิกค่าสอนเป็นรายเดือน 

3.  ภาควิชามีงบประมาณรองรับเพียงพอ     จ่ายเงินให้ตามลําดับก่อนหลัง ภายใน 15 วัน

4.  อาจารย์ผู้สอนได้รับอนุมัติให้เป็นอาจารย์พิเศษ     หลังจากได้รับอนุมัติ

5.  การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ 3.  เงินค่าสอนที�ได้รับไปจ่าย ให้จ่ายให้เสร็จสิ�น

6. เบิกค่าสอนเป็นรายเดือน รับใบเบิกค่าสอนภายใน7 วัน      ภายใน 5 วัน และส่งหลักฐานการเงินภายใน

    ก่อนการสอนและหลังการสอนไม่เกิน  5 วันทําการ      3 วันหลังจากเอกสารครบถ้วน

7.ใบเบิกค่าสอนผ่านการลงนามรับรองของผู้ที�เกี�ยวข้อง 

     และอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

   - กรณียืมเงิน 1. ทําสัญญายืมเพื�อจ่ายเงินค่าสอนได้ทั�ง กรณีเป็น 1.จ่ายเงินยืมเงินค่าสอนก่อนการสอน 3 วัน

    ช่วงเวลาเป็นรายเดือน และเป็นรายคน 2. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนหลังจากการสอน

2.  คณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้ยืมได้     เสร็จสิ�นภายใน 5 วันทําการ

3. ส่งสัญญายืมพร้อมตารางสอนและบันทึกขอยืมเงิน 3. กรณียืมเงินหมุนเวียนจ่ายค่าสอน ส่งหลักฐานการ

4. พิจารณาวงเงินให้ยืมตามความเหมาะสม  จ่ายค่าสอนหลังการสอนเสร็จสิ�นภายใน 3 วันทําการ

    และรับเงินกลับไปหมุนเวียนภายใน 3 วันทําการ

5.  การขอเข้าร่วมประชุม และ 1.  ผู้ขอใช้บริการ/ภาควิชา ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม 1. ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายใน 7 วัน

     ฝึกอบรมภายในประเทศ     ฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ชี�แจงเหตุผลความ     ทําการ และก่อนการประชุมอย่างน้อย 3วันทําการ

   จําเป็นและขออนุมัติเงินค่าลงทะเบียนและ/หรือ 2. จ่ายเงินตามสัญญายืมก่อนการไปประชุม 1-2 วัน

   ค่าใช้จ่ายเดินทางตามที�จ่ายจริงไม่เกินระเบียบ 3.  ตรวจรายงานการเดินทาง หลักฐานการจ่ายเงิน

   อัตราเหมาจ่าย ก่อนกําหนดการประชุม 15 วัน      และอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามลําดับก่อนหลัง

2.  แนบเอกสารประกอบที�เกี�ยวข้อง ครบถ้วน   แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ หลังจากได้รับเอกสาร

3.  ภาควิชา/หน่วยงานมีงบประมาณรองรับ 4. ส่งใช้สัญญายืมเงิน/จ่ายเงินให้ผู้เบิกเงินหลังจาก

     และเพียงพอ ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า      ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ภายใน 3 วัน ทําการ

4. การไปประชุมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

   ส่วนราชการก่อนจึงจะไปประชุมหรือฝึกอบรมได้

5. ทําสัญญายืมเงินค่าใช้จ่ายไปประชุมได้

6. ทํารายงานขอเบิกการเดินทาง พร้อมแนบหลักฐาน

    การจ่ายเงินหลังจากเสร็จสิ�นการประชุมภายใน

    7 วันทําการ

7. รายงานการเดินทางผ่านการตรวจสอบเอกสาร

   หลักฐานแล้ว ผู้มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายได้

8.  คณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้จ่ายได้
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6.  การขอเข้าร่วมประชุม/ 1. ผู้ขอใช้บริการ ขออนุมัติไปประชุมชี�แจงเหตุผล 1.ผู้ขอใช้บริการส่งบันทึกขออนุมัติเบิกเงินพร้อม

    ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงานใน     ความจําเป็น และขอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย    แนบเอกสารต้นฉบับการอนุมัติเงินอุดหนุน-

    ประเทศ/ต่างประเทศ 2.  แนบเอกสารที�เกี�ยวข้อง    ทุนพัฒนาฯ ที�ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ตามมติ

    เงินอุดหนุน -ทุนพัฒนา 3. ฝ่ายวิชาการนําเสนอที�ประชุมกรรมการบริหาร   ที�กรรมการบริหารคณะ ก่อนการไปประชุม/

   บุคลากร   พิจารณา อนุมัติงบประมาณและวงเงินสนับสนุน   เดินทาง 15 วัน

4. ฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ขอใช้บริการทราบหลังจากผู้มี 2. รับเงินตามสัญญายืมเงินก่อนการไปประชุม/

   อํานาจอนุมัติเงินอุดหนุน-ทุนพัฒนาบุคลากร     เดินทางภายใน 3 วันทําการ

5. ผู้ขอใช้บริการขออนุมัติเบิกเงินตามจํานวนเงินที� 3. การเงินประสานงานกับกองคลัง  และแจ้งให้ผู้เบิก

  ได้รับ อนุมัติโดยแนบต้นเรื�อง (พร้อมสําเนา หนังสือ     รับเงินต่อไป

    อนุมัติ การเดินทางไปต่างประเทศ) ก่อนการเดิน

   เดินทางภายใน 15 วัน

6. บันทึกเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

7. หากมีความจําเป็นขอใช้เงินก่อนกําหนด หรือเร่งด่วน

     ขอยืมเงินจากคณะได้ ถ้ามีทดรองจ่ายเพียงพอ

7. การจัดทําโครงการประชุม/ 1.  ขออนุมัติจัดโครงการ ฯ ค่าใช้จ่าย บุคลากรเข้าร่วม 1. โครงการที�ถูกต้อง จะได้รับอนุมัติภายใน 5 วัน

    ฝึกอบรมให้กับบุคคลากร    พร้อมแนบโครงการประชุมที�มีรายละเอียดครบถ้วน 2. จ่ายเงินสัญญายืม ก่อนการจัดโครงการภายใน 3 วัน

   ภายใน    และสมบูรณ์ก่อนการจัดโครงการ 30 วันทําการ 3. ตรวจรายงานและหลักฐานการจ่ายเงินตาม

2. โครงการมีงบประมาณรองรับและเพียงพอ    โครงการแล้วเสร็จภายใน 10  วันทําการ หลังจากได้

3. ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการจากผู้มีอํานาจ    รับ เอกสารเบิกจ่าย

4. ทําสัญญายืมเงินก่อนการจัดโครงการ  15  วันทําการ 4. โครงการฝึกอบรมที�ยืมเงินจะต้องจัดส่งเอกสาร

5. การจัดซื�อจัดจ้าง (รวมทั�งการเช่าห้องประชุม)     เอกสารการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่ายให้เสร็จสิ�น

    ให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุก่อนวันที�การจัด     ภายใน 30 วัน หลังจากวันยืมเงิน

    โครงการ 7 วัน 5. โครงการใดที�ไม่สามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

6. ขออนุมัติเบิกเงินพร้อมรายงานค่าใช้จ่ายในการจัด   เพื�อชดใช้เงินยืมได้ภายในกําหนด  ผู้ยืมจะถูกหักเงิน

    ประชุม/ฝึกอบรม และแนบหลักฐานการจ่ายเงิน   เดือนชดใช้สัญญายืมเงิน

    ตามโครงการเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี ภายใน 7 วัน

    ทําการหลังจากเสร็จสิ�นโครงการ

8.  การจัดโครงการบริการทาง 1. คณะกรรมการบริหารโครงการขออนุมัติจัดทํา 1. ส่งโครงการ ฯ คืนผู้จัด เมื�อมหาวิทยาลัย อนุมัติ

     วิชาการให้กับบุคคลากร    โครงการ ที�มีรายละเอียดครบถ้วน และสมบูรณ์     โครงการภายใน 7 วัน

     ภายนอก     ตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์เงินรายได้ว่าด้วย 2. การรับเงิน และการนําส่ง ภายในวันที�กําหนด

    การจัดกิจกรรมโครงการบริการเป็นครั�งคราว     ในโครงการ

2. นําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการประจําคณะให้ 3. รับเงินตามสัญญายืมเงินก่อนการจัดโครงการ

   ความ เห็นชอบก่อนที�จะเสนอขออนุมัติโครงการ      ภายใน 3 วัน
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    ต่อ มหาวิทยาลัยล่วงหน้ากอ่นการจัดโครงการ 4. เบิกจ่ายเงินที�เหลือตามโครงการให้ประธาน

   อย่างน้อย 3 เดือน      โครงการภายใน 7 วัน 

3. แต่งตั�งกรรมการ ขอกําหนดอัตราการอัตรา 5. ตรวจรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอที�ประชุม

  การรับเงิน และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้าที�ประชุม    คณะกรรมการประจําคณะภายใน 15 วัน หลังจาก

  ประจําคณะ หลังจากนั�นนําเสนอมหาวิทยาลัย    ได้รับรายงานการใช้จ่ายพร้อมเอกสารหลักฐานทาง

  เพื�อขอให้มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ อนุมัติ      การเงินตามโครงการ

  ให้ดําเนินการได้ 6. ประธานโครงการจัดทํารายงานสรุปผลการจัด

4. เมื�อโครงการอนุมัติ ให้แจ้งกําหนดการรับเงิน     โครงการเสนอที�ประชุมประชุมคณะ ภายใน 60 วัน

    และการจ่ายเงินก่อนวันจัดโครงการล่วงหน้า      หลังจากเสร็จสิ�นโครงการ

    อย่างน้อย 7 วันทําการ

5.  เจ้าหน้าที�การเงินรับเงินโดยออกใบเสร็จรับเงิน

     ของทางราชการ นําส่งเงินตามระเบียบ และเบิก

     จ่ายเงินที�เหลือจากการนําส่งให้โครงการเพื�อจ่าย

     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามที�ระบุในโครงการ

6. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ขออนุมัติ

    ยืมเงินสํารองค่าใช้จ่ายจํานวนเงินหลังจาก

    หักเงินนําส่งตามระเบียบได้

7. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทํา

    รายงานการใช้เงิน พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงิน

    หลังจากโครงการเสร็จสิ�นภายใน 30 วัน

9.การเบิกค่าตอบแทนไปปฏิบัติงาน1. เบิกให้อาจารย์พิเศษ และอาจารย์/เจ้าหน้าที�ของ 1. จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนและค่าพาหนะ

และค่าพาหนะเหมาจ่ายไปสอนที�    ภาควิชาที�เกี�ยวข้องกับการสอนที�ไปสอนที�องครักษ์     เหมาจ่ายภายใน 15 วันทําการหลังจากได้รับอนุมัติ

มศว องค์รักษ์ 2. มีงบประมาณรองรับและเพียงพอ 2. ส่งหลักฐานการจ่ายภายใน 3 วัน หลังจากรับเงิน

3. ภาควิชามีบันทึกขออนุมัติเงินค่าตอบแทนและค่าพาหน      และการจ่ายเสร็จสิ�น

เหมาจ่ายระบุชื�อผู้ขอเบิก จํานวนวัน และจํานวนเงินรวม 3. ส่งใช้ใบสําคัญ และรับเงินทดรองจ่ายคืนเพื�อหมุน

 ทั�งสิ�นพร้อมแนบ ตารางสอน หรือตารางการปฏิบัติงาน     เวียนในกรณีทําสัญญายืมเงิน

4. เสนอบันทึกขออนุมัติ ก่อนวันทําการสอนล่วงหน้า 7 วัน 

5. การเบิกจ่ายเงินให้แนบใบสําคัญรับเงิน ระบุวันที�

    สอนและจํานวนเงิน

6. ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้จากผู้มีอํานาจ

7. ทําสัญญายืมเงินได้ และคณะมีเงินทดรองจ่ายเพียงพอ
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10. การเบิกเงินค่าตอบแทนการ 1. ภาควิชา/หน่วยงานมีบันทึกบอกเหตุผลความ 1. ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จําเป็นในการขอทําล่วงเวลา ระบุ จํานวนคน  ของบุคลากรทุกคนประจําเดือน ผ่านผู้มีอํานาจรับรอง

   ชื�อ - สกุล วัน - เวลาที�จะขอทําล่วงเวลา      การปฏิบัติงาน และส่งงานคลังภายใน 7 วันทําการ

2. มีงบประมาณรองรับ เพียงพอ และระบุงบประมาณ 1. จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

    ที�จะเบิกจ่าย      ภายในวันที� 15 ของเดือนถัดไป

3. ขออนุมัติล่วงหน้าก่อนทําล่วงเวลา 3 วันทําการ

4. ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

5.  บันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยเครื�องสแกนเวลาทุกครั�ง

6.  การคํานวณเวลาเพื�อเบิกเงินค่าล่วงเวลาตาม

     หลักฐานการสแกนเวลา

7. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริงตามรายละเอียดจาก

    การสแกนด้วยเครื�องทุกวัน หรือทุกสิ�นเดือน

11.  การทําสัญญายืมเงิน 1.  มีระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ให้ยืมเงินได้ 1.   รับเงินยืมภายใน  3 วันทําการ หลังจากได้รับแจ้ง

2.  มีคําสั�ง ใบเบิก บันทึก หรือรายละเอียดที�ผ่านการ        ให้ไปรับเงิน

     อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 2.   รับเงินยืม พร้อมสําเนาสัญญายืม 1 ฉบับ

3.  สําเนาเอกสารการอนุมัติ และแบบสัญญายืมเงิน 3.   ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเพื�อชดใช้สัญญายืม พร้อม

     จํานวน 2 ฉบับ ที�ลงนามผู้ยืมจริงทั�ง 2 ฉบับ       ถ่ายสําเนาสัญญายืมแนบ  และเงินเหลือจ่าย(ถ้าม)ี

     ล่วงหน้าก่อนใช้เงิน อย่างน้อย 10 วันทําการ 4.  หลังจากการชดใช้คืนสัญญายืมเงินด้วยเอกสาร

4.  การส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วันทําการ หลังจาก       หลักฐาน หรือเงินสด (ถ้าม)ี นําสําเนาสัญญายืม

     วันที�รับเงินตามสัญญายืม       ให้เจ้าหน้าที�การเงินบันทึกการชดใช้คืนด้านหลัง

5.  สัญญายืมเงินที�เกินกําหนดการส่งใช้คืนเงินยืม       สัญญายืมทุกครั�ง

     จะถูกหักเงินเดือนคืน หลังจากได้รับหนังสือทวง

     เงินคืน
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แบบฟอร์มงานคลัง

1 แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (สําหรับข้าราชการ

2 แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (สําหรับข้าราชการ)

3 แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (สําหรับพนักงาน)

4 แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (สําหรับพนักงาน)

5 หนังสือรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (คนไข้ใน) สําหรับข้าราชการ

6 หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ใน) สําหรับพนักงาน

7 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดเลี�ยงประชุม

8 แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลาราชการ

10 แบบฟอร์มแบบบันทึกภาระงานที�ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ (O.T)

11 แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ

12 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื�น ๆ

13 แบบฟอร์มสมุดจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ

14 แบบฟรอ์มใบสําคัญรับเงิน

15 แบบฟอร์มใบรัรองแทนใบเสร็จ

16 แบบฟอร์มใบนําส่งเงิน

17 แบบฟอร์มใบมองฉันทะ

18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

19 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง  ส่วนที� 1

20 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง  ส่วนที� 2

21 แบบฟรอ์มใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

22 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
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