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ค าน า

งานคลังและพัสดุ  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดท า

 "คู่มือการปฏิบัติงาน " ข้ึน เพ่ือให้ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานต้ังแต่    มีนาคม  2544   เป็นต้นมา   จากมติท่ีประชุมประจ าคณะแพทยศาสตร์เห็นชอบให้

ส านักงานคณบดี   แยกงานคลังและพัสดุออกจากกัน   เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   และ

รองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมากข้ึน  ดังน้ัน  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548  เป็นต้นมา  คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง

และพัสดุ  ส านักงานคณบดี จึงได้จัดท าแยกออกเป็น  2  เล่ม  คือ  คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง  และคู่มือ

การปฏิบัติงานของงานพัสดุ  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานของงานคลัง  ส านักงานคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับน้ี ได้มีการ

ปรับปรุงและแก้ไข  และเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วนเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  ได้ลดข้ันตอนการปฏิบัติ

งานท่ีไม่เป็นบางส่วนลงเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน  ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คู่มือการปฏิบัติงานข้ันตอน  วิธีการ  และการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใสท้ังในส่วน

ของภาควิชา/หน่วยงาน  ได้เข้าใจมีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมท้ังเกิดความพึงพอใจสูงสุดท้ังผู้ให้บริการ 

 และผู้รับบริการ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ 

 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้รับข้อเสนอแนะจากภาควิชา/หน่วยงาน  เพ่ือเป้นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ต่อไป  ด้วยความขอบพระคุณ

งานคลังและพัสดุ

เดือนมกราคม 2565
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 - เร่ืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนความเส่ียง,หัวหน้างาน

 - เร่ืองการเบิกจ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง กรณียอดเงินเกิน 10,000 บาท 

 - เร่ืองการเบิกจ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง กรณียอดเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

 - เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการพนักงาน/ค่าเล่าเรียนบุตร

 - เร่ืองการยืมเงินทดรองจ่าย

 - เร่ืองการจัดท ารายงานทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย
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   ตารางสอน ประสานมิตร-องค์รักษ์

 - เร่ืองขอยืมเงินทดรองราชการ

 - เร่ืองการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

ข้อตกลงการให้บริการของงานคลัง

เอกสารสนับสนุน
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งานบริหารและธุรการ งานคลัง งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานโสตทัศนศึกษา งานบริหารระบบคุณภาพ

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

 - หน่วยการประชุม  - หน่วยงานการเงิน  - หน่วยแผนงบประมาณ  - หน่วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  - หน่วยโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์  - หน่วยประกันคุณภาพส านักงาน

 - หน่วยอาคารสถานท่ี  - หน่วยงานเงินรายด้  - หน่วยงานแผนบุคลากร  - หน่วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  - หน่วยศิลปกรรม คณบดี

 - หน่วยยานพาหนะ  - หน่วยงานบัญชี  - หน่วยข้อมูลพ้ืนฐานและ  - หน่วยพัฒนาวิชการ  - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  - หน่วยควบคุมคุณภาพของ

สารสนเทศ  - หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยงาน

ทางการแพทย์

 - หน่วยประชาสัมพันธ์

งานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแพทยศาสตร์ศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม

 - หน่วยบริหารงานบุคคล  - หน่วยจัดหาพัสดุ  - หน่วยพัฒนาศักยภาพให้ค า  - หน่วยรับนิสิตใหม่และส าเร็จการศึกษา  - หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 - หน่วยพัฒนาบุคลากรและ  - หน่วยทะเบียนพัสดุ ปรึกษาและก ากับควบคุมวินัยนิสิต  - หน่วยหลักสูตรและการเรียนการสอน  - หน่วยพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  - หน่วยบริหารและธุรการ  - หน่วยอาคารสถานท่ี

สวัสดิการ  - หน่วยคลังพัสดุ  - หน่วยบริการและสวัสดิการ  - หน่วยพัฒนาการศึกษา  - หน่วยสารสนเทศการวิจัยและ  - หน่วยพัฒนาทรัพยากรและ  - หน่วยซ่อมบ ารุง

 - หน่วยซ่อมบ ารุงและรักษา  - หน่วยกิจกรรมและโครงการ  - หน่วยบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ วิเคราะห์สารสนเทศ  - หน่วยบริหารท่ัวไป

 - หน่วยตรวจสอบและจ าน่ายพัสดุ ของนิสิต  - หน่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูล  - หน่วยเคร่ืองมือกลางและ  - หน่วยบริการ

 - สมาคมผู้ปกครอง  - หน่วยวัดและประเมินผลการศึกษา ห้องสัตว์ทดลอง

 - หน่วยการศึกษาระดับหลังปริญญา  - หน่วยต ารา และ วารสาร

 - หน่วยการศึกษาต่อเน่ือง  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 - หน่วยการศึกษาต่อเน่ือง

คณะแพทยศาสตร์

ส านักงานคณบดี

โครงสร้างองค์กร 
(Organization  Chart)

ส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โครงสร้างการบริหาร

(Administration  Chart)

งานคลัง  ส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขานุการส านักงานคณบดี

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลัง

หน่วยงานการเงิน หน่วยงานบัญชี

 - เงินงบประมาณ

 - เงินรายได้
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน

(Activity  Chart)

งานคลัง  ส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววนิดา  วัฒนะ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หน่วยงานการเงิน หน่วยบัญชี

 - นางอ้อมใจ  ม่วงสวัสด์ิ นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน

 - นางโสรญา  สารสุข

 - นางนันทวรรณ แก้วสุกใส

 - นางศิรินันท์  เรืองปราญช์

 - นางสาวอนุธิดา ไชยสวน



งานคลัง  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มีภาระหน้าท่ีในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ การรับ – จ่าย และขอเบิกจ่ายเงิน และการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แบ่งหน่วยงานย่อย 4 หน่วยดังน้ี

1. หน่วยงบประมาณ  ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 - จัดท าค าขอจัดสรรเงินงบประมาณของหน่วยงาน

 - จัดท ารายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

 - ควบคุมการใช้งบประมาณทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดท าทะเบียนคุมการใช้งบประมาณของคณะ ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน

 - ผูกพันการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ

 - ขอเงินประจ างวด

 - ขอโอนเปล่ียนแปลงรายการครุภัณฑ์  และการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ

 - ขอกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี และขอขยายเงินกันเบิกจ่ายเหล่ือมปีงบประมาณ

 - รายงานเงินเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปี

 - รายงานผลการใช้งบประมาณของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานประจ าเดือน/ไตรมาส 

 - รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน/ไตรมาส/รายปี

 - รายงานผลการตัดโอนงบประมาณภาควิชา/หน่วยงานเข้าค่าบริหารส่วนกลางประจ าไตรมาส

เสนอท่ีประชุมประจ าคณะ

 -   สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณของคณะประจ าปี

2.   หน่วยการเงิน  ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงิน

 - น าฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร

 - น าฝาก – ถอนเงินฝากกองคลัง

 - รับ – จ่ายเงินทดรองจ่าย และเงินยืมทดรองจ่าย

 - ตรวจเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

 - จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ท าหน้าใบส าคัญ และใบเบิกเงิน

 - รวบรวมใบส าคัญ และส่งใช้ใบส าคัญต่าง ๆ

 - รายงานยอดเงินคงเหลือประจ าวัน

 - รายงานทะเบียนเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง

 - รายงานใบส าคัญเงินทดรองจ่ายประจ าเดือน

 - รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี

 - รายงานการทดรองจ่ายเบิกจากกองคลังประจ าปี

   ภาระหน้าท่ีของงานคลัง

4



3.   หน่วยบัญชี  ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 - บันทึกบัญชีเงินสด การรับ – จ่ายเงินประจ าวัน

 -  บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร

 - จัดท าใบโอน และเอกสารแทนตัวเงินทางบัญชี

 - จัดท าสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

 -  จัดท าสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ

 -  ตรวจสอบยอดบัญชีเงินประเภทต่าง ๆ

 - จัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้รอการรับรู้

 -  เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 

4.   หน่วยเงินรายได้  ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 - รับ – จ่ายเงินรายได้ของคณะ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - น าส่ง – ถอนเงินฝากกองคลัง และเงินฝากธนาคาร

 - ควบคุมการใช้รายได้ทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ

 - จัดท าทะเบียนคุมการใช้เงินรายได้ของคณะและเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรต่างๆ

 - ผูกพันการใช้งบรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม ฯ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

 - ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญต่าง ๆ ทางการเงินของเงินรายได้คณะ และของเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 - ท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หน้างบใบส าคัญการขอเบิกเงินรายได้

 - การขอโอนเปล่ียนแปลงรายการ และการขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การขอก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 - การของบเพ่ิมเติมกลางปี

 - ตรวจสอบและควบคุมเงินรายได้สะสมของคณะ

 - การจัดท างบรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ 

 - ควบคุมการใช้เงินรายได้ ทุกประเภทและทุกหมวดรายจ่าย เงินรายได้คณะ และเงินรายได้โครงการ

จัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์

 - ผูกพันการใช้เงินรายได้ ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงิน

 - จัดท ารายได้คงเหลือประจ าเดือน ไตรมาส และสรุปรายงานประจ าปี
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                        อัตราก าลังในงานคลัง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน 6 อัตรา ดังน้ี

       1.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       2.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย)

       3.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

       4.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                                      5.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                                      6.  นักวิชาการเงินและบัญชี         จ านวน    1     อัตรา   (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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สังกัดงานคลังและพัสดุ

ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.    ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานคลังและพัสดุ  ควบคุมดูแลการใช้เงินงบประมาณ และ

เบิกจ่ายเงินของคณะแพทยศาสตร์ และโครงการจัดกิจกรรมของคณะฯ

 - เงินงบประมาณทุกประเภททุกแผนงาน และทุกงาน

 - เงินรายได้ทุกแผนงาน และทุกงาน

 - เงินรายได้โครงการบริการวิชาการระยะยาว

 - เงินรายได้โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว

 - เงินรายได้หอพักนิสิตแพทย์

 - เงินรายได้หอพักบุคลากร

 - เงินสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

 - เงินสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์

 - ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 

 - ควบคุมดูแลการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย การจัดท าใบเบิกเงินทุกประเภท

2.    ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การจัดท าสมุดบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ 

3.    ควบคุมดูแลการจัดท ารายงานการเงิน,งบการเงิน, และรายงานต่าง ๆ 

4.    ควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 

5.    ควบคุมดูแลการจัดส่งรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบและตามก าหนดเวลา

6.    ควบคุมดูแลการเก็บรักษา การน าส่ง และการเบิกจ่ายเงิน

7.    ควบคุมดูแลการซ่อมบ ารุง การจ าหน่าย และการตรวจสอบพัสดุ

8.    ติดตาม แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า และประสานงานกับบุคลากรในงานคลัง 

9.    ติดต่อประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน ต่าง ๆ

10.      จัดวางระบบการท างานในคลังให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

11.      จัดวางระบบการท างานของงานคลังให้ประสานกับงานอ่ืน ๆ ภายในคณะ

12.      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  

13.      งานอ่ืน ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย
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นางสาววนิดา  วัฒนะ

ต าแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ 



ภาระงานในความรับผิดชอบ
1.   งานการเงิน

1.1 งบประมาณ

 - ตรวจวางฏีกาเบิกจ่ายจัดซ้ือ-จัดจ้าง วัสดุ, ครุภัณฑ์

 - หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

มีหน้าท่ีด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังน้ี

 - จัดท าเบิกเงินงบประมาณโดยใช้ระบบ SWU-ERP เสนอผู้มีอ านาจลงนาม และน าส่งส่วนการคลัง

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินงบประมาณ   จาก SWU-ERP

 - จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย บริษัท  / ห้าง / ร้าน หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีคณะฯ จัดซ้ือ / จ้าง เป็นเงินเช่ือ 

เบิกจ่ายค่าตอบแทน

 - ค่าตอบแทน พตส อาจารย์แพทย์

1.2  เงินรายได้

เบิกจ่าย จัดซ้ือจัดจ้าง

 - ตรวจวางฏีกาเบิกจ่ายจัดซ้ือ-จัดจ้าง วัสดุ, ครุภัณฑ์

 - หนังสือรับรอง ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย

มีหน้าท่ีด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังน้ี

 - จัดท าเบิกเงินรายได้โดยใช้ระบบ SWU-ERP เสนอผู้มีอ านาจลงนาม และน าส่งส่วนการคลัง

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินรายได้   จากระบบ SWU-ERP

 - จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย บริษัท  / ห้าง / ร้าน หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีคณะฯ จัดซ้ือ / จ้าง เป็นเงินเช่ือ 

เบิกจ่ายค่าตอบแทน

 - ค่าตอบแทนความเส่ียง ,หัวหน้างาน

2. งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

1.ร่วมกิจกรรม 5 ส

2. ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

3. ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย
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นางอ้อมใจ   ม่วงสวัสด์ิ

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ



  

                                               

ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.งานการเงิน (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากภาครัฐ)
1.1 งบกลาง/สวัสดิการพักงาน มศว (ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าศึกษาบุตร)

- ตรวจใบเบิกเงินและเบิกจ่ายสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
- จัดท าหนังสือรับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้ใน)

1.2 ลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย

- ตรวจสอบเอกสารลูกหน้ีเงินยืม เสนออนุมัติ รายงานประจ าเดือน และติดตามทวงถามสัญญายืมท่ีครบก าหนด
1.3 เบิกจ่ายเงินเดือน ประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย (1)(2)(9)

- ตรวจสอบค าส่ังจ้าง/ลาออก จัดท าบันทึกการขอนุมัติเบิกจ่าย วางฏีกาในระบบ SWU-ERP

1.4 เงินทดรองจ่าย

 - ควบคุมเงินทดรองจ่ายจากกองคลังให้เหมาะสม

 - รายงานเงินทดรองจ่ายประจ าเดือน จัดท าหน้างบใบส าคัญเงินทดรองจ่าย เพ่ือน ากลับมาใช้หมุนเวียนต่อไป

2.  งานทะเบียนและรายงาน

 - บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย

 - บันทึกทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม

3.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

 - รับ – จ่ายเงินของ เงินโครงการจัดกิจกรรม ฯ แทนในบางคร้ัง

 - น าฝาก – ถอนเงิน โครงการจัดกิจกรรม ฯ  แทนในบางคร้ัง 

 - บันทึกรายงานการประชุม

 - ร่วมกิจกรรม 5 ส

 - ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

 - ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ

นางโสรญา  สารสุข
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ภาระงานในความรับผิดชอบ
1.  ด้านการเงิน

1.1  รับ – จ่ายเงินทุกประเภท 

1.2   รับเงินนอกสถานท่ีตามโครงการท่ีได้รับมอบหมาย

1.3   รวบรวมเอกสารในการจ่ายเงินทุกประเภทเพ่ือให้บัญชีน าไปบันทึกบัญชีประจ าวัน

1.4   บันทึกสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน

1.5   น าเงินสดคงเหลือประจ าวันเก็บเข้าตู้นิรภัยพร้อมกับกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจ าทุกวัน

1.6   น าส่งเงิน / เช็ค        

 - ค่าประกันความเสียหายและค่ากุญแจหอพักแพทย์และบุคลากร

 -  ค่าปรับและค่าพิมพ์ผลข้อมูลห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

 - ค่าหลักประกันซอง,หลักประกันสัญญา

 - ค่าขายแบบ

 - ค่าบริหารส่วนกลาง

 - ทุนการศึกษา,ทุนสนับสนุนการวิจัย,เงินบริจาค

 - ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

2. งานทะเบียนและรายงาน

 2.1  บันทึกทะเบียนคุมใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

 2.2  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายประจ าวัน

 2.3  บันทึกทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม

 2.4  บันทึกรับเงินจากกองคลัง

 2.5  บันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

3. งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

3.1 ร่วมกิจกรรม 5 ส

3.2 ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

3.3 ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย

10

นางสาวนันทวรรณ   แก้วสุขใส

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ



นางศิรินันท์ เรืองปราญช์

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ

ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.   งานการเงิน

งบประมาณ

 - เงินอุดหนุนจากภาครัฐ

มีหน้าท่ีด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังน้ี

 - เบิกจ่ายโครงการ ฯ / อบรม สัมมนา / ประชุม

 - เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 - เบิกจ่ายเงินคืนเงินมัดจ าประกันสัญญา

 - เบิกจ่ายอ่ืนๆ

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและท าบันทึกข้อความอนุมัติในเร่ืองน้ัน ๆ   ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - จัดท าเบิกเงินจากระบบ SWU-ERP เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ ส่งส่วนการคลัง

 - ติดตามและ ตรวจสอบการอนุมัติใบเบิกเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

2.   จัดท ารายงานาการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แยกตามบัญชีแยกประเภทท่ัวไป GL

3.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

3.1 ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

3.2 ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย

3.3 ร่วมกิจกรรม 5 ส
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ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.ด้านงานบันทึกบัญชีและตรวจสอบยอดเงิน
1.1 บันทึกบัญชีประจ าวันสมุดรายวันข้ันต้น
1.2 บันทึกบัญชีแยกประเภทท่ัวไป สมุดรายวันข้ันปลาย
1.3 ตรวจสอบการและยืนยันยอดกับระบบ SWU ERP
1.4 ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินรายได้รอการรับรู้ในระบบ SWU-ERP
1.5 ตรวจสอบเงินรับฝาก-เงินโครงการฯ คลินิก และ ศูนย์ผิวหนัง
1.6 ตรวจสอบเงินรับฝากเงินมัดจ าประกันสัญญา

2. จัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย 
2.1 เงินทดรองจ่าย
2.2 เงินรายได้รอการรับรู้
2.3 เงินรับฝากโครงการฯ มศว คลินิก ศูนย์ผิวหนัง
2.4 เงินมัดท าประกันสัญญา
2.5 ตรวจสอบรายได้สะสมประจ าปี

3. งานการเงิน
3.1 ตรวจสอบงบประมาณการขออนุมัติจัดโครงการฯ ท่ีได้รับจัดสรร 
3.2 ตรวจสอบงบประมาณการขออนุมัติจัดโครงการฯ  โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว
3.3 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการฯ และวางฎีกาในระบบ SWU-ERP
3.4 ตรวจสอบเงินรับฝากโครงการฯ มศว คลินิก ศูนย์ผิวหนัง
3.5 ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายค่าสมนาคุณแพทย์ และวางฎีกาในระบบ SWU-ERP

4.  งานส่วนกลางท่ีได้รับมอบหมาย

4.1 ปรับปรุงคู่มืองานคลัง

4.2 กรอกข้อมูลทางการเงินในระบบ งานประกันคุณภาพ

5.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

5.1 ร่วมกิจกรรม 5 ส

5.2 ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

5.3 ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย
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นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ



ภาระงานในความรับผิดชอบ

1.2  เงินรายได้      รับผิดชอบเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  ตามท่ีได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ฯ

ทุกแผนงาน , งาน /โครงการ และงบ      โดยปฏิบัติหน้าดังต่อไปน้ี                             

1. รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและท าบันทึกข้อความอนุมัติในเร่ืองน้ัน ๆ   ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย บริษัท  / ห้าง / ร้าน หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีคณะฯ จัดซ้ือ / จ้าง เป็นเงินเช่ือ 

1.3  เงินรับฝาก      รับผิดชอบเบิกจ่าย เงินนอกงบประมาณอ่ืน  ตามหมวดเงินรับฝากท่ีได้ฝากไว้กับส่วนการคลัง

  โดยปฏิบัติหน้าดังต่อไปน้ี                        

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและท าบันทึกข้อความอนุมัติในเร่ืองน้ัน ๆ   ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับฝากและเงินบริจาค   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.4  กองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์  รับผิดชอบเบิกจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์  โดยปฏิบัติหน้าดังต่อไปน้ี

 - รับ , ตรวจหลักฐานขอเบิกและท าบันทึกข้อความอนุมัติในเร่ืองน้ัน ๆ   ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ

1.ร่วมกิจกรรม 5 ส

2. ประสานงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

3. ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการเบิกจ่าย

13

นางสาวอนุธิดา ไชยสวน

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดงานคลังและพัสดุ
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  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1  จาก  10

 

ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ

ส าเนาฉบับท่ี ………………..

เอกสารฉบับ      (             )      ควบคุม     (             )    ไม่ควบคุม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันท่ี……………………………………………….. วันท่ี………………………………………………..

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

ต าแหน่ง ................................................

เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ข้ันตอนระบบงาน

   จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

ส านักงานคณบดี

เร่ือง

ส านักงานคณบดี

14

คณะแพทยศาสตร์

                        ข้ันตอนการบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ต าแหน่ง ..............................................

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

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)
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ถูกต้อง

ส่งคืน

ไม่ถูกต้อง

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

ไม่อนุมัติ

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)ส านักงานคณบดี

   จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

Flow Chart  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

     อนุมัติ

15

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและวงเงิน

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

รับแจ้งวงเงินจัดสรรให้ภาควิชา/หน่วยงาน

จัดท าทะเบียนคุมเงินตามประเภทและรายการของงบประมาณ

ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร รับเอกสารขอใช้งบประมาณหรือขอเบิกเงิน

บันทึกการขอผูกพันและการขอเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินตามรายการ 

จ าแนกเร่ืองการขอใช้งบประมาณหรือขอเบิกเงิน

เร่ืองท่ีมีหลักฐานการจ่ายเงิน เร่ืองท่ีไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน เร่ืองท่ีมีหลักฐานใบแจ้งหนี้

เบิกเงินทดรองจ่าย ท าสัญญายืมเงิน 2 ฉบับ

บันทึกบัญชี ท าใบเบิกเงิน

มหาวิทยาลัยส่งเอกสารงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้

จ่ายเงิน

ท ารายงานการใช้เงิน
งบประมาณ-เบิกจ่ายและ

รายงานการเงิน

จ่ายเงิน

วางฎีกา

บันทึกบัญชี

ขอเบิกเงิน ขอใช้งบประมาณ

จัดเก็บ
จัดเก็บ
เอกสาร
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  1.  ข้ันตอนการขอผูกพันงบประมาณ

ไม่อนุมัติ

          อนุมัติ

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

ส านักงานคณบดี ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

Flow Chart  ข้ันตอนระยะเวลาด าเนินการของบริหารงบประมาณและบริการทางการเงินของงานคลัง

16

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานคลังรับเอกสารและตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ

ภาควิชา/หน่วยงานท าบันทึกขออนุมัติ
ผูกพันขอใช้งบประมาณ/ขอจัดซ้ือจัดจ้าง

บันทึกการขอผูกพันงบประมาณ
ตามค าขอของภาควิชา/หน่วยงาน

เอกสารคืนภาควิชา/
หน่วยงาน

งานพัสดุขอจัดซ้ือจัดจ้าง/ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการใช้
งบประมาณ  ภายใน   1 - 3 วันท าการ

ผู้บริหารลงนามตามล าดบั
ภายใน  1 - 3 วันท าการ

ส่งคืนงานสารบรรณ/งานพัสดุ/
ภาควิชา/หน่วยงาน  ภายใน 1 - 3
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  2.  ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารและขอเบิกจ่ายเงิน

ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง ถูกต้อง

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

ส านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

17

ภาควิชา /หน่วยงานส่งเอกสาร/หลักฐาน
การขอเบิกจ่ายเงิน

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานคลังรับเอกสาร

บันทึกการเบิกจ่ายและจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงิน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
และระเบียบเบิกจ่าย

งานพัสดุส่งรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง
และขอเบิกจ่ายเงิน

ภายใน 1 วนัท าการ

ภายใน 3 - 5 วนัท าการ

ภายใน 1 - 2 วนัท าการ

เสนอผู้บริหารลงนามตามล าดับ ภายใน 2 - 5 วนัท าการ

ภายใน  1 วนัท าการ

เร่ืองจัดซ้ือจ้างเอกสารใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เร่ืองท่ีหลักฐานการจ่ายเงิน/ท าสัญญายืม
สัญญายืมอนุมติัภายใน 3 - 5 วนั

ท าการ

จ่ายเงินทดรองจ่าย

จัดท าฏีกาเบิก

จ่ายเงินตามล าดับก่อนหลงัใน
กรณีเงิน  ทดรองจ่ายมเีพียงพอ

ภายใน 15 วนัท าการ

ส่งกองคลัง
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  3.  ข้ันตอนการท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน

ส านักงานคณบดี ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

18

บันทึกการผูกพันงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นปัจจุบันทุกวนัท าการ

จัดท ารายงานการผูกพันและการเบิกจ่ายจริง                     
รายเดือน/รายไตรมาส

จัดท ารายการการตัดโอนงบประมาณภาควิชา/หน่วยงาน
ที่ใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่ก าหนดเข้าส่วนกลาง

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน/ไตรมาส
ถดัไป

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
กรกฎาคม

ภายในส้ินปีงบประมาณ

แจ้งภาควิชา/หน่วยงานจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หลงัจากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก
งานนโยบายและแผน  ภายใน 7 วนัท าการ

สรุปรายงานแผนและ
ผลการใช้งบประมาณ

ประจ าปี
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1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการบริหารงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ การควบคุมการใช้

   งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน และการให้บริการทางการเงินในด้านต่าง ๆ

กับบุคลากร ภาควิชา และหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับคณะ

2.  ขอบเขต 1. เงินอุดหนุนจากภาครัฐ

2. เงินรายได้ และเงินรายได้โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว และ แบบระยะยาว

3. เงินรายได้รอการรับรู้

3.  ค าจ ากัดความ 3.1 การบริหารงบประมาณ เร่ิมจากคณะได้รับทราบงบประมาณประจ าปี การจัดสรร

งบประมาณในทะเบียน การควบคุมการใช้งบประมาณ การผูกพัน การตรวจสอบ

ยอดคงเหลือ การจัดท ารายงานการใช้งบประมาณประจ าเดือน  ตลอดจนถึงการจัดท า

รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายไตรมาสและประจ าปี

3.2 การบริการทางการเงิน เร่ิมจากการให้บริการทางการเงิน การจัดเตรียมเอกสารขอ

เบิกเงิน  การรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   การส่งใช้ใบส าคัญ

การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึบัญชี จนถึงการจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ

3.3  ขอใช้งบประมาณ หมายถึง การขอผูกพันใช้งบประมาณ และหรือการขอด าเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตามวงเงินงบประมาณท่ีภาควิชา/หน่วยงานได้รับจัดสรร

3.4  การขอเบิกจ่ายเงิน หมายถึง  กระบวนการท่ีผ่านการใช้งบประมาณแล้ว มีเอกสาร หลักฐาน

การจ่ายเงิน มีการรับพัสดุท่ีได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว มีเอกสารใบส่งของแล้ว

4.  ผู้รับผิดชอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

คณบดี

เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

รายการและวงเงินงบประมาณให้กับภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ การบันทึกรายการ

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

ส านักงานคณบดี

   จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ
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5.1 ในต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

กองคลังจัดส่งเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ผ่านงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์

5.2 คณะแพทยศาสตร์ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ จัดสรร

วงเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ให้กับภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ 

5.3 ภาควิชาและหน่วยงานรับทราบงบประมาณท่ีได้รับจากเอกสารงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน

5.4 งานคลัง จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ ตามหมวดรายจ่าย และ

   ตามรายการงบประมาณในส่วนของคณะ ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ

5.5 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์จะใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ก็จะจัดท าเร่ืองขออนุมัติ

ใช้งบประมาณ หรือขอจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

5.6 บุคลากรท่ีมีความประสงค์จะ ขออนุมัติเดินทางไปประชุม ขอเบิกเงินลงทะเบียนฝึกอบรมให้ท า

บันทึกขออนุมัติขอใช้งบประมาณ ก าหนดวงเงินท่ีจะขอเบิก ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

ส าหรับการขอเบิกเงินสวัสดิการ ให้จัดท าใบเบิกเงินพร้อมแนบเอกสารการจ่ายเงินผ่านธุรการภาควิชา

หรือส่งรับเอกสารท่ีงานสารบรรณก่อนส่งต่อให้งานคลัง

5.7 เจ้าหน้าท่ีภาควิชา/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารการขอให้งบประมาณผ่านงานสารบรรณ เพ่ือรับเอกสารก่อน

ส่งต่อให้งานคลัง

5.8 งานคลังรับเอกสารเอกสาร จะจ าแนกเร่ือง บันทึกรับตามประเภทของงบประมาณ

5.9 เจ้าหน้าท่ีการเงิน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/วงเงินขอใช้งบประมาณ 

5.10 บันทึกการผูกพันใช้งบประมาณในสมุดทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ตามประเภทของงบประมาณ

ตามหมวดรายจ่าย และลงนามกันเงิน พร้อมลงนามกันยอดงบประมาณในเอกสารขอใช้งบประมาณ

ผ่านหัวหน้างานคลัง เม่ือเอกสาร/หลักฐานการขอให้งบประมาณ และขอเบิกเงินน้ันถูกต้อง

5.11 น าเสนอผ่านผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

5.12 เม่ือเอกสารการขอใช้งบประมาณได้รับการอนุมัติ งานคลัง จะส่งเร่ืองคืนงานสารบรรณ เพ่ือส่ง

ต่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลาการ ผู้ขอใช้งบประมาณ

5.13 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ได้รับเอกสารท่ีผ่านการอนุมัติให้ใช้งบประมาณแล้ว สามารถน าไป

ด าเนินการได้ตามท่ีขอ ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะยืมเงิน เพ่ือไปด าเนินการให้จัดท าสัญญายืมเงิน

2 ฉบับ พร้อมถ่ายส าเนาเร่ืองท่ีได้รับอนุมัติแนบสัญญายืมเงินส่งงานคลัง

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-06    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

และส่ิงก่อสร้าง และรับทราบวงเงินท่ีได้รับจัดสรรในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ส านักงานคณบดี
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5.14 เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบภาระหน้ี ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจขออนุมัติให้ยืมเงิน

5.15 ผู้ยืมเงินรับเงินตามสัญญายืมเงินไปด าเนินการตามงบประมาณท่ีขอใช้

5.16 เม่ือต้องการเบิกเงิน ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินให้งานคลัง

5.17 เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ หากถูกต้องตามระเบียบ จ านวนเงินถูกต้อง

มีหลักฐานครบถ้วน เป็นไปตามงบประมาณท่ีขอใช้ จะน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกเงิน

5.18 เร่ืองท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว หากมีหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว เจ้าหน้าท่ีการเงินจะจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก

5.19 ในกรณีท่ียังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน หากประสงค์จะยืมเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงินจะให้ท าสัญญายืมเงิน

5.20 หลังจากการจ่ายเงิน หรือการส่งใช้สัญญายืมเงินแล้ว เอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพ่ือบันทึก

บัญชี ละจัดท าใบเบิกเงินเพ่ือวางเบิกต่อไป

5.21 ในกรณีเร่ืองท่ีมีหลักฐานใบแจ้งหน้ี หรือใบส่งของ เจ้าหน้าท่ีการเงินจะจัดท าใบเบิกเงินเพ่ือวางเบิก

5.22

การใช้วงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ

5.23 ทุกส้ินเดือน งานคลัง จะจัดท ารายงานการใช้งบประมาณ และรายงานการเบิกจ่ายเงินเสนอ 

ผู้บริหารเพ่ือทราบการบริหารงบประมาณ และบริหารการเงินของคณะ

5.24 ทุกส้ินไตรมาส และทุกส้ินปีงบประมาณ งานคลัง จะรวบรวมรายละเอียดการจ่ายใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ จัดท ารายงานการใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะ จัดท าสถิติ

รวมรวมไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณในปีต่อ ๆ ไป หรือเพ่ือน าไปวิเคราะห์การใช้

งบประมาณของคณะ และของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

ในทุกส้ินเดือน เจ้าหน้าท่ีการเงินจะจัดท ารายงานการใช้งบประมาณแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือทราบ

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

ส านักงานคณบดี

เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงินคณะแพทยศาสตร์
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6.   เอกสารอ้างอิง

6.1 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารงบประมาณเงินรายได้

6.2 ระเบียบและแนวนโยบายการบริหารงบประมาณของรัฐ,มหาวิทยาลัย และของคณะ

6.3 ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณและการบริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และฯลฯ

6.4 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้

6.5 มติท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมกรรมการบริหารเงินรายได้ และท่ีประชุม

กรรมการประจ าคณะ

6.6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการใช้งบประมาณ

6.7 สมุดทะเบียบคุมเงินงบประมาณ คุมเงินรายได้ และสมุดทะเบียนคุมต่าง ๆ

6.8 แบบใบเบิกเงิน ใบส าคัญ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6.9 สมุดบัญชี ทะเบียน รายงานการเงิน และงบเดือน

6.10 รายงานการใช้งบประมาณประจ าเดือน /ไตรมาส และสรุปรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี

ส านักงานคณบดี ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

   จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07

เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน
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7.  แฟ้มคุณภาพ

ล าดับท่ี ระยะเวลาท่ีเก็บรักษา

1 แฟ้มทะเบียนคุมเงินงบประมาณ หัวหน้างานคลังและพัสดุ ตู้เก็บเอกสารการเงิน 5 ปี

และแฟ้มทะเบียนคุมเงินรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี

2 แฟ้มรายงานการใช้เงินงบประมาณ

และแฟ้มรายงานการใช้เงินรายได้

3 แฟ้มใบแจ้งการโอนเงินงบประมาณ

และแฟ้มใบแจ้งการโอนเงินรายได้

4 แฟ้มใบเบิกถอนและแฟ้มใบน าส่ง

5 แฟ้มส าเนาหน้างบใบส าคัญเงิน

รายได้ และเงินนอกงบประมาณ

6 แฟ้มใบเบิกเงินงบประมาณ,เงินรายได้

7 แฟ้มสัญญายืมเงิน

8 แฟ้มสมุดบัญชีแยกประเภท

9 แฟ้มสมุดทะเบียน

10 แฟ้มรายงานการเงินและแฟ้ม

งบเดือนเงินรายได้

8.  เอกสารแนบ

8.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

8.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

8.3 สัญญายืมเงิน

8.4 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

8.5 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

8.6 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและแบบใบเบิกเงิน

8.7 ฯลฯ

9.   หัวข้ออ่ืน ๆ 

ไม่มี

สถานท่ีเก็บรักษาผู้เก็บรักษาช่ือแฟ้ม

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารงบประมาณ และการบริการทางการเงิน

ส านักงานคณบดี ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

    หมายเลขเอกสาร  P - FIN -001-07    จัดท าโดย  งานคลังและพัสดุ
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ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure) รหัส : W - BUD - 001 - 007

หน่วยงานงบประมาณ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1  จาก  4

Flow Chart  เร่ือง การบริหารงบประมาณ

เร่ือง การบริหารงบประมาณ

24

บันทึกงบประมาณตามประเภท/รายการ/หมวดรายจ่าย พร้อมจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างตามระเบียบพัสดุ

ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าตอบแทน/ใช้สอย/เงินอุดหนุน/รายจ่ายอ่ืน/ค่าจ้างบุคลากร

ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรขอใช้งบประมาณ

งานการเงิน/ภาควิชา/หน่วยงานและผู้ขอใช้งบประมาณท าบันทึกขอเบิกเงิน

ท าใบเบิกเงินวางฎีกา

สรุปรายงานแผนและ
ผลการเบิกจ่ายเงิน
และจัดเก็บเอกสาร

ตัดงบประมาณในส่วนของยอดจ่ายจริงกองคลัง/งานการเงินจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือผู้ขอเบิกเงิน

ตรวจสอบงบประมาณ/เอกสาร และตัดงบประมาณในส่วนของยอดก่อนผูกพัน / หลังผูกพันเมื่อด าเนินการจัดซื้อจ้างแล้ว

ตัดงบประมาณในส่วนการเบิกจ่าย  และงานการเงินตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการจ่ายเงิน

ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรใช้งบประมาณตามที่ขอ / มีหลักฐานการจ่ายเงิน

ขอเบิกจ่ายตามระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

ภาควิชา/หน่วยงานรับเอกสารงบประมาณและทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
ไม่อนุมัติ

อนุมตัิ

ใช้เวลาในการด าเนินการ 7 วัน
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1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการบริหารการใช้งบประมาณ ต้ังแต่การบันทึกรับงบประมาณในทะเบียน  

ยอดก่อนผูกพัน การผูกพันใช้งบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดท ารายงาน

การใช้งบประมาณ การจัดท ารายงานงบประมาณคงเหลือ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทุกประเภทของคณะ ยกเว้นเงินสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ ม่วงสวัสด์ิ งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซ้ือ จัดจ้าง)

2 นางสาวโสรญา สารสุข เงินเดือน,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเล่าเรียนบุตร

3 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส งบประมาณ / เงินรายได้ /เงินนอกงบประมาณอ่ืน

4 นางศิรินันท์  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน /ค่าล่วงเวลา

5 นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน เงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน /โครงการฯ บริการวิชาการ

6 นางสาวอนุธิดา ไชยสวน เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอ่ืน

7 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  ประเภทของงบประมาณ เงินอุดหนุนจากภาครัฐ, เงินรายได้, เงินรายได้โครงการบริการวิชาการ

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย

4.3  เอกสารงบประมาณ, ทะเบียนคุมเอกสาร และรายงานงบประมาณ

5.  ค าจ ากัดความ 1.  การผูกพันงบประมาณ หมายถึง 

     1.1 ผูกพันท่ีมาจาการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมายถึง เม่ือท าสัญญาหรือท าใบส่ังซ้ือ/จ้าง

     1.2 ผูกพันท่ีมาจากค่าใช้จ่าย หมายถึง เม่ือมีการอนุมัติการเบิกจ่าย

2.  การขอเบิกจ่ายเงิน หมายถึง  การขอเบิกเงินท่ีมีหลักฐานการจ่ายเงิน หรือมีหลักฐานการรับ

     มอบพัสดุแล้ว

6. รายละเอียด

6.1 เม่ือภาควิชา/หน่วยงานได้รับเอกสารงบประมาณ  รับทราบรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ท่ีได้รับจัดสรร และรับทราบวงเงินจัดสรรค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และเงินหมวดอ่ืน ๆ

6.2 ภาควิชา/หน่วยงาน บันทึกยอดงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณ ตามแผนงาน

โครงการ และหน่วยงาน

เร่ือง การบริหารงบประมาณ
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6.3 งานงบประมาณ บันทึกยอดงบประมาณท่ีได้รับในภาพรวมของคณะ ตามประเภท/แผน/หมวดรายจ่าย 

และบันทึกยอดงบประมาณแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน

6.4 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างเสนอผู้บริหารก่อนส่งมหาวิทยาลัย

6.5 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ จะต้องตรวจสอบงบประมาณของตนก่อน

ว่ามีเพียงพอหรือมีงบประมาณรองรับหรือไม่ ก่อนจัดท าใบขอให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ  และ

ครุภัณฑ์  เม่ือตรวจสอบแล้ว  ให้จัดส่งรายละเอียดการขอจัดซ้ือจัดจ้าง ใบเสนอราคา และรายละเอียด

ประกอบอ่ืน ๆ ให้งานพัสดุ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

6.6 ในกรณีการขอใช้งบประมาณในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร

จัดท าบันทึกขออนุมัติใช้งบประมาณ  เช่น การขออนุมัติเงินค่าสอนพิเศษ, ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าตอบแทน และ ฯลฯ

6.7 งานงบประมาณรับเอกสารการขอใช้งบประมาณหมวดอ่ืนๆ จากงานสารบรรณ

6.8 งานงบประมาณตรวจสอบงบประมาณ/วงเงินงบประมาณ รายการ และเงินประจ างวด เม่ือถูกต้อง

จะน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการขอจัดซ้ือจัดจ้าง และการขออนุมัติใช้งบประมาณ

6.9 ในส่วนของการขอใช้งบประมาณ เม่ือได้รับอนุมัติ ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้ขอใช้งบประมาณ

ด าเนินการใช้งบประมาณ โดยจ่ายเงินส่วนตัวไปด าเนินการก่อน หรือยืมเงินรองจ่ายจากคณะ โดย

ท าสัญญายืมเงิน เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จจนได้หลักฐานการจ่ายเงิน ภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้ขอใช้

งบประมาณจัดท าบันทึกขออนุมัติขออนุมัติเบิกเงิน หรือจัดส่งบันทึกการขอใช้งบประมาณ 

เอกสารหลักฐานการจ่าย ส่งให้งานสารบรรณรับเอกสารก่อนส่งต่อการเงินท าบันทึกขอใช้งบประมาณ

6.1 ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง เม่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุให้กับภาควิชา/หน่วยงานแล้ว  งานพัสดุ

และภาควิชา/หน่วยงานจะร่วมกันท าการตรวจรับพัสดุ เม่ือถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ภาควิชา/

หน่วยงานจัดท าใบเบิกพัสดุ เพ่ือเบิกพัสดุไว้ใช้ในภาควิชา/หน่วยงาน งานพัสดุ จะด าเนินการลง

ทะเบียนพัสดุ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ และจัดท าบันทึกรายงานการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ส่งงานงบประมาณเพ่ือน าเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และอนุมัติการจ่ายเงิน

6.11 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบจะจัดส่งให้งานการเงินตัดงบประมาณในส่วน

ของยอดเบิกจ่าย และงานการเงินตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจ่าย

6.12 หลังจากการตรวจสอบแล้ว งานการเงินจะจัดท าใบเบิกเงิน ตามประเภทของงบประมาณ

6.13 ในกรณีเงินงบประมาณท่ีส่งใบเบิกให้กองคลัง มหาวิทยาลัยวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง และจ่ายเงิน

ให้เจ้าหน้ี หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ีต่อไป 

เร่ือง การบริหารงบประมาณ
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6.14 ในส่วนของเงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรฒ ใบเบิกเงินท่ีคณะได้รองจ่ายจากเงินทดรองจ่าย 

หรือในกรณีท่ียังไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้าหน้ี กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คณะแพทยศาสตร์  งานการเงิน

จะเบิกเงินดังกล่าวมาจ่ายให้เจ้าหน้ี และใช้คืนเงินทดรองจ่ายในทางบัญชี

6.15 งานงบประมาณจะตัดงบประมาณในส่วนของยอดจ่ายแล้ว ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และ

รายได้ พร้อมจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน/ไตรมาสและประจ าปี

6.17 ทุกส้ินเดือน งานงบประมาณจะจัดท ารายงานการผูกพันการใช้งบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงิน

เสนอผู้บริหาร ทุกวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

6.18 ทุกรายไตรมาส งานงบประมาณ จะรายงานพร้อมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

6.19 ทุกรายไตรมาส งานงบประมาณจะจัดท ารายงานผลการผูกพันและเบิกจ่ายเงิน และรายงานการตัดโอน

งบประมาณเข้าค่าบริหารส่วนกลาง

7.   เอกสารอ้างอิง

7.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

7.2 งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ

7.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

7.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

7.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง

7.6 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้

7.7 มติท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมกรรมการบริหารเงินรายได้ และท่ีประชุมกรรมการ

ประจ าคณะ

7.8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้

7.9 สมุดทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และสมุดทะเบียนคุมเงินรายได้ 

8.  เอกสารแนบ

8.1 แบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

8.2 แบบทะเบียนคุมเงินรายได้

8.3 แบบรายงานการผูกพันการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน

8.4 แบบรายงานการสรุปอัตราการใช้จ่ายงบประมาณและอัตราส่วนคงเหลือ

8.5 แบบรายงารการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน/ไตรมาส/ประจ าปี

9.  หัวข้ออ่ืน ๆ

  ไม่มี

เร่ือง การบริหารงบประมาณ

27



รหัส : W - AEX - 001 - 007

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1  จาก  10

 

 

28

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี
เร่ือง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

Flow Chart  เร่ือง การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน

จัดเก็บเอกสาร

รับเอกสารจากงานสารบรรณ

จ าแนกเอกสารตามประเภทและงบประมาณ

บันทกึทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิกเงนิงบประมาณ /เงนิรายได้ /เงนิโครงการจดักจิกรรมและอ่ืน 

จ าแนกเร่ืองเพื่อเบิกจ่ายเงิน

มีใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

งานบัญชีบันทึกการจ่าย 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายและเอกสารที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อนจัดท าใบเบิกเงิน

จ่ายเงิน

วางเบิกกองคลงั

รับแจ้งการโอนเงนิจากกองคลงั กองคลงัจ่ายเงนิ/โอนเงนิให้
เจ้าหนีต้ามใบเบิกเงนิ

ทีม่หีลกัฐานใบแจ้งหนี/้ใบส่ง

บัญชีบันทกึการรับ

เงนิตามใบเบิกเงิน

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบเอกสาร/ 
หลักฐาน /งบประมาณ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ถกูตอ้ง

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

มีใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจ่ายเงิน

1.ค่ารักษาพยาบาล ตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนั หลงัจากส่งใบเบิก
2.ค่าสอนพิเศษส่งหลกัฐานตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 3 วนัท าการ
3.ประชุมและฝึกอบรมภายในประเทศ ตาล าดบัก่อนหลงัภายใน 7 วนัท าการ
4.ปรุชุม/อบรม/ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศตามล าดบัก่อนหลงภายใน 
15 วนัท าการ
5.โครงการประชุม/ฝึกอบรมบุคคลาการภายใน  ตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 10
วนัท าการ
6.โครงการบริการทางวิชาการฯบุคคลภายนอก ตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 15
วนัท าการ
7.ค่าตอบแทนฯ/ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนัท าการ
8.ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตามล าดบัก่อนหลงัภายใน 15 วนัท า
การ

รับคืนคู่ฉบับใบเบิกเงนิทีก่องคลงัจ่าย/โอนเงนิแล้ว

ใชเ้วลาในกาด าเนนิการ 7 วัน
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1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการรับเอกสารการขอเบิกเงิน, การบันทึกในสมุดทะเบียนคุมเอกสาร

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานขอเบิกเงิน, การจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดท าใบเบิกเงิน

การวางเบิก การรับเงินจากการวางเบิก ตลอดจนถึงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินต่าง ๆ

2.  ขอบข่าย 1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน

2.  เงินรายได้

3.  เงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

4.  เงินนอกงบประมาณอ่ืน 

5.  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

3. ผู้ปฏิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ ม่วงสวัสด์ิ งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซ้ือ จัดจ้าง)

2 นางสาวโสรญา สารสุข เงินเดือน,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเล่าเรียนบุตร

3 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส งบประมาณ / เงินรายได้ /เงินนอกงบประมาณอ่ืน

4 นางศิรินันท์  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน /ค่าล่วงเวลา

5 นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน เงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน /โครงการฯ บริการวิชาการ

6 นางสาวอนุธิดา ไชยสวน เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอ่ืน

7 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4. ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1 บันทึกขอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง และบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน และเอกสารใบเบิกเงิน

4.2 ใบเสนอราคา / รายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัดซ้ือจ้าง และขอเบิกเงิน

4.3 แบบขอเบิก/ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี /ใบตรวจรับ/ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ

4.4 ใบเบิกเงินงบประมาณและใบเบิกเงินรายได้

4.5 ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

5. รายละเอียด

5.1 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ท่ีประสงค์จะขอเบิกเงิน จะจัดส่งบันทึกขอเบิกเงิน

หรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องส่งให้งานสารบรรณ

5.2 เม่ืองานสารบรรณ ได้รับเอกสารการ บันทึกขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงิน

จะด าเนินการลงรับเอกสารแล้วจัดส่งให้งานการเงิน

5.3 เม่ืองานการเงินได้รับเอกสาร บันทึกขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มการขอเบิกเงินพร้อมเอกสารและ

หลักฐานต่าง ๆ  ก็จะด าเนินการแยกเอกสารตามประเภท และงบประมาณท่ีขอเบิก เช่นเงินงบกลาง

เงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)
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5.4 เงินงบประมาณและเงินงบกลาง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ข้าราชการลูกจ้างประจ า

 จะบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ ส าหรับเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณอ่ืน  และ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย จะบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐาน

ขอเบิกเงินรายได้

5.5 หลังจากท่ีบันทึกรับเอกสารการขอเบิกเงินในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเรียงตามล าดับก่อนหลัง

แล้ว เจ้าหน้าท่ีการเงินจะท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารขอเบิก จะตรวจสอบใน 3 องค์ประกอบ ดังน้ี

5.5.1 มีงบประมาณเพียงพอ

5.5.2 มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้

5.5..3 หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง

5.5.1 มีงบประมาณ  ในเอกสารการขอเบิกเงินทุกเร่ือง ก่อนจะไปก่อหน้ีผูกพันได้ จะต้องมีการ

ขอใช้งบประมาณก่อน เพ่ือกันเงินงบประมาณในหมวด ท่ีต้องการขอเบิก

จากผู้มีอ านาจก่อน ผู้ขอเบิกจึงจะไป ก่อหน้ีผูกพันได้ 

ยกเว้นในเงินงบกลาง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ

ค่าเล่าเรียนบุตร สามารถเบิกได้ ตามสิทธิของการเป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจ า

5.5.2 มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้   การขอเบิกเงินในหมวดรายจ่ายใด ๆ ก็ตาม จะเบิกจ่ายได้เฉพาะ

ในกรณีท่ีระเบียบมีให้เบิกได้ หรือระเบียบก าหนดให้เบิกจ่ายได้ จะต้องศึกษาจาก

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของการเบิกในเร่ืองน้ัน ๆ เช่น ระเบียบการเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

หรือระเบียบการจ่ายเงินรายได้ค่าออกและตรวจข้อสอบ เป็นต้น ฯลฯ

5.5.3

ถูกต้อง ระบุประเภทของเงินท่ีเบิกเช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ถูกต้อง

5.6 รายละเอียด การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์

1 ตรวจใบขอให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ว่า หน่วยงานใดเป็นผู้ขอ และมีงบประมาณ

หรือไม่ มีรายการใดบ้าง เป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ และจะต้องด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีใด ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2 ตรวจใบขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างว่า ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามรายการ

และวงเงินหรือไม่ แต่งต้ังให้ใครเป็นกรรมการตรวจรับ

เร่ือง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ ถูกต้อง จ านวนเงินในเอกสาร และหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง

ความสมบูรณ์ของเอกสารใบเสร็จรับเงิน การใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง  การค านวณเงินถูกต้อง หมวดเงินท่ีเบิก
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3 ตรวจใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ว่ามีการออกใบส่ังซ้ือส่ังจ้างก่อนได้รับอนุมัติหรือไม่ และมีก าหนด

ครบส่งของเม่ือใด ตรวจเอกสารการท าสัญญา วันครบก าหนดส่งของ จ านวนเงินค้ าประกันสัญญา

4 ตรวจใบส่งของ ใบก ากับภาษี(ถ้ามี) ว่ามีสาระควบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ ตรงตามท่ีส่ังซ้ือ

ส่ังจ้าง หรือไม่ วันท่ีส่งของเกินก าหนด หรือไม่ มีลายเซ็นผู้รับของ ส่งของ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง มี

การตรวจรับโดยกรรมการ หรือคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังไว้หรือไม่ มีการลงบัญชีพัสดุ แล้วหรือยัง

5 ตรวจรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง และขอเบิกจ่ายเงิน มีรายการ จ านวนเงิน และจ านวน

ส่ิงของตรงตามท่ีได้มีการตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีขอได้หรือไม่ และมีลายเซ็นผู้มี

อ านาจรับทราบ และอนุมัติในรายงาน หรือไม่ วันท่ีและความถูกต้องต่าง ๆ

6 ด าเนินการแยกเอกสารท่ีด าเนินการออกเป็น 2 ประเภท (เงินสด และเงินเช่ือ)

7 กรณี จัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินสด ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินรองจ่าย  และรวบรวม

เอกสารเพ่ือด าเนินการจักท าใบเบิกเงินในข้ันต่อไป

8 กรณี จัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินเช่ือ รวบรวมเอกสารเพ่ือด าเนินการจักท าใบเบิกเงิน ในข้ันต่อไป

5.7 รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1 ตรวจบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ว่า ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการตามท่ีขอ ในวัน และเวลาท่ีขอหรือไม่ และให้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจาก

เงินงบประมาณ หมวด แผน และงานใด วันท่ีอนุมัติก่อนหรืดหลังท าล่างเวลา

2 ตรวจใบลงเวลาปฏิบัติงานว่าได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาตามวัน และเวลา ท่ีขอไว้หรือไม่

และผู้ปฏิบัติงาน ได้ขออนุมัติไว้หรือไม่ ตามบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3 จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค านวณค่า

ตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงานจะได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดไว้

4 จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

5 ส่งบันทึกข้อความและเอกสารการรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกเงินต่อไป

5.8 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล

แยกการตรวจสอบออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

1 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก (สถานพยาบาลของทางราชการ)

2 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของทางราชการ)

3 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของเอกชน)

31
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1.  ค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก (สถานพยาบาลของทางราชการ)

1.1 ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

แบบ 7105 พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1.2 ตรวจใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลว่าหมดอายุหรือไม่ ( 1 ปีนับต้ังแต่วันท่ีในใบเสร็จ)

1.3 ใบเสร็จรับเงินระบุ ช่ือสกุล คนไข้ รายการค่ารักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บจาก

ผู้ป่วยมีสิทธิเบิกได้ตามพระราชกฤษฏีกา หรือไม่ จ านวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษรถูกต้อง

พร้อมท้ังมีลายเซ็นผุ้รับเงินของสถานพยาบาล

1.4 เสนอผู้บังคับบัญชา รับรองสิทธิของผู้เบิก

1.5 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

2.  ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของทางราชการ)

2.1 ผู้ใช้สิทธิกรอกแบบขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100

ตรวจสอบรายช่ือคนไข้ในของสถานพยาบาลว่ามีสิทธิตามพระราชกฤษฏีกาหรือไม่

2.2 จัดท าหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7101 จ านวน 3 ฉบับ

2.3 เสนอแบบ 7100 ให้ผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้ขอหนังสือรับรองฯ

2.4 เสนอแบบ 7101 ให้ผู้มีอ านาจ ลงนามท้ัง 3 ฉบับ

2.5 น าแบบ 7101 ท่ีลงนามแล้ว ส่งให้งานธุรการ ก าหนดเลขท่ีเอกสารหน่วยงาน

2.6 จัด แบบ 7101 ท่ีก าหนดเลขท่ีแล้ว จ านวน 2 ฉบับ พร้อมส าเนาแบบขอหนังสือรับรองฯ

แบบ 7100 ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องแล้วให้ผู้ขอ น าไปส่งให้สถานพยาบาลท่ีผู้ป่วย

รักษาพยาบาลอยู่

3.  ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (สถานพยาบาลของเอกชน)

3.1 ผู้ขอรับสวัสดิกการกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105

พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ใบแจงรายการค่ารักษาพยาบาล และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาล หนังสือรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถาน

พยาบาลเอกชน

3.2 ตรวจใบอนุญาตจัดต้ังสถานพยาบาล ว่าหมดอายุหรือยัง และเป็นสถานพยาบาลท่ีมี

จ านวนเตียงรับผุ้ป่วยในได้ตามพระราชกฤษฏีกา ฯ หรือไม่

3.3 ตรวจหนังสือรับรองแพทย์และหนังสือรับรองสถานพยาบาล ว่าผู้ป่วยมีช่ือ สกุล

วันท่ีรับเข้ารับการรักษาพยาบาลตรงตามใบเสร็จรับเงนหรือไม่ และการป่วยท่ีเข้ารับ

การรักษาพยาบาลตรงตามพระราชกฤษฏีกา ฯ ให้เบิกจ่ายเงินได้หรือไม่

3.4 ตรวจน านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน และใบแจงรายการ มีจ านวนเงิน ตัวเลข และ

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)
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ตัวอักษร ค่ารักษาพยาบาลเท่ากันหรือไม่ มีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้เก่ียวข้องหรือไม่

ใบเสร็จรับเงนหมดอายุหรือไม่ ( 1 ปีนับต้ังแต่วันท่ีในใบเสร็จรับเงิน)

3.5 ตรวจรายการค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม

ว่ามีรายการใดสามารถเบกจ่ายเงินได้ และรายการใดจะต้องเบิกตามอัตราท่ีกระทรวง

การคลังก าหนด

3.6 ค านวณเงินท่ีสามารถเบิกได้ เทียบกับจ านวนเงินท่ีผู้ขอรับสวัสดิการกรอกในใบเบิกเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ตรงกันหรือไม่

3.7 เสนอผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้เบิก

3.8 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

5.9 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

1 ผู้ขอรับสวัสดิการกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร แบบ บก ชล.5

พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบอนุญาตเรียกเก็บค่าเล่าเรียน

2 ตรวจช่ือบุตร และอายุของบุตรผุ้ขอใช้สิทธิว่าถูกต้อง และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวง

การคลังหรือไม่ เช่น เป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฏหมาย

3 ตรวจความครบถ้วน สมบูรณ์ ใบเสร็จรับเงินท่ีสถานศึกษาออกให้ เช่น ช่ือสถานศึกษา

วันท่ีรับเงิน ช่ือสกุล รายการท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ จ านวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษร

ลายม่ือช่ือผู้รับเงิน และใบเสร็จรับเงินหมวดอายุหรือยัง

4 ตรวจรายการและจ านวนเงินท่ีขอเบิกกับอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษาของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า มีสิทธิเบิกได้เท่าไร

5 เสนอผู้บังคับบัญชารับรองสิทธิของผู้เบิก

6 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ

5.10 การตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือเข้ารับการฝึกอบรม

1 บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมได้รับการอนุมัติก่อนถึงก าหนดวันประชุม

2 มีเอกสารประกอบ เช่น หนังสือเชิญประชุม อัตราค่าลงทะเบียน และก าหนดการประชุม

3 มีบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหลังวันท่ีช าระเงินค่าลงทะเบียน 

หรือหลังจากวันท่ีประชุมเสร็จส้ิน

4 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน จะต้องเป็นวันท่ีหลังจากได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
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5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  - ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง

  - ค่าเช่าท่ีพัก

  - ค่าพาหนะเดินทาง  ประกอบด้วย ค่ารถรับจ้าง ค่าเคร่ืองบินหรือค่ารถไฟ 

ค่ารถโดยสารประจ าทาง และเงินชดเชยค่าน้ ามันเช้ือเพลิงตามจ านวนกิโลเมตร

ตามท่ีได้ขออนุมัติน ารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุม

6 กรอกรายงานการเดินทาง ตามแบบ เอกสาร 8708 ท่ีถูกต้อง และสมบูรณ์

7 แนบหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าเช่าท่ีพัก และหลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทาง

8 ในกรณียืมเงินจะต้องแนบส าเนาสัญญายืมเงิน และกรอกรายละเอียดการยืมเงินในแบบ

รายงานการเดินทางด้วย

9 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินจะต้องผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน และระบบงบประมาณท่ีใช้

ในการเบิกจ่ายด้วย

10 เจ้าหน้าท่ีการเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เม่ือถูกต้อง สมบูรณ์ ผ่านเร่ืองน าเสนอ

ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย

11 หลังจากอนุมัติ หากค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือฝึกอบรม ท่ีมิได้

ยืมเงินคณะ  เร่ืองดังกล่าวจะจัดส่งให้จ่ายเงินให้กับผู้เบิก เรียงตามล าดับก่อนหลังต่อไป

12 กรณียืมเงิน เอกสารดังกล่าว จะมีการบันทึกชดใช้สัญญายืมเงิน และจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี

บันทึกบัญชีประจ าวัน ต่อไป

13 หลังจากน้ัน เจ้าหน้าท่ีการเงิน จ าจัดท าใบเบิกเงินตามประเภทของงบประมาณ วางเบิก

กองคลังต่อไป

5.11 เม่ือเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินผ่านผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว งานการเงินจะด าเนิน

การรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาท าการจ่ายเงิน โดยจ าแนกเอกสารท่ีมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่หลักฐาน

การจ่ายเงิน กับ เอกสารท่ียังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน มีเพียงใบส่งของหรือใบแจ้งหน้ี

5.12 ในกรณีท่ีเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินมีหลักฐานการจ่ายเงินหรือมีใบเสร็จรับเงิน

เจ้าหน้าท่ีการเงินจะติดต่อให้ผู้เบิกมารับเงินด้วยตนเอง หรือในกรณีให้ผู้อ่ืนมารับแทน ต้องมีใบ

มอบฉันทะ ท่ีผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจลงนาม ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

5.13 หลังจากมีการจ่ายเงินตามเอกสารการขอเบิกเงินหรือแบบฟอร์มขอเบิกเงินแล้ว ทุกส้ินวันท าการ

เจ้าหน้าท่ีการเงินจะรวบรวบเอกสารท่ีได้มีการจ่ายเงินไปส่งให้เจ้าหน้าท่ีบัญชีเพ่ือบันทึกการจ่ายเงินต่อไป

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)
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5.14 ส าหรับในกรณีเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินท่ียังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน มีเพียงใบส่งของ หรือใบ

แจ้งหน้ี เจ้าหน้าท่ีการเงินจะรวบรวมจัดท าใบเบิกเงินเพ่ือวางเบิกเงินกับกองคลังต่อไป

5.15 ในการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีการเงินจะแยกด าเนินการเบิกจ่ายเงินตาม

ประเภทเป็นค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ แยกตามงบประมาณท่ีใช้ (เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน) และยังแยกการได้มาโดยจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นเงินสด หรือเงินเช่ือโดยปฏิบัติดังน้ี

1 กรณี เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินสด และเงินเช่ือ)

1.1  แยกเอกสารเบิกจ่ายเงินออกว่าเป็นวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ และจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินสด

หรือเงินเช่ือ และมีแผน/งานเดียวกันไว้ด้วยกัน

1.2  บันทึกการวางเบิกเงินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ตามประเภทงบประมาณแผ่นดิน

        - กรณีจัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินสด ไม่ต้องหักภาษี และหลายบริษัทรวมกันได้

        - กรณีจัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินเช่ือ ต้องหักภาษี ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ และต้องแยก

          เป็นของแต่ละบริษัท จะน ามารวมกันไม่ได้

1.3  พิมพ์ใบสรุปการวางเบิก เลขท่ีเอกสารในเบิกเงินงบประมาณ ในสมุดคุ่มือวางเบิกเงิน

เงินงบประมาณเรียงตามล าดับ

1.4  เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือลงนามเบิกเงินในเบิกเงินงบประมาณ และในสมุดคู่มือวางเบิกฯ

1.5  จัดเอกสารและใบเบิกเงินงบประมาณ ท่ีได้ลงนามแล้วส่งกองคลังพร้อมสมุดคู่มือ

วางเบิกเงินงบประมาณ

2 กรณีเบิกจ่ายจากเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน (กรณีซ้ือเงินสด และเงินเช่ือ)

2.1  แยกเอกสารเบิกจ่ายเงินออกว่าเป็นวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ และจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินสด

หรือเงินเช่ือ เพ่ือด าเนินการในข้ันต่อไป

2.2  บันทึกการวางเบิกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบใบเบิกเงินรายได้ และเงินอ่ืน ๆ

        -  กรณีจัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินสด ไม่ต้องหักภาษี และหลายบริษัทรวมกันได้

        -  กรณีจัดซ้ือจัดจ้างเป็นเงินเช่ือ ต้องหักภาษี ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ และต้องแยก

           เป็นของแต่ละบริษัท จะน ามารวมกันไม่ได้

2.3  จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในจ านวนท่ีหัก ให้กับบริษัท เสนอผุ้มี

อ านาจลงนาม มอบให้บริษัท เม่ือมารับเงินจากคณะฯ

2.4  ก าหนดเลขท่ีงบหน้าใบส าคัญเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน ในสมุดคู่มือ

วางเบิกเงินงบประมาณ แบบ 301 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม

2.5  จัดท าใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน ตามงบหน้าใบส าคัญเงินรายได้

ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว โดยแยกเป็นค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์
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2.6  ก าหนดเลขท่ีใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน ในสมุดคู่มือวางเบิกเงิน

งบประมาณ แบบ 301 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมสมุดคู่มือวางเบิกฯ

2.7  จัดใบเบิกเงินรายได้ / เงินนอกงบประมาณอ่ืน ท่ีได้ลงนามแล้ว ส่งกองคลัง

5.17 หลังจากกองคลัง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และ

เงินนอกงบประมาณอ่ืนเรียบร้อยแล้ว จะแยกใบเบิกเงินดังน้ี

1. ในกรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ใบเบิกเงินท่ีมีเอกสารใบส่งของหรือใบแจ้งหน้ี กองคลังจะติดต่อ

ให้ผู้ขายไปรับเงินท่ีกองคลัง แล้วจัดส่งส าเนาใบเบิกเงินคืนกลับคณะฯ

2. ในกรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบกลาง ท่ีมีหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว และเงินรายได้ หรือ

เงินนอกงบประมาณอ่ืน กองคลังจะจัดส่งใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้คณะพร้อมส าเนาใบเบิกเงิน

โดยจะแยกใบแจ้งการโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เป็นคนละใบ

5.18 เม่ือเจ้าหน้าท่ีการเงินได้รับใบแจ้งการโอนเงิน จะท าการบันทึกบัญชี และบันทึกในทะเบียนต่อไป

6.  เอกสารอ้างอิง

6.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

6.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

6.3 ระเบียบเงินรายได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้

6.4 หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

6.5 ระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

36

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เร่ือง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)



รหัส : W - AEX - 001 - 007

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 10  จาก  10

7.  เอกสารแนบ

7.1 ใบขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 7.8 ใบส าคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน

7.2 ใบรายงานขอจัดซ้ือจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7.9 หลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ

7.3 ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 7.10 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

7.4 ใบเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 7.11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

7.5 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7.12 ใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน

7.6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7.13 ใบเบิกเงินรายได้

7.7 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม 7.14 สัญญายืมเงิน

7.8 ใบส าคัญรับเงิน/ใบรับรองการจ่ายเงิน 7.15 ใบมอบฉันทะ

7.9 หลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ 7.16 ใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

8.  ห้วข้ออ่ืน ๆ

      ไม่มี

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานการเงิน/บัญชี เร่ือง การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน
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                      Flow Chart 
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ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี
เร่ือง : การจัดท าบัญชี 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

จัดท ารายงานเงนิรายได้รอการรับรู้จัดท ารายงานรับ-จ่าย

กระทบยอดเงนิฝากธนาคาร-ทุกส้ินเดือน

สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์

สรุปยอดคงเหลือ

ด าเนนิการ
1 วัน

ด าเนนิการ
1 วัน

ด าเนินการ 5 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
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1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน

บันทึกการรับ - จ่ายเงินประจ าวันในบัญชีข้ันต้น การผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท
และสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การจัดท างบทดลอง 
การจัดท ารายงานการเงินและรายงานรับ-จ่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งรายงานการเงิน

2.  ขอบเขต การบันทึกบัญชี สมุดแยกประเภท สมุดทะเบียนคุม และการจัดท ารายงานการเงิน
และรายงานรับ-จ่าย ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด

3.  ผู้ปฎิบัติ นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส
นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน
คณะกรรมการตรวจนับเงิน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 1. สมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
2. สมุดเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร
3. สมุดแยกประเภท
4. สมุดทะเบียน
5. รายงานทางการเงิน

5.  ค าจ ากัดความ 1.  ระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย ใช้หลักการการบันทึกตามระบบราชการใช้เกณฑ์
เงินสด ยกเว้นเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมใช้ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
2.  ใบโอน หรือสมุดรายวันท่ัวไป เป็นเอกสารท่ีงานบัญชีจัดท าข้ีนเพ่ือใช้บันทึกรายการบัญชี
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการรับและจ่ายเงินสด
3. รายงานรายรับ-จ่าย และ รายงานเงินรายได้รอการรับรู้

6. รายละเอียด
6.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการลงบัญชีในแต่ละวัน

6.1.1   แยกเอกสาร
- รับเงินเป็นเงินสด
- รับเงินเป็นเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน
- จ่ายเงินเป็นเงินสด
- จ่ายเงินเป็นเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน
- เอกสารการรับ - จ่ายเงินท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ

6.1.2  ลงบัญชีในสมุดเงินสด ซ่ึงเป็นสมุดบัญชีข้ันต้น จากเอกสารท่ี รับ - จ่ายเป็นเงินสด พร้อมตรวจสอบ
ตัวเลข(วงเงิน) ท่ีรับ-จ่ายและช่ือผู้รับเงิน/ จ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนอีกคร้ังก่อนเก็บเอกสารในแต่ละวัน
6.1.3  ลงบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเอกสารท่ีรับ - จ่ายเป็นเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ /

39

ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)
หน่วยงานบัญชี

เร่ือง : การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน

ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี
คณบดี
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บัญชีกระแสรายวัน พร้อมตรวจสอบตัวเลข (วงเงิน) ท่ีรับ - จ่าย และช่ือผู้รับ / จ่ายเงิน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนอีกคร้ังก่อนเก็บเอกสารในแต่ละวัน
6.1.4 ลงบัญชีในใบโอน และสมุดรายวันท่ัวไป ส าหรับรายการท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร
6.1.5  ป้ัมตรายางบัญชีรับ - จ่าย พร้อมวันท่ี ลงในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินท่ีมีการลงบัญชีในแต่ละวัน
6.1.6  จัดเอกสารท่ีได้ลงบัญชีแล้วในแต่ละวัน เสนอให้หัวหน้างาน และผู้บริหารลงนามรับทราบในแต่ละวัน
6.1.7  จัดเอกสารท่ีได้ลงบัญชีแล้วบางส่วนส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน และบางส่วนเก็บเข้าแฟ้ม
ให้เป็นหมวดหมู่ในแต่ละวัน
6.1.8  บันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีจากสมุดเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร ไปสมุดบัญชีแยกประเภท
แต่ละรายการตามบัญชีท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวัน
6.1.9  บันทึกบัญชีโดยผ่านสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ  เช่น เงินรายได้รอการรับรู้

6.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการท ารายงานทางการเงิน
6.2.1  ตรวจสอบดูรายการแยกประเภทแต่ละรายการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันของเดือนน้ัน ๆ จากสมุด
เงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน ใบโอน และสมุดรายวันท่ัวไปอีกคร้ัง 
เพ่ือความถูกต้องในเร่ืองตัวเลข และการลงบัญชี
6.2.2  ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทเงินฝากกองคลังของคณะฯ กับของกองคลัง ของเดือน
น้ัน ๆ ว่ามียอดเงินคงเหลือตรงกันหรือไม่
6.2.3  ตรวจสอบพร้อมปิดบัญชีในสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแส
รายวัน ประจ าเดือน น้ัน ๆ
6.2.4  จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน
           1.  เช็คยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน (Statement of Current Account )  ท่ี
                 ได้รับจากธนาคารในเดือน น้ัน ๆ กับสมุดเช็ค และสมุดทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารว่า
                  มียอดตรงกันหรือไม่
           2.  หายอดเช็คค้างจ่ายท่ีลูกค้ายังไม่ได้น าไปข้ึนเงินกับธนาคารในเดือนน้ัน ๆ
           3.  ท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน โดยน ายอเช็ค
                ค้างจ่ายท่ีหาได้ จากข้อ 2 มาจัดท า พร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือท่ีได้ในงบเทียบยอด

1.รายงานรายรับ-จ่าย
2.รายงานเงินรายได้รอการรับรู้
3.รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา
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หน่วยงานบัญชี

                เงินฝากธนาคาร กับสมุดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันในเดือนน้ัน ๆ
6.2.5  จัดท ารายงานการเงิน

เร่ือง : การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน
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6.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการท างบรายรับรายจ่าย 

6.3.5  เตรียมเอกสารส าหรับให้ตรวจสอบภายในเพ่ือเข้าตรวจสอบความถูกต้อง

6.  เอกสารอ้างอิง
6.1 คู่มือระบบบัญชีของหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.2 คู่มือระบบบัญชีของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.  เอกสารแนบ
7.1 แบบใบโอน และสมุดรายวันท่ัวไป
7.2 แบบรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจ าเดือน
7.3 แบบสรุปยอดคงเหลือ
7.4 แบบรายงานยอดลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ
7.5 แบบรายงานใบส าคัญเงินรองจ่าย
7.6 แบบรายงานเงินรายได้รอการรับรู้
7.7 แบบรายงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.8 แบบรายงานรับ-จ่าย

8.  ห้วข้ออ่ืน ๆ
      ไม่มี

6.3.1  แยกเอกสารรายได้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 
6.3.2  จัดท ารายการปรับปรุงรายการบัญชี
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ข้ันตอนระบบงาน (System Procedure)

หน่วยงานบัญชี
เร่ือง : การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1 จาก 3

          ไม่อนุมัติ                           ไม่อนุมัติ

อนุมัติ อนุมัติ

หน่วยงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน

Flow Chart  เร่ือง การผูกพันงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
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เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

ภาควชิา ส่งเอกสาร/หลกัฐาน
การขอเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานงบประมาณรับเอกสารและตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ

จดัท าฎกีา
เบิกจ่าย

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัท าบันทกึข้อความ
ขออนุมตักิารผูกพนัเงนิงบประมาณ

บันทกึผูกพนังบประมาณ
ตามค าขอของหน่วยงาน/ภาควชิา

งานสารบรรณ/งานการเงนิรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารและตรวจสอบ

บันทกึการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

จ่ายเงนิทดรองจ่ายตามล าดบั

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

เอกสารคืน
ภาควชิา/

ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายขั้นตอนขออนุมตัิ

ใชเ้วลา
ด าเนนิการ 7 วนั

ใช้เวลาด าเนินการ 7 วัน



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 2 จาก 3

1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการขอนุมัติผูกพันงบประมาณและการขอเบิกจ่ายเงิน

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอ่ืน

3. ค าจ ากัดความ เงินนอกงบประมาณอ่ืน หมายถึง เงินรับฝากและเงินบริจาค, เงินสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์

4.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางสาวอ้อมใจ ม่วงสวัสด์ิ งบประมาณ / เงินรายได้ (จัดซ้ือ จัดจ้าง)

2 นางสาวโสรญา สารสุข งบประมาณ / เงินเดือน,ค่าสมนาคุณฯ และ พ.ต.ส.

3 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส งบประมาณ / เงินรายได้ /เงินนอกงบประมาณอ่ืน

4 นางศิรินันท์  เรืองปราญช์ งบประมาณ / โครงการฯ / อบรมฯ /ค่าสอน 

5 นางชนิดาภา จันทร์ชูกล่ิน เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอ่ืน /โครงการฯ

6 นางสาวอนุธิดา ไชยสวน เงินรายได้ และ  เงินนอกงบประมาณอ่ืน

7 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

5.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  เงินอุดหนุนจากภาครัฐ เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอ่ืน

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณ

4.3  แบบฟอร์ม เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

6. รายละเอียด ข้ันตอนการผูกพัน-เบิกจ่ายงบประมาณ

5.1

5.1.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดท าเอกสารขออนุมัติผูกพันงบประมาณ

5.1.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.1.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวกับการขอด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (ฝ่ายพัสดุรับ)

5.1.2.2 เอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินโดยตรง (ฝ่ายการเงินรับ)

เช่น ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา จัดโครงการ ฯลฯ

5.1.3 งานงบประมาณรับเอกสารตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

5.1.4 งานงบประมาณบันทึกทะเบียนคุมงบประมาณตามรายละเอียดท่ีขอผูกพัน

5.1.5 เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ

5.1.6 งานงบประมาณบันทึกทะเบียนหนังสือส่งคืนต้นเร่ืองขออนุมัติผูกพันงบประมาณ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)หน่วยงบประมาณ
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ข้ันตอนการผูกพันงบประมาณ

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 007

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 3 จาก 3

5.2 ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

5.2.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดท าเอกสารขอเบิกจ่ายพร้อมแนบต้นเร่ืองการอนุมัติ

5.2.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.2.3 เอกสารการขอเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าสอนพิเศษ ค่าผ่านทางพิเศษ  งานการเงินรับเอกสาร

5.2.4 เอกสารการขอเบิกเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จ้าง (ฝ่ายพัสดุด านินการ) และส่งงานการเงินต่อไป

5.2.5 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบหลักฐาน ความถูกต้อง

5.2.6 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ ตามยอดท่ีจ่ายจริง (ต่ ากว่า/สูงกว่า/เท่ากับ)

5.2.7 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

5.2.8 จ่ายเงินและจัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
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หน่วยงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การผูกพันงบประมาณ-เบิกจ่ายเงิน



         ไม่อนุมัติ ไม่อนุมัติ

      อนุมัติ อนุมัติ
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หน้าท่ี 1 จาก 3

Flow Chart  เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

งานงบประมาณรับเอกสารและตรวจสอบงบประมาณ

จดัท าฎกีา
เบิกจ่าย

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัท าบันทกึข้อความ
ขออนุมตับุิคลากรปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

บันทกึผูกพนังบประมาณ
ตามค าขอของหน่วยงาน/ภาควชิา

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

บันทกึและค านวณค่าตอบแทนการปฎบิัติ
งานนอกเวลาราชการจากระบบ H.R Funsion

จ่ายเงนิภายในวนัที ่15 ของเดือนถัดไป
เอกสารคืน
ภาควชิา/

ขั้นตอนขออนุมตัิ ขั้นตอนการขอเบิกจ่าย

ผู้ปฏิบัตงิานนอกเวลาตรวจสอบข้อมูลและพมิพ์รายงานจาก
ระบบ H.R Funsion  ผ่านการรับรองจากผู้ควบคุมและ

แนบหลกัฐานการบันทกึภาระงานประจ าวนั

งานสารบรรณรับเอกสาร

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน



1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการการขอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางศิรินันท์ เรืองปราญช์ เงินงบประมาณ/เงินรายได้

2 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส เงินงบประมาณ/เงินรายได้

3 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  เงินงบประมาณ,เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณอ่ืน

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้

4.3 แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

5. รายละเอียด ข้ันตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5.1

5.1.1 หน่วยงาน/ภาควิชา จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พร้อมระบุจ านวนบุคลากร วันเดือนปี ท่ีขออนุมัติปฏิบัติงาน พร้อมแนบหลักฐานแนบเบิก

โดยใช้ " แบบบันทึกภาระงานท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ (O.T)"  มาเขียนเบิกเป็นรายวัน

และวงเงินการขอผูกพันงบประมาณ

5.1.2 หน่วยงานสารบรรณรับเอกสาร

5.1.3 งานงบประมาณรับเอกสาร ตรวจสอบงบประมาณ และบันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ

5.1.4 เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัติ

5.1.5 งานงบประมาณลงทะเบียนหนังสือส่งต้นฉบับท่ีอนุมัติแล้วคืนหน่วยงาน/ภาควิชา

5.2 ข้ันตอนขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5.2.1 หน่วยงาน/ภาควิชาจัดท าบันทึกข้อความเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

          โดยแนบเอกสาร ดังต่อไปน้ี

5.2.1.1 แบบฟอร์มบันทึกภาระงานพร้อมลายเซ็นผู้ควมคุมงาน

5.2.1.2 แบบฟอร์มบันทึกเวลาการปฏิบัติงานพร้อมลายเซ็นผู้ควบคุมงาน

5.2.1.3 เอกสารต้นฉบับหรือส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้ันตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)หน่วยงานงบประมาณ รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 2 จาก 3

46



5.2.2 หน่วยงานสารบรรณรับเอกสาร / หน่วยงาน/ภาควิชาส่งเอกสารให้งานคลัง ภายใน 7 วันของ

ของเดือนถัดไป

5.2.3 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พร้อมค านวณค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

จากระบบ H.R Fusinon

5.2.4 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

5.2.5 งานการเงินจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

5.2.6 จัดท าฎีกาเบิกจ่าย

หน้าท่ี 3 จาก 3

หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

47
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หน่วยงานการเงิน เร่ือง การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1 จาก 2

Flow Chart  เร่ือง การขอเบิกค่าสอนพิเศษ

หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

เสนอผู้มอี านาจอนุมัติ

งานการเงนิตรวจสอบ
หลกัฐานการจ่ายเงนิ

และ
จดัท าฎกีา

หน่วยงาน/ภาควชิาจดัท าบันทกึข้อความ ท าใบเบิกค่าสอนพเิศษ
และบันทกึการเบิกจ่ายเงนิค่าสอนพเิศษ

เสนอผ่านรองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ขอเบิกเงิน

งานสารบรรณรับเอกสาร

ไมอ่นุมตัิ

ถกูตอ้ง

อนุมตัิ

งานงบประมาณบันทกึการผูกพนัและ

งานการเงนิจ่ายเงนิให้ภาควชิา/หน่วยงาน

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน



1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ และเงินรายได้

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางศิรินันท์ เรืองปราญช์ เงินงบประมาณ/เงินรายได้

2 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส เงินงบประมาณ/เงินรายได้

3 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  เงินงบประมาณและเงินรายได้

4.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์

4.3 แบบฟอร์มและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง

5. รายละเอียด ข้ันตอนการขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

5.1 ภาควิชา/หน่วยงานผู้ขอเบิกจัดท าใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ตามแบบฟอร์มของกระทรวงการคลังฯ)

โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และอัตราค่าตอบแทนและการค านวณเงินค่าสอนพิเศษ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปน้ี

5.1.1 ตางรางสอน

5.1.2 ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ

5.1.3 บันทึกอนุมัติขอเชิญอาจารย์พิเศษและ/หรือ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ท่ีรหัสวิชา

วันเดือนปี ท่ีสอนให้ครบถ้วน (กรณี ไม่มีค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ)

5.1.4 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น อนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์พิเศษ อนุมัติเปล่ียนแปลง

วัน เวลาและหัวข้อท่ีสอน หลักฐานการจ่ายเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

(กรณีหน่วยงานผู้ขอเบิกได้ทดรองจ่ายไปก่อน จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินจากคณะ ฯ ) เป็นต้น

5.2 จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย โดยระบุ ช่ืออาจารย์พิเศษ รหัสวิชา วันเดือนปี จ านวนเงิน

และประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะขอเบิกจ่ายเงิน

5.3 จัดส่งเอกสารข้อ (1) และ (2) ส่งให้สารบรรณ คณะฯ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนรับเร่ืองและ

จัดส่งให้งานคลัง ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ

การเบิกจ่ายและจ่ายเงินให้กับอาจารย์พิเศษ หรือหน่วยงานผู้ขอเบิกต่อไป
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หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน้าท่ี 2 จาก 2

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565



     ไม่ถูกต้อง

ไม่อนุมัติ 

      ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
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หน้าท่ี 1 จาก 2

ตามตารางสอนระหว่าง ประสานมิตร-องค์รักษ์

Flow Chart  เร่ือง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติงาน

บุคลากรไปปฏิบัติงานตามตารางสอน ประสานมิตร-องค์รักษ์

หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2561

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

ภาควชิา จดัท าบันทกึข้อความ 
ขออนุมตัเิบิกแนบต้นฉบับอนุมตักิารใช้เงนิ และ

เอกสารประกอบการขอเบกิจ่ายเงนิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิ
-ทดรองจ่าย
-ท าฎกีา

ขั้นตอนการขอเบิกจ่าย

งานการเงนิรับเอกสาร/ตรวจสอบหลกัฐาน/

งานสารบรรณรับเอกสาร

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

เอกสารคืน
หน่วยงาน

งานงบประมาณรับเอกสาร/
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ขั้นตอนขออนุมตัิ

ภาควชิาผู้ขอเบิก จดัท าบันทกึข้อความ 
ขออนุมตักิารใช้เงนิแนบเอกสารประกอบ

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน
ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน



1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการการขอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติงาน

ตามตารางสอนระหว่างประสานมิตร-องค์รักษ์

2.  ขอบข่าย เงินรายได้

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางศิรินันท์ เรืองปราญช์ เงินงบประมาณ/เงินรายได้

2 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส เงินงบประมาณ/เงินรายได้

3 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.2 แบบฟอร์ม ตารางสอน และหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง

5. รายละเอียด ข้ันตอนและเอกสารท่ีต้องใช้

1 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้จากคณะฯ โดยระบุจ านวนเงินท่ี

เงินรายได้ไว้ โดยแนบตารางสอนท่ีระบุ ช่ือ /นามสกุล รหัสวิชา วัน เวลาท่ีสอน

2 เม่ือคณะ (คณบดี) อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้แล้ว งานคลังฯ คณะฯ จะส่งต้นฉบับ

คืนให้กับภาควิชา ไว้เป็นหลักฐานแนบประกอบการด าเนินการข้ันต่อไป

3 ข้ันตอนการเบิกจ่าย แนบเอกสารดังน้ี

3.1 จัดท าใบบิกเงินค่าตอบแทน บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงานตามตารางสอนระหว่าง

ประสานมิตร-องค์รักษ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง (ตามแบบฟอร์มของคณะฯ)

- ผู้ท า หมายถึง ธุรการภาควิชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา

- ผู้รับรอง หมายถึง หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีได้ร้บมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา

3.2 จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ (ตามแบบฟอร์มของคณะฯ)

3.3 แนบต้นเร่ืองขออนุมัติในหลักการให้ใช้เงินท่ีคณะฯ ส่งคืนให้คร้ังแรก (หากแยกเบิก

หลายคร้ังให้แนบ ต้นฉบับในการเบิกคร้ังแรก และถ่ายส าเนาส าหรับการเบิกจ่ายคร้ังต่อไป

หรือจะเบิกพร้อมกันในคราวเดียวกันท้ังชุด ก็ได้)

3.4 จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยระบุรหัสวิชา ประจ าเดือน จ านวนเงิน และประเภท

เงินงบประมาณ เงินรายได้ของคณะฯ

3.5 เม่ือเอกสารหลักฐานถูกต้อง งานการเงินเสนออนุมัติและจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก

และท าฎีกาเบิกจ่ายต่อไป

ต้องการก่อนการเดินทางของอาจารย์/บุคลากรท่ีมีรายช่ือในตารางสอน ท้ังน้ี เพ่ือกัน

หน่วยงานการเงิน เร่ือง การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์และ   เร่ิมใช้ :  มกราคม  2561

บุคลากรไปปฏิบัติงานตามตารางสอน ประสานมิตร-องค์รักษ์ หน้าท่ี 2 จาก 2

หน่วยงานงบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002
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รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 1 จาก 2

เพียงพอ ไม่เพียงพอ
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน
เร่ือง การขอยืมเงินทดรองราชการ

Flow Chart  เร่ือง การขอยืมเงินทดรองราชการ

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

งานสารบรรณรับเอกสาร

จ่ายเงนิ

ภาควชิา/หน่วยงาน/บุคคล ส่งส าเนาบันทกึอนุมตัพิร้อมแนบแบบฟอร์มสัญญายืม จ านวน 2 ฉบับ

งานการเงินตรวจสอบเอกสารและภาระหนีผู้กพนัของผู้ยืมเงิน

ตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของคณะฯ

งานการเงนิท าบันทกึข้อความขอยืมเงนิจากมหาวทิยาลยั

งานการเงนิประสานงาน
ให้

ผู้ขอยืมรับเงนิจากกอง

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565

หน้าท่ี 2 จาก 2

1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการการขอยืมเงินทดรองราชการ

2.  ขอบข่าย เงินงบประมาณ และเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณอ่ืน

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางโสรญา ม่วงกรุง เงินงบประมาณ/เงินรายได้

2 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส เงินงบประมาณ/เงินรายได้

3 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  เอกสารการอนุมัติใช้งบประมาณ

4.2  แบบฟอร์มสัญญายืม 2 ฉบับ

5. รายละเอียด ข้ันตอนการยืมเงินทดรองราชการ

แบบฟอร์มสัญญานืม จ านวน 2 ฉบับ (แบบ 8500) และแนบส าเนาต้นเร่ืองอนุมัติในหลักการ

(โครงการฯ) ใช้เงินงบประมาณ /เงินรายได้คณะฯ โดยมีจ านวนท่ีต้องการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

5.2 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.3 งานการเงินตรวจสอบเอกสาร 

5.4 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ในกรณีคณะฯ ไม่มีเงินทดรองจ่ายงานการเงินท าบันทึกขอยืมเงิน

จากมหาวิทยาลัย

5.5 งานการเงินจ่ายเงินยืมทดรองราชการและติดต่อประสานผู้ยืมให้รับเงินจากกองคลังต่อไป

5.1 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ พร้อมกรอกรายละเอียดลงใน
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่วยงานการเงิน
เร่ือง การขอยืมเงินทดรองราชการ



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565
หน้าท่ี 1 จาก 2
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เร่ือง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

Flow Chart  เร่ือง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

และค่าศึกษาบุตร

หน่วยงานการเงิน

งานสารบรรณรับเอกสาร

งานการเงนิรับเอกสารตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ครบถ้วนและระเบียบเบิกจ่าย

จ่ายเงนิ
ตามล าดบั
ก่อนหลงั

ผู้ขอรับสวสัดกิาร กรอกแบบฟอร์มแบบใบเบิก

ส าหรับข้าราชการ

ไมถ่กูตอ้ง

เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ

ถกูตอ้ง / เพยีงพอ

ตรวจสอบงบประมาณและบันทึกการ
ใช้สวสัดกิารในทะเบียนคุมตามวงเงนิ
คงเหลือ ณ ปัจจุบันก่อนเสนออนุมัติ

อนุมตัิ

ไมเ่พยีงพอ

ใชเ้วลาด าเนนิการ 7 วัน



รหัส : W - BUDAEX - 001 - 002

  เร่ิมใช้ :  มกราคม  2565
หน้าท่ี 2 จาก 2

1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงข้ันตอนการการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

2.  ขอบข่าย เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร

3.  ผู้ปฎิบัติ 1 นางโสรญา ม่วงกรุง เงินสวัสดิการพนักงาน/ค่าเล่าเรียนบุตร

2 นางสาวนันทวรรณ แก้วสุขใส เงินสวัสดิการพนักงาน/ค่าเล่าเรียนบุตร

3 นางสาววนิดา วัฒนะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4.  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 4.1  ระเบียบค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง

4.2  ระเบียบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรตามระเบียบมหาวิทยาลัย

4.3 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร

5. รายละเอียด ข้ันตอนการขอเบิกเงิน

5.1

แยกส่วนส าหรับข้าราชการ (แบบ 7105) และพนักงานมหาวิทยาลัย

5.2 แนบหลักฐานใบเสร็จการจ่ายเงินท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี

ในกรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัวให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านมาด้วยทุกคร้ัง

5.3 งานสารบรรณรับเอกสาร

5.4 งานการเงินรับเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้อง และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

5.5 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

5.6 งานการเงินจ่ายเงินเรียงตามล าดับก่อนหลัง

ผู้ขอเบิกสวัสดิการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร

หน่วยงานการเงิน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เร่ือง การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
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                            งานคลัง  ส านักงานคณบดี ให้บริการแก่อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง นิสิต และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ 

การยืมเงิน การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ และบริหารงบประมาณของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ระเบียบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเบิกจ่ายตลอดจนการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   มีข้อตกลงการให้บริการ ดังน้ี

องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการให้บริการ

1. การบริหารงบประมาณ 1. ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร มีรายละเอียดการ 1. มีการคุมยอดงบประมาณคงเหลือเป็นประจ าทุกวัน

    ขออนุมัติใช้งบประมาณ     ท่ีมีการขอผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ

2. งบประมาณมีรองรับและเพียงพอ 2. ส่งคืนเอกสารภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเอกสาร

3. การขอผูกพันงบประมาณเป็นไปประเภท/     เม่ือเอกสารไม่ถูกต้อง/งบประมาณไม่เพียงพอหรือ

  รายการ หมวดรายจ่าย และจ านวนวงเงิน     ผู้มีอ านาจไม่อนุมัติ

4. การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 3. รายงานการใช้งบประมาณประจ าเดือนและ

5. การขอใช้งบประมาณเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด    รายงานงบประมาณคงเหลือของภาควิชา/

6. ได้รับการอนุมัติการใช้งบประมาณจากผุ้มีอ านาจ   หน่วยงานภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป

7. มีการติดตามและรายงานการผูกพันและการเบิกจ่าย 4. รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย

   งบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ประจ าปี     โปร่งใสตรวจสอบได้ และน าไปวิเคราะห์ได้

8.  มีรายงานสรุปอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 1. ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน แบบ 7105 1. การจ่ายเงินเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง ภายใน 15 วัน

    และ  ค่าเล่าเรียนบุตร     หรือแบบบก ชล. 5  ครบถ้วน และถูกต้อง โดยโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 3 คร้ัง

2. แนบเอกสารประกอบการขอเบิกครบถ้วน  - ทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน

3. รายการและจ านวนเงินท่ีขอเบิกเป็นไปตาม  - ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

    ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง  - ทุกส้ินเดือน

4. ใบเบิกเงินได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้จากผู้มีอ านาจ

5.  ถ้าคณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้จ่ายได้

6.  ผู้เบิกลงนามรับเงินล่วงหน้าในการขอใช้บริการ

     โอนเงินเข้าบัญชี

3.  การขอหนังสือรับรองสิทธิการ 1.  ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน แบบ 7100 1. ผู้ขอใช้บริการจัดท าหนังสือรับรองสิทธิการ

     เข้ารับรักษาในสถานพยาบาล      ก่อนการเข้ารับการ รักษาพยาบาล     เข้ารับการรักษาพบาบาล ส่งงานสารบรรณก่อน

    ของทางราชการ โดยไม่ต้อง 2.  หนังสือรับรองสิทธิได้รับรองจากหัวหน้าส่วน     เข้ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 7 วัน

    ช าระเงิน     ราชการ หรือผู้ท่ีได้ รับการมอบหมาย 2. รับหนังสือรับรองสิทธิก่อนเข้ารักษาพยาบาล

3.  ผู้ขอใช้บริการ รับ  และน าส่งหนังสือรับรองสิทธิ     ภายใน 1 วัน จากงานสารบรรณ

     กับสถานพยาบาลทางราชการท่ีเข้ารับการ    ยกเว้นเร่งด่วนสามารถด าเนินการได้ทันที

     รักษาพยาบาล
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4.  การขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ 1.  ผู้ขอใช้บริการขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมกรอก 1.กรณีส่งใบเบิกค่าสอนล่วงหน้า รับเงินค่าสอนก่อน

      - กรณีเบิก     รายละเอียดใบเบิกเงินค่าสอนถูกต้องและครบถ้วน    การสอน 1 วัน

2.  แนบตารางสอน 2. ในกรณีการเบิกค่าสอนเป็นรายเดือน 

3.  ภาควิชามีงบประมาณรองรับเพียงพอ     จ่ายเงินให้ตามล าดับก่อนหลัง ภายใน 15 วัน

4.  อาจารย์ผู้สอนได้รับอนุมัติให้เป็นอาจารย์พิเศษ     หลังจากได้รับอนุมัติ

5.  การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ 3.  เงินค่าสอนท่ีได้รับไปจ่าย ให้จ่ายให้เสร็จส้ิน

6. เบิกค่าสอนเป็นรายเดือน รับใบเบิกค่าสอนภายใน7 วัน      ภายใน 5 วัน และส่งหลักฐานการเงินภายใน

    ก่อนการสอนและหลังการสอนไม่เกิน  5 วันท าการ      3 วันหลังจากเอกสารครบถ้วน

7.ใบเบิกค่าสอนผ่านการลงนามรับรองของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

     และอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

   - กรณียืมเงิน 1. ท าสัญญายืมเพ่ือจ่ายเงินค่าสอนได้ท้ัง กรณีเป็น 1.จ่ายเงินยืมเงินค่าสอนก่อนการสอน 3 วัน

    ช่วงเวลาเป็นรายเดือน และเป็นรายคน 2. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนหลังจากการสอน

2.  คณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้ยืมได้     เสร็จส้ินภายใน 5 วันท าการ

3. ส่งสัญญายืมพร้อมตารางสอนและบันทึกขอยืมเงิน 3. กรณียืมเงินหมุนเวียนจ่ายค่าสอน ส่งหลักฐานการ

4. พิจารณาวงเงินให้ยืมตามความเหมาะสม  จ่ายค่าสอนหลังการสอนเสร็จส้ินภายใน 3 วันท าการ

    และรับเงินกลับไปหมุนเวียนภายใน 3 วันท าการ

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

     ฝึกอบรมภายในประเทศ     ฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ช้ีแจงเหตุผลความ     ท าการ และก่อนการประชุมอย่างน้อย 3วันท าการ

   จ าเป็นและขออนุมัติเงินค่าลงทะเบียนและ/หรือ 2. จ่ายเงินตามสัญญายืมก่อนการไปประชุม 1-2 วัน

   ค่าใช้จ่ายเดินทางตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินระเบียบ 3.  ตรวจรายงานการเดินทาง หลักฐานการจ่ายเงิน

   อัตราเหมาจ่าย ก่อนก าหนดการประชุม 15 วัน      และอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามล าดับก่อนหลัง

2.  แนบเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้อง ครบถ้วน   แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ หลังจากได้รับเอกสาร

3.  ภาควิชา/หน่วยงานมีงบประมาณรองรับ 4. ส่งใช้สัญญายืมเงิน/จ่ายเงินให้ผู้เบิกเงินหลังจาก

     และเพียงพอ ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า      ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ภายใน 3 วัน ท าการ

4. การไปประชุมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

   ส่วนราชการก่อนจึงจะไปประชุมหรือฝึกอบรมได้

5. ท าสัญญายืมเงินค่าใช้จ่ายไปประชุมได้

6. ท ารายงานขอเบิกการเดินทาง พร้อมแนบหลักฐาน

    การจ่ายเงินหลังจากเสร็จส้ินการประชุมภายใน

    7 วันท าการ

7. รายงานการเดินทางผ่านการตรวจสอบเอกสาร

   หลักฐานแล้ว ผู้มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายได้

8.  คณะ ฯ มีเงินทดรองจ่ายเพียงพอให้จ่ายได้
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6.  การขอเข้าร่วมประชุม/ 1. ผู้ขอใช้บริการ ขออนุมัติไปประชุมช้ีแจงเหตุผล 1.ผู้ขอใช้บริการส่งบันทึกขออนุมัติเบิกเงินพร้อม

    ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงานใน     ความจ าเป็น และขอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย    แนบเอกสารต้นฉบับการอนุมัติเงินอุดหนุน -

    ประเทศ/ต่างประเทศ 2.  แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง    ทุนพัฒนาฯ ท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ตามมติ

    เงินอุดหนุน -ทุนพัฒนา 3. ฝ่ายวิชาการน าเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหาร   ท่ีกรรมการบริหารคณะ ก่อนการไปประชุม/

   บุคลากร   พิจารณา อนุมัติงบประมาณและวงเงินสนับสนุน   เดินทาง 15 วัน

4. ฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ขอใช้บริการทราบหลังจากผู้มี 2. รับเงินตามสัญญายืมเงินก่อนการไปประชุม/

   อ านาจอนุมัติเงินอุดหนุน-ทุนพัฒนาบุคลากร     เดินทางภายใน 3 วันท าการ

5. ผู้ขอใช้บริการขออนุมัติเบิกเงินตามจ านวนเงินท่ี 3. การเงินประสานงานกับกองคลัง  และแจ้งให้ผู้เบิก

  ได้รับ อนุมัติโดยแนบต้นเร่ือง (พร้อมส าเนา หนังสือ     รับเงินต่อไป

    อนุมัติ การเดินทางไปต่างประเทศ) ก่อนการเดิน

   เดินทางภายใน 15 วัน

6. บันทึกเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

7. หากมีความจ าเป็นขอใช้เงินก่อนก าหนด หรือเร่งด่วน

     ขอยืมเงินจากคณะได้ ถ้ามีทดรองจ่ายเพียงพอ

7. การจัดท าโครงการประชุม/ 1.  ขออนุมัติจัดโครงการ ฯ ค่าใช้จ่าย บุคลากรเข้าร่วม 1. โครงการท่ีถูกต้อง จะได้รับอนุมัติภายใน 5 วัน

    ฝึกอบรมให้กับบุคคลากร    พร้อมแนบโครงการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 2. จ่ายเงินสัญญายืม ก่อนการจัดโครงการภายใน 3 วัน

   ภายใน    และสมบูรณ์ก่อนการจัดโครงการ 30 วันท าการ 3. ตรวจรายงานและหลักฐานการจ่ายเงินตาม

2. โครงการมีงบประมาณรองรับและเพียงพอ    โครงการแล้วเสร็จภายใน 10  วันท าการ หลังจากได้

3. ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการจากผู้มีอ านาจ    รับ เอกสารเบิกจ่าย

4. ท าสัญญายืมเงินก่อนการจัดโครงการ  15  วันท าการ 4. โครงการฝึกอบรมท่ียืมเงินจะต้องจัดส่งเอกสาร

5. การจัดซ้ือจัดจ้าง (รวมท้ังการเช่าห้องประชุม)     เอกสารการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่ายให้เสร็จส้ิน

    ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุก่อนวันท่ีการจัด     ภายใน 30 วัน หลังจากวันยืมเงิน

    โครงการ 7 วัน 5. โครงการใดท่ีไม่สามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

6. ขออนุมัติเบิกเงินพร้อมรายงานค่าใช้จ่ายในการจัด   เพ่ือชดใช้เงินยืมได้ภายในก าหนด  ผู้ยืมจะถูกหักเงิน

    ประชุม/ฝึกอบรม และแนบหลักฐานการจ่ายเงิน   เดือนชดใช้สัญญายืมเงิน

    ตามโครงการเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 7 วัน

    ท าการหลังจากเสร็จส้ินโครงการ

8.  การจัดโครงการบริการทาง 1. คณะกรรมการบริหารโครงการขออนุมัติจัดท า 1. ส่งโครงการ ฯ คืนผู้จัด เม่ือมหาวิทยาลัย อนุมัติ

     วิชาการให้กับบุคคลากร    โครงการ ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน และสมบูรณ์     โครงการภายใน 7 วัน

     ภายนอก     ตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์เงินรายได้ว่าด้วย 2. การรับเงิน และการน าส่ง ภายในวันท่ีก าหนด

    การจัดกิจกรรมโครงการบริการเป็นคร้ังคราว     ในโครงการ

2. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้ 3. รับเงินตามสัญญายืมเงินก่อนการจัดโครงการ

   ความ เห็นชอบก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติโครงการ      ภายใน 3 วัน
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    ต่อ มหาวิทยาลัยล่วงหน้ากอ่นการจัดโครงการ 4. เบิกจ่ายเงินท่ีเหลือตามโครงการให้ประธาน

   อย่างน้อย 3 เดือน      โครงการภายใน 7 วัน 

3. แต่งต้ังกรรมการ ขอก าหนดอัตราการอัตรา 5. ตรวจรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอท่ีประชุม

  การรับเงิน และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้าท่ีประชุม    คณะกรรมการประจ าคณะภายใน 15 วัน หลังจาก

  ประจ าคณะ หลังจากน้ันน าเสนอมหาวิทยาลัย    ได้รับรายงานการใช้จ่ายพร้อมเอกสารหลักฐานทาง

  เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ อนุมัติ      การเงินตามโครงการ

  ให้ด าเนินการได้ 6. ประธานโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการจัด

4. เม่ือโครงการอนุมัติ ให้แจ้งก าหนดการรับเงิน     โครงการเสนอท่ีประชุมประชุมคณะ ภายใน 60 วัน

    และการจ่ายเงินก่อนวันจัดโครงการล่วงหน้า      หลังจากเสร็จส้ินโครงการ

    อย่างน้อย 7 วันท าการ

5.  เจ้าหน้าท่ีการเงินรับเงินโดยออกใบเสร็จรับเงิน

     ของทางราชการ น าส่งเงินตามระเบียบ และเบิก

     จ่ายเงินท่ีเหลือจากการน าส่งให้โครงการเพ่ือจ่าย

     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามท่ีระบุในโครงการ

6. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ขออนุมัติ

    ยืมเงินส ารองค่าใช้จ่ายจ านวนเงินหลังจาก

    หักเงินน าส่งตามระเบียบได้

7. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดท า

    รายงานการใช้เงิน พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงิน

    หลังจากโครงการเสร็จส้ินภายใน 30 วัน

9.การเบิกค่าตอบแทนไปปฏิบัติงาน1. เบิกให้อาจารย์พิเศษ และอาจารย์/เจ้าหน้าท่ีของ 1. จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนและค่าพาหนะ

และค่าพาหนะเหมาจ่ายไปสอนท่ี    ภาควิชาท่ีเก่ียวข้องกับการสอนท่ีไปสอนท่ีองครักษ์     เหมาจ่ายภายใน 15 วันท าการหลังจากได้รับอนุมัติ

มศว องค์รักษ์ 2. มีงบประมาณรองรับและเพียงพอ 2. ส่งหลักฐานการจ่ายภายใน 3 วัน หลังจากรับเงิน

3. ภาควิชามีบันทึกขออนุมัติเงินค่าตอบแทนและค่าพาหนะ     และการจ่ายเสร็จส้ิน

เหมาจ่ายระบุช่ือผู้ขอเบิก จ านวนวัน และจ านวนเงินรวม 3. ส่งใช้ใบส าคัญ และรับเงินทดรองจ่ายคืนเพ่ือหมุน

 ท้ังส้ินพร้อมแนบ ตารางสอน หรือตารางการปฏิบัติงาน     เวียนในกรณีท าสัญญายืมเงิน

4. เสนอบันทึกขออนุมัติ ก่อนวันท าการสอนล่วงหน้า 7 วัน 

5. การเบิกจ่ายเงินให้แนบใบส าคัญรับเงิน ระบุวันท่ี

    สอนและจ านวนเงิน

6. ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้จากผู้มีอ านาจ

7. ท าสัญญายืมเงินได้ และคณะมีเงินทดรองจ่ายเพียงพอ
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10. การเบิกเงินค่าตอบแทนการ 1. ภาควิชา/หน่วยงานมีบันทึกบอกเหตุผลความ 1. ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ าเป็นในการขอท าล่วงเวลา ระบุ จ านวนคน  ของบุคลากรทุกคนประจ าเดือน ผ่านผู้มีอ านาจรับรอง

   ช่ือ - สกุล วัน - เวลาท่ีจะขอท าล่วงเวลา      การปฏิบัติงาน และส่งงานคลังภายใน 7 วันท าการ

2. มีงบประมาณรองรับ เพียงพอ และระบุงบประมาณ 1. จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

    ท่ีจะเบิกจ่าย      ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

3. ขออนุมัติล่วงหน้าก่อนท าล่วงเวลา 3 วันท าการ

4. ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

5.  บันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองสแกนเวลาทุกคร้ัง

6.  การค านวณเวลาเพ่ือเบิกเงินค่าล่วงเวลาตาม

     หลักฐานการสแกนเวลา

7. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริงตามรายละเอียดจาก

    การสแกนด้วยเคร่ืองทุกวัน หรือทุกส้ินเดือน

11.  การท าสัญญายืมเงิน 1.  มีระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ให้ยืมเงินได้ 1.   รับเงินยืมภายใน  3 วันท าการ หลังจากได้รับแจ้ง

2.  มีค าส่ัง ใบเบิก บันทึก หรือรายละเอียดท่ีผ่านการ        ให้ไปรับเงิน

     อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 2.   รับเงินยืม พร้อมส าเนาสัญญายืม 1 ฉบับ

3.  ส าเนาเอกสารการอนุมัติ และแบบสัญญายืมเงิน 3.   ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเพ่ือชดใช้สัญญายืม พร้อม

     จ านวน 2 ฉบับ ท่ีลงนามผู้ยืมจริงท้ัง 2 ฉบับ       ถ่ายส าเนาสัญญายืมแนบ  และเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)

     ล่วงหน้าก่อนใช้เงิน อย่างน้อย 10 วันท าการ 4.  หลังจากการชดใช้คืนสัญญายืมเงินด้วยเอกสาร

4.  การส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วันท าการ หลังจาก       หลักฐาน หรือเงินสด (ถ้ามี) น าส าเนาสัญญายืม

     วันท่ีรับเงินตามสัญญายืม       ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินบันทึกการชดใช้คืนด้านหลัง

5.  สัญญายืมเงินท่ีเกินก าหนดการส่งใช้คืนเงินยืม       สัญญายืมทุกคร้ัง

     จะถูกหักเงินเดือนคืน หลังจากได้รับหนังสือทวง

     เงินคืน
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แบบฟอร์มงานคลัง

1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการบ านาญเปล่ียนสถานภาพ) แบบ 7131

2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการบ านาญเปล่ียนสถาภาพ) แบบ 7223

3 ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)

4 ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่าศึกษาบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

5 ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่าสร้างเสริมสุขภาพ 

6 ใบส าคัญรับเงิน

7 ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร

8 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

9 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา

10 ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

11 ใบลงเวลาปฏิบัติงานราชการ

12 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

13 แบบบันทึกภาระงานท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

14 สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย

15 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชากร แบบ 8708

16 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

17 แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส

18 ใบมอบฉันทะ
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