งานบริหารกิจการทั่วไป
งานการเงิน
มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของหน่วยงานโดยให้บริการประสานงานการทางานร่วมกัน และอานวย
ความสะดวกแก่บุคลากรทั้งภายนอก และภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่
กาหนดไว้ ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ระดับลงมา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้านการเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ด้านการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ด้านเบิกจ่ายค่า
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนงานด้านการเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติ โดยเอื้อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน
2. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอก
3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
1.2 บริหารและจัดระบบด้านการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการด้านการเบิกจ่ายจากแผนกการเงิน
2.2 มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดด้านการเบิกจ่าย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยพิจารณาตามหมวดรายการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น
- ตรวจสอบวัน เวลา ที่ขออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการ
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย เช่น
ใบเสร็จค่าที่พัก ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบิน
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
อื่นๆ หนังสือขออนุมัติเบิกค่าชดเชย
ยานพาหนะ ฯ

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

๑ วัน

- หัวหน้าหน่วย
การเงิน
- หัวหน้างาน
การคลัง
- รองอธิการบดี
ประจาวิทยา
เขตตรัง

เริ่มต้น
1.

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารเบิกจ่าย
ของ

ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก
2.
เสนอพิจารณา
อนุมัติ

3.
ส่งกันเงินงบประมาณ
ในการขอใช้เงิน

A

- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน
คุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

- หัวหน้าหน่วยการเงิน หัวหน้างานการ
คลัง รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ตรัง พิจารณาอนุมัตติ ามลาดับ

- หัวหน้างานการคลัง ผูกพันงบประมาณ
ในการเบิกจ่าย ในบัญชีคุมยอดเงิน
งบประมาณของแต่ละคณะ เพื่อควบคุม
การใช้งบประมาณ

หัวหน้างาน
บริหารกิจการ
ทั่วไป

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทาเอกสารในการวางเบิก ใบปะหน้า
คาขอเบิก และใบหน้างบ
- คีย์อนุมัติรายการขอเบิกในระบบบัญชี
๓มิติ ตามแหล่งงบประมาณ และ
หน่วยงานที่ขอเบิก

๑๕ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

4.
จัดทาเอกสารวางฎีกา /
คีย์อนุมัติ ๓D
5.
บันทึกรายการใน
ระบบ GFMIS
6.
ตรวจสอบเงินโอน
เพื่อเตรียมเขียนเช็ค

7.
เขียนเช็คสั่งจ่าย/
เสนออนุมัติจา่ ยเช็ค

8.
จัดทาเอกสารขอจ่าย
(ขจ๐๕)
9.
บันทึกรายการจ่าย
ชาระเงินในระบบ
GFMIS

A

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน จาก
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และบัญชี
เงินรายได้ (หลังจากส่งข้อมูลในระบบ
GFMIS แล้ว ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้
เวลาประมาณ ๓ วันทาการ)

- ใช้เวลาใน เจ้าหน้าที่การเงิน
การโอนเงิน
๓ วันทาการ
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ ๕ นาที
๑ วัน
เจ้าหน้าที่การเงิน/
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงิน กับ
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
เอกสารขอเบิกในแต่ละราย
สั่งจ่ายเช็ค
- เขียนเช็คสั่งจ่าย แยกตามประเภทแหล่ง
ของเงิน แบ่งเป็น บัญชีจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และบัญชีเงิน
รายได้
- เสนอเช็คผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่าย
- จัดทาเอกสารขอจ่าย ขจ05 และเสนอ
๑๕ นาที เจ้าหน้าที่การเงิน
อนุมัติขอจ่าย

- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS
โดยการแนบ File Excel หน้าใบคาขอ
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบใบสาคัญรับเงิน/สาเนาใบ
Pay Slip และตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ

๗ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

10.
รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

สิ้นสุด

ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>> ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
>> ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
พ.ศ.2563

ปรับปรุงเมื่อ 20/04/2563

กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ที่มีลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้
ฝ่ายการเงิน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

เริ่มต้น
1.
ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
สวัสดิการส่งฝ่ายการเงิน

-

2.

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร

3.
ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก
4.
เสนอผู้มี
อานาจลงนาม
อนุมัติ

A

- ฝ่ายการเงินทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารใบเบิก และ
ใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องส่งคืนกลับ
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยพิจารณาตามรายการ เช่น
- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน
ว่าเลยกาหนดระยะเวลาในการขอเบิก
หรือไม่
- ตรวจสอบรหัสรายการในใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใช้อ้างอิงอัตราค่ารักษาพยาบาล
- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน
คุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

- ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในใบเบิกฯ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๕๓ และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗
ลว.๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕ นาที

๑ วัน

- รองอธิการบดี

ประจาวิทยาเขต
ตรัง

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้มีอานาจอนุมตั ิลงนามแล้วส่งคืนให้
ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขอรับเงิน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน/
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
สั่งจ่ายเช็ค

- จัดทาเอกสารในการวางเบิก ใบปะหน้า
คาขอเบิก ขบ๐๒ และใบหน้างบ

๑๐ นาที

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน

๑๐ นาที

A

5.
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
แล้วส่งคืนฝ่ายการเงิน
6.
จัดทาเอกสารใบหน้างบ
ในการวางฎีกา ขบ๐๒

7.
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS
8.

ตรวจสอบรายการ
เงินโอน /เขียนเช็ค
สั่งจ่าย/เสนออนุมตั ิ
ผู้มีอานาจสั่งจ่าย/
แจ้งผู้มีสิทธิรบั เช็ค
9.
จัดทาเอกสารขอจ่าย
(ขจ๐๕) และบันทึก
รายการจ่ายในระบบ
GFMIS

A

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน
(หลังจากส่งข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้เวลา
ประมาณ ๓ วันทาการ)
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงิน กับ
เอกสารขอเบิกในแต่ละราย
- เขียนเช็คสั่งจ่าย
- เสนอเช็คผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ใช้เวลาใน เจ้าหน้าที่การเงิน/
การโอนเงิน ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
๓ วันทาการ สั่งจ่ายเช็ค
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ เขียน
เช็คสั่งจ่าย
และผูม้ ี
อานาจลง
นามเซ็นเช็ค
๑ วัน
- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่การเงิน
โดยการแนบ File Excel หน้าใบคาขอ
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบลายชื่อผูร้ ับเงิน/บันทึก
รายการตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ

๗ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

10.

รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

สิ้นสุด

ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2553

ปรับปรุงเมื่อ 20/04/2563

ที่

กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
1.
ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
สวัสดิการส่งฝ่ายการเงิน

2.

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร

3.
ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก
4.
เสนอผู้มี
อานาจลงนาม
อนุมัติ

A

- ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
ของบุตร ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการทีม่ ี
ลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ฝ่าย
การเงิน
-

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ฝ่ายการเงินทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารใบเบิก และเอกสาร
หลักฐานขอเบิก หากไม่ถูกต้องส่งคืน
กลับผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อทาการ
แก้ไขให้ถูกต้อง โดยพิจารณาตาม
รายการ เช่น
- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน
ว่าเลยกาหนดระยะเวลาในการขอเบิก
หรือไม่
- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน
คุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

- ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในใบเบิกฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 และ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2562

๕ นาที

๑ วัน

- รองอธิการบดี

ประจาวิทยาเขต
ตรัง

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้มีอานาจอนุมตั ิลงนามแล้วส่งคืนให้
ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขอรับเงิน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน/
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
สั่งจ่ายเช็ค

- จัดทาเอกสารในการวางเบิก ใบปะหน้า
คาขอเบิก ขบ๐๒ และใบหน้างบ

๑๐ นาที

๑๐ นาที

บันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน

ตรวจสอบรายการ
เงินโอน /เขียนเช็ค
สั่งจ่าย/เสนออนุมตั ิ
ผู้มีอานาจสั่งจ่าย/
แจ้งผู้มีสิทธิรบั เช็ค

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน
(หลังจากส่งข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้เวลา
ประมาณ ๓ วันทาการ)
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงิน กับ
เอกสารขอเบิกในแต่ละราย
- เขียนเช็คสั่งจ่าย
- เสนอเช็คผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งจ่าย

A

5.
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
แล้วส่งคืนฝ่ายการเงิน
6.
จัดทาเอกสารใบหน้างบ
ในการวางฎีกา ขบ๐๒

7.

8.

9.
จัดทาเอกสารขอจ่าย
(ขจ๐๕) และบันทึก
รายการจ่ายในระบบ
GFMIS

A

- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS
โดยการแนบ File Excel หน้าใบคาขอ
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ใช้เวลาใน เจ้าหน้าที่การเงิน/
การโอนเงิน ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
๓ วันทาการ สั่งจ่ายเช็ค
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ เขียน
เช็คสั่งจ่าย
และผูม้ ี
อานาจลง
นามเซ็นเช็ค
๑ วัน
๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบลายชื่อผูร้ ับเงิน/บันทึก
รายการตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ

๗ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

10.

รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

สิ้นสุด

ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560

ปรับปรุงเมื่อ 20/04/2563

ที่

กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (พนง.มหาวิทยาลัย)
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
1.
ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
สวัสดิการส่งฝ่ายการเงิน

- ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ที่มีลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้
ฝ่ายการเงิน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

-

2.

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร

3.
ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก
4.
ควบคุมวงเงินขอเบิก/
ตัดยอดค่าใช้จ่าย
ในการขอใช้เงิน

A

- ฝ่ายการเงินทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารใบเบิก และ
ใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องส่งคืนกลับ
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยพิจารณาตามรายการ เช่น
- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน
ว่าเลยกาหนดระยะเวลาในการขอเบิก
หรือไม่
- ตรวจสอบรหัสรายการในใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใช้อ้างอิงอัตราค่ารักษาพยาบาล
- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน
คุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

๕ นาที

- บันทึกรายการในทะเบียนคุม ควบคุม
การเบิกจ่ายภายในวงเงิน 30,000.บาท/คน/ปีงบประมาณ

๕ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑ วัน

- รองอธิการบดี

A

5.
เสนอผู้มี
อานาจลงนาม
อนุมัติ

6.
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
แล้วส่งคืนฝ่ายการเงิน
7.
จัดทาเอกสารใบหน้างบ
ในการวางฎีกา ขบ๐๒
8.
บันทึกข้อมูลในระบบ
GFMIS (ขบ02)
9.
บันทึกข้อมูลในระบบ
3D/อนุมัติขอเบิก/
ผูกพัน/จ่ายจริงในระบบ
บัญชี 3มิติ
10.

ตรวจสอบรายการ
เงินโอน /เขียนเช็ค
สั่งจ่าย/เสนออนุมตั ิ
ผู้มีอานาจสั่งจ่าย/
แจ้งผู้มีสิทธิรบั เช็ค

A

- ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในใบเบิกฯ
ตามหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประจาวิทยาเขต
ตรัง

- ผู้มีอานาจอนุมตั ิลงนามแล้วส่งคืนให้
ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขอรับเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทาเอกสารในการวางเบิก ใบปะหน้า
คาขอเบิก ขบ๐๒ และใบประกอบหน้า
งบ

๑๐ นาที

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน
- บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3มิติ หมวด
งบเงินอุดหนุน ผลผลิตบุคลากรภาครัฐ
- คีย์อนุมัติรายการขอเบิก อนุมัตผิ ูกพัน
และอนุมัตจิ ่ายจริง ในระบบบัญชี 3มิติ

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน
(หลังจากส่งข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้เวลา
ประมาณ ๓ วันทาการ)
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงิน กับ
เอกสารขอเบิกในแต่ละราย
- เขียนเช็คสั่งจ่าย/เสนอเช็คอนุมัตสิ งั่ จ่าย

- ใช้เวลาใน เจ้าหน้าที่การเงิน/
การโอนเงิน ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
๓ วันทาการ สั่งจ่ายเช็ค
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ เขียน
เช็ค และ
อนุมัติ ๑ วัน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS
โดยการแนบ File Excel หน้าใบคาขอ
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบลายชื่อผูร้ ับเงิน/บันทึก
รายการตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ

๗ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

11.
จัดทาเอกสารขอจ่าย
(ขจ๐๕) และบันทึก
รายการจ่ายในระบบ
GFMIS

12.
รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

สิ้นสุด

ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงเมื่อ 20/04/2563

ที่

กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(เบิกจ่ายเอกสารที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (มี PO ตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป)
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
1.

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารขอเบิก

ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก

2.
จัดทาเอกสารใบหน้า
งบ/ใบประกอบหน้างบ
เพื่อวางฎีกา

3.
เสนอพิจารณา
อนุมัติใบฎีกา

4.
บันทึกรายการในระบบ
GFMIS (ขบ01)
A

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอ
เบิก โดยพิจารณาตามหมวดรายจ่าย
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัส
บัญชีแยกประเภท รหัสกิจกรรมหลัก
- ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการ
เบิกจ่าย เช่น รายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัตสิ ั่งซื่อ/จ้าง รายงานผลการ
ตรวจรับพร้อมใบตรวจรับ ใบแจ้งหนี้/
ใบกากับภาษี ฯลฯ

15 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

15 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

๑ วัน

- หัวหน้าแผนก
การเงิน
- หัวหน้างาน
บริหารฯ
- รองอธิการบดี
ประจาวิทยา
เขตตรัง

- บันทึกข้อมูลรายการขอเบิกลงในตาราง
ทะเบียนคุม โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel

- จัดทาเอกสารใบหน้างบ/ใบประกอบ
หน้างบในการวางเบิก ขบ01

- หัวหน้าหน่วยการเงิน หัวหน้างานการ
คลัง รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ตรัง พิจารณาอนุมัตติ ามลาดับ

๑๐ นาที

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- คีย์อนุมัติจ่ายจริงในระบบบัญชี ๓มิติ
ตามแหล่งงบประมาณ และหน่วยงานที่
ขอเบิก

๕ นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

A

5.
บันทึกข้อมูลในระบบ
3D/อนุมัติขอเบิก/
ผูกพัน/จ่ายจริงในระบบ
บัญชี 3มิติ
6.
ตรวจสอบเงินโอนใน
ระบบ GFMIS WEB
ONLINE

7.
เรียกเก็บใบเสร็จรับเงิน/
ออกหนังสือรับรองหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ร้านค้า
8.
รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน จาก
บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และบัญชี
เงินรายได้ (หลังจากส่งข้อมูลในระบบ
GFMIS แล้ว ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้
เวลาประมาณ ๓ วันทาการ)

- ใช้เวลาใน เจ้าหน้าที่การเงิน
การโอนเงิน
๓ วันทาการ
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ ๕ นาที

-

เรียกรายงานจากระบบ GFMIS Web
Report ประจาทุกสัปดาห์ แจ้ง
รายละเอียดการโอนเงินให้ร้านค้าทราบ
- ติดต่อร้านค้าเพื่อเรียกเก็บใบเสร็จรับเงิน

๑ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ
-

๑ วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

สิ้นสุด

ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

ปรับปรุงเมื่อ 20/04/2563

