หน่วยงาน แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ประจาปี และงานวิจัยจากหน่วย
ภายนอก
หน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ชองการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ประจาปี เงินอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการเบิกจ่ายประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยจะแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น ๓ งวด งวดแรกสามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐%
ในงวดที่ ๒ จานวน ๔๐% และงวดที่ ๓ จานวน ๑๐ % ของงบประมาณที่ได้รับ
หลักเกณฑ์การเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ ๑ (๕๐%) หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุน ต้องจัดทาหนังสือขอ
อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ ๑ พร้อมแนบเอกสารข้อโครงการการวิจัย (ว-๑ด) ,แผนการใช้จ่ายเงินในการ
ดาเนินการวิจัย (วจ๑ด) ,แผนการดาเนินงานโครงการ(วจ-๓ด) และสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ในการจ่าย
เงินงวดที่ ๑ จานวน ๕๐% เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายจะหักค่าสาธารณูปโภคไว้สาหรับจ่ายสมทบ
มหาวิทยาลัย ๑๐% และหน่วยเบิกจ่ายจะออกใบเสร็จการรับเงินค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้หัวหน้าโครงการนามา
ประกอบการเบิกจ่ายในงวดที่ ๑ ส่วนที่เหลืออีก ๔๐% จ่ายให้กับหัวหน้าโครงการ แต่ถ้าเป็นเงินอุดหนุนงานวิจัย
รายได้ สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐% เนื่องจากเงินรายได้ไม่มีค่าสาธารณูปโภค
ในการเบิกเงินงวดที่ ๒ (๔๐%) หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนต้องจัดทาหนังสือขอนาส่งหลักฐานการจ่าย
เงินงวดที่ ๑ และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ๒ พร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการ (ว-๑ด) ,แผนการใช้จ่ายเงินในการ
ดาเนินการวิจัย (วจ๑ด) ,แผนการดาเนินงานโครงการวิจัย (วจ-๓ด) สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย,แบบประเมิน
รายงานความก้าวหน้า และหลักฐานการจ่ายเงินงวดที่ ๑
ในการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๓ (๑๐%) หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนต้องการขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวด
ที่ ๓ ต้องจัดทาหนังสือขอนาส่งหลักฐานการจ่ายเงินงวดที่ ๒ และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ๓ พร้อมแนบเอกสาร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอโครงการ (ว-๑ด) ,แผนการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการวิจัย (วจ๑ด) ,แผนการ
ดาเนินงานโครงการวิจัย (วจ-๓ด) สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย,รายงานฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการจ่าย
เงินงวดที่ ๒
หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุน ต้องจัดทาหนังสือขอนาส่งหลักฐานการจ่ายเงินงวดที่ ๓ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงินงวดที่ ๓ (ค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นถ้ามี) ,แผนการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงาน
วิจัย (วจ๑ด) ,แผนการดาเนินงานโครงการวิจัย (วจ-๓ด) สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและสรุปการใช้จ่ายเงินแผน
งานวิจัย (วจ ๒ด) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับเงินงวดที่ ๓ และถ้าหากนักวิจัยไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
๑ ปี สามารถทาขอขยายเวลาการเบิกจ่ายได้อีก ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๖ เดือน และถ้าหากมีงบประมาณคงเหลือ จาก
การดาเนินโครงการ หน่วยเบิกจ่ายจะทาการเรียกเงินคืน โดยถ้าเป็นงานวิจัยเงินงบประมาณต้องนาส่งรายได้

แผ่นดิน ถ้าเป็นเงินรายได้ต้องนาส่งเป็นรายได้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่าย
๒. เพื่อให้สมารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยได้รวดเร็วและเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๓. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายกับหน่วยงานในแต่ละสังกัด
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ มีหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ทั้งงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีปริมาณ
ทั้งสิ้น ๑๕๐ ชุดต่อปี
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑.ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ตามที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยได้ส่ง
เอกสารมาเบิกจ่าย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หัวหน้าโครงการแต่ละหน่วยงานมี
ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรงตามระเบียบที่กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่
๑.

๒.

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน

๔.

๕.

6.

ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบเอกสารการขอเบิก

หนังสือขออนุมัติเบิก
แผนการใช้จ่ายเงิน(วจ๑ด)
แผนการดาเนินงาน (วจ๓ด)
สัญญารับทุน ๑ ฉบับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-๑ด)
หลักฐานการจ่าย

เขียนเช็ค/เสนอเซ็น/จ่ายเช็ค

ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

๑-๒ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

๑-๒ วัน

นิรมล คงชู

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๒๐นาที

นิรมล คงชู

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

เสนอ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติส่งคืนแก้ไข

รวมรวมเอกสารส่งบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการขออนุมัตเิ บิก
เงินงานวิจัย

อนุมัติ
๓.

ระยะเวลา

-เขียนเช็คให้กับหัวหน้าโครงการ
-ให้ผู้มีอานาจเบิกจ่ายเซ็น ๒ใน๓
-จ่ายเช็คให้กับหัวหน้าโครงการ

-ตัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย
ได้แก่ งบประมาณที่ขอเบิก
หลักฐานการจ่าย วันที่เบิก
เอกสารงานวิจัยที่ขออนุมตั ิเบิก
-หลักฐานการรับเงิน
-เอกสารงานวิจัยที่ขออนุมัตเิ บิก
-ใบเสร็จรับเงิน
-หลักฐานการจ่ายเงิน

ภาคผนวก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบฟอร์มต่างๆ สัญญารับทุน แบบข้อเสนอโครงการ (ว-๑ด) ,แผนการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการวิจัย (วจ
๑ด) ,แผนการดาเนินงานโครงการวิจัย (วจ-๓ด)

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม ในระบบ GFMIS ทั้งลูกหนี้เงินงบประมาณ เงินรายได้และลูกหนี้เงิน
ทดรองราชการ(ที่ยืมเงินในการดาเนินโครงการ)
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลังจากที่ผู้ยืมเงิน ได้จัดทาหนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการ ในส่วนของเงินลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ทั้งลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินรายได้
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการที่ยืมเงิน ในการดาเนินโครงการ ผู้ยืมเงินจะต้องส่งเอกสารการส่งใช้เงินยืมมายัง
สานักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่การเงิน ของหน่วยเบิกจ่าย ได้ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยื ม กับ
แผนการดาเนิน โครงการที่ได้รั บอนุ มัติ ว่าเอกสารการเบิกจ่าย เบิกตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติ กลุ่ มเป้าหมาย
ถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ และการใช้งบประมาณต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนการดาเนิน
โครงการแต่ละแผนงาน การส่งใช้เงินยืมต้องส่งเอกสารการส่งใช้เงินยืม ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับเงิน ถ้า
หากผู้ยืมเงินมีไม่ได้ ส่งใช้เงินยืม รายการใดรายการหนึ่ง ผู้ยืมนั้นจะไม่สามารถยืมเงินในชุดต่อไปได้ ดังนั้น การ
ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืมจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และต้องถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ลูกหนี้ในระบบและลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการส่งให้เงินยืมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ข้อกาหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ การตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักงานวิทยาเขตตรัง มีปริมาณทั้งสิ้น ๗๐ โครงการและสามารถตรวจสอบ
เอกสารให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ การส่งใช้เงินยืมลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ทั้งลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแผ่นดิน ลูกหนี้เงิน
รายได้ และลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการในการดาเนินโครงการ การส่งใช้เงินยืมต้องส่งภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันที่รับเงินและต้องถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนดและสามารถตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงิน
ยืมได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
กระบวนการปฏิบัติงาน.
ที่
๑.

๒.

๓.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการขออนุมัติการส่ง
ใช้เงินยืม

ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม

ลงทะเบียนคุมลูกหนีเ้ งินยืม

อนุมัติ
๔.

รายละเอียดงาน

เสนอ
อนุมัติ

-หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืม
-โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
-ตัวเปลี่ยนแปลงโครงการ(ถ้ามี)
-หลักฐานการจ่ายต้องตรงตาม
หนังสือที่ขออนุมัติ
-รายงาน ๓D
ลงทะเบียนคุมลูกหนีเ้ งินยืมทั้ง
ลูกหนี้เงินงบประมาณ เงิน
รายได้ เงินทดรองราชการและ
ลงวันที่การส่งใช้เงินยืม

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑-๒ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

๕.

สิ้นสุด

ภาคผนวก
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการประหยัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.
๒๕๖๓
ปรับปรุงเมื่อ.................................

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน การเบิกจ่ายเอกสารค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาในระบบ GFMIS
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ การเบิกเงินค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาในระบบ GFMIS เจ้าหน้าที่
การเงินของหน่วยเบิกจ่าย มีหน้าที่สนับสนุน ควบคุมตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้เบิกต้องทา
บันทึกข้อความขออนุมัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมแนบเอกสารภาระงาน รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน
และงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย หลังจากนั้นการปฏิบัติงานจริงต้องปฏิบัติตามภาระงานจริง และต้องไม่เกิน
งบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องมาตรการ
ประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาในวันหยุดสามารถเบิกได้ไม่
เกิน วันละ ๗ ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน) อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถเบิก
ค่าตอบแทนได้วันละไม่เกิน ๒ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายทาการโหลด
เงินในระบบ GFMIS (ขบ๐๒ ,ขบ๐๓) และจ่ายให้กับผู้ที่ทาขออนุมัติเบิกเงิน ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินจะต้องปฏิบัติ ให้
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาสามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาได้อย่างความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบ
ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ การเบิกจ่ายเอกสารค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา เอกสารการเบิกประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง สานักงานวิทยาเขตตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณทั้งสิ้น ๘๐
รายการ และสามารถเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา ต้องโหลดเงินในระบบ GFMIS และต้องถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่
๑.

๒.

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการรับเอกสารขอ
อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน

ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก
อนุมัติ

๓.

ระยะเวลา

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

เสนออนุมัติ

๑ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

ไม่อนุมัติ

๔.

๕.

จัดทาเอกสารขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS/เสนออนุมตั ิ

โหลดเงินในระบบ GFMIS/บันทึก
ใน ๓D/เรียกรายงาน statement
เงินเข้าบัญชี

๖.

๗.

๘.

เขียนเช็ค/เสนอเซ็นเช็ค/จ่ายเช็ค
จากบัญชี

จัดทาเอกสารการขอจ่าย/บันทึก
ข้อมูลการขอจ่าย/เสนอเซ็น

รวบรวมเอกสารส่งบัญชี
ส่งหนังสือ

-จัดทาเอกสารใบปะหน้าขอเบิก
-จัดทาหน้างบฎีกา
-แบบฟอร์มขบ๐๒ ขบ๐๓
-เอกสารที่ได้รับอนุมตั ิ
-เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
-โหลดเงินในระบบ GFMIS
-บันทึกการจ่ายจริงในระบบ๓D
-หลังจากเงินเข้าบัญชี เรียก
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี
-เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชี
-เสนอเซ็นเช็คให้ผู้มีอานาจเซ็น
๒ ใน ๓
-จ่ายเช็คแก่ผู้ขออนุมัติ
จัดทาเอกสารการขอจ่ายเงิน
แล้วบันทึกข้อมูลการขอจ่าย (ขจ
๐๕) และเสนอเซ็นเอกสาร

๒๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

รวมรวมเอกสารการขอเบิก
ทั้งหมดส่งบัญชี
๑๐ นาที

นิรมล คงชู

ภาคผนวก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยมาตรการประหยัดในการค่าใช้จ่าย พ.ศ
๒๕๖๓ ,กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการงานก่อสร้าง ในระบบ GFMIS
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการงานก่อสร้างในระบบ GFMIS
ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.
๒๕๖๓ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการจ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาทต่อครั้ง
ที่มาประชุม คณะกรรมการจ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประชุม ผู้เบิกจ่ายต้องทาบันทึกข้อความ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนมาหน่วยเบิกจ่าย พร้อมแนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลายเซ็น
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและระบุวันที่ประธานคณะกรรมการนัดประชุม เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่าย
ทาการโหลดเงินเพื่อเบิ กจ่ ายในระบบ GFMIS (ขบ๐๒,ขบ๐๓) ดังนั้นเอกสารการเบิกจ่ายต้องมีความถูก ต้ อง
ครบถ้วนตามระเบียบที่กาหนดและการจ่ายเงินแก่บุคลากรในวิทยาเขตตรัง ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่หน่วยงานกาหนด
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
๒.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ต้องมีประสิทธิภาพ คานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสาคัญ และให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่หน่วยงานกาหนด
เป้าหมาย
๑, เชิงปริมาณ
๑.๑ การเบิกจ่ายเอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบบุคลากรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี สานักงานวิทยาเขตตรัง เอกสารนั้นมีปริมาณทั้งสิ้น ๑๐๐ รายการและสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องมีการเบิกจ่ายโดยโหลดเงินในระบบ GFMIS ดังนั้น
เอกสารการเบิกจ่ายต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่
๑.

๒.

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการรับเอกสารขอ
อนุมัติเบิกเงิน

ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก

อนุมัติ
๓.

ระยะเวลา
๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

เสนออนุมัติ

๑ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

ไม่อนุมัติ

๔.

๕.

จัดทาเอกสารขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS/เสนออนุมตั ิ

โหลดเงินในระบบ GFMIS/บันทึก
ใน ๓D/เรียกรายงาน statement
นระบบ GFMIS/เรียกรายการ

๖.

๗.

๘.

เคลือ่ นไหวในบัญชี
เขียนเช็ค/เสนอเซ็นเช็ค/จ่ายเช็ค
จากบัญชี

จัดทาเอกสารการขอจ่าย/บันทึก
ข้อมูลการขอจ่าย/เสนอเซ็น

รวบรวมเอกสารส่งบัญชี
ส่งหนังสือ

-จัดทาเอกสารใบปะหน้าขอเบิก
-จัดทาหน้างบฎีกา
-แบบฟอร์มขบ๐๒ ขบ๐๓
-เอกสารที่ได้รับอนุมตั ิ
-เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
-โหลดเงินในระบบ GFMIS
-บันทึกการจ่ายจริงในระบบ๓D
-หลังจากเงินเข้าบัญชี เรียก
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี
-เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชี
-เสนอเซ็นเช็คให้ผู้มีอานาจเซ็น
๒ ใน ๓
-จ่ายเช็คแก่ผู้ขออนุมัตเิ บิก
จัดทาเอกสารการขอจ่ายเงิน
แล้วบันทึกข้อมูลการขอจ่าย (ขจ
๐๕) และเสนอเซ็นเอกสาร

๒๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

รวมรวมเอกสารการขอเบิก
ทั้งหมดส่งบัญชี
๑๐ นาที

นิรมล คงชู

ภาคผนวก หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค ๐๔๐๒.๕ /๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษในระบบ GFMIS
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ .....มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์สอนพิเศษ ต้องเบิกจ่ายในระบบ GFMIS หน่วยงานผู้เบิกค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ ต้องทาบันทึก
ข้อความขออนุมัติจ้างอาจารย์รายชั่วโมอาจารย์ส อนพิเศษ พร้อมแนบเอกสาร วุฒิการศึกษา ตารางการสอน
หนังสือที่ต้นสังกัดอนุมัติให้ไปสอนพิเศษ โดยต้องระบุรายชื่อผู้สอน ระยะเวลา หน่วยชั่วโมงที่สอน งบประมาณที่
ใช้ และต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นต้องทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนพิเศษ พร้อมแนบ
เอกสารหนังสือที่ได้รับอนุมัติ (เรื่องเดิม) หลักฐานการจ่าย บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบเอกสารและโหลดเงินเพื่อเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ขบ๐๒,ขบ๐๓)
ดังนั้นเอกสารการเบิกจ่ายต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กาหนด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สามารถเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนอาจารย์ส อนพิเศษได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามที่
ระเบียบกาหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ การเบิกจ่ายเอกสารค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ มีหน่วยงานที่ขอเบิกจ่ายมีคณะวิทยา
และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เอกสารการเบิกจ่ายมีปริมาณทั้งสิ้น ๓๐
รายการและสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ ต้องมีการเบิกจ่ายเงินโดยโหลดเงินในระบบ GFMIS
ดังนั้นเอกสารการเบิกจ่ายต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่
๑.

๒.

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการรับเอกสารขอ
อนุมัติเบิกเงิน

ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก

อนุมัติ
๓.

ระยะเวลา
๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

เสนออนุมัติ

๑ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

ไม่อนุมัติ

๔.

๕.

จัดทาเอกสารขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS/เสนออนุมตั ิ

โหลดเงินในระบบ GFMIS/บันทึก
ใน ๓D/เรียกรายงาน statement

๖.

๗.

๘.

เขียนเช็ค/เสนอเซ็นเช็ค/จ่ายเช็ค
จากบัญชี

จัดทาเอกสารการขอจ่าย/บันทึก
ข้อมูลการขอจ่าย/เสนอเซ็น

รวบรวมเอกสารส่งบัญชี
ส่งหนังสือ

-จัดทาเอกสารใบปะหน้าขอเบิก
-จัดทาหน้างบฎีกา
-แบบฟอร์มขบ๐๒ ขบ๐๓
-เอกสารที่ได้รับอนุมตั ิ
-เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
-โหลดเงินในระบบ GFMIS
-บันทึกการจ่ายจริงในระบบ๓D
-หลังจากเงินเข้าบัญชี เรียก
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี
-เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชี
-เสนอเซ็นเช็คให้ผู้มีอานาจเซ็น
๒ ใน ๓
-จ่ายเช็คแก่ผู้ขออนุมัตเิ บิก
จัดทาเอกสารการขอจ่ายเงิน
แล้วบันทึกข้อมูลการขอจ่าย (ขจ
๐๕) และเสนอเซ็นเอกสาร
รวมรวมเอกสารการขอเบิก
ทั้งหมดส่งบัญชี

๒๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

ภาคผนวก ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และ ค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย/ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและการนาส่งเงิน
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หัวหน้าการเงินมีหน้าที่กากับดูแล ตรวจสอบเอกสารโหลดเงินใน
ระบบ GFMIS ขบ๐๑ ขบ๐๒ ขบ๐๓ และการรับและการนาส่ งเงิน ให้ มีความโปร่งใสด้ว ยการวางระบบการ
ตรวจสอบกระบวนการติดตาม ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรับเงิน การนาส่งเงิน มีความสุจริต และมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบเอกสาร กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในของหน่วยเบิกจ่าย ระบบการ
รับและการนาส่งเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงินที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไขต้องส่งเอกสารให้สานักงานคลังจังหวัด
ตรั ง มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย และกรมบัญชีกลางช่ว ยแก้ไขปรับปรุงให้ ดั งนั้นกระบวนการ
ตรวจสอบต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
วัตถุประสงค์
๑. หัวหน้าแผนกการเงิน มีหน้าที่กากับดูแลการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและการนาส่งเงิน ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วและต้องถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ การตรวจสอบเอกสารในส่วนของเอกสารการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานในสังกัด มีปริมาณทั้งสิ้น
๑,๖๐๐ ฎีกา การรับและการนาส่งเงิน มีปริมาณ ๔๐๐ รายการ และสามารถให้การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่การเงินควรตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การรับและการนาส่งเงินอย่างละเอียด ถี่ถ้วน มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับและ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายในแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่
๑.

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน
รับเอกสารเพื่อขอโหลดเงินใน
ระบบ GFMIS /เอกสารการ
นาส่ง นส ๐๑ นส ๐๒

รับเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก
๒.

อนุมัติ
๓.

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย/
เอกสารการนาส่ง นส ๐๑ นส
๐๒

ระยะเวลา
๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ
๑ วัน

เสนออนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

ไม่อนุมัติ
๔.

สิ้นสุด

ภาคผนวก
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานแผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป
งาน การเบิกจ่ายเงินสมทบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเงินสมทบแก่หน่วยงานใน
สังกัด
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ต้นปีงบประมาณทางมหาวิทยาลัยจะส่งเล่มที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้
ประจาปี เมื่อได้รับเล่มที่ได้รับจัดสรร เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่าย ทาการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับกับ
การโอนเงินฝากคลังว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ และงบประมาณที่ต้องส่งเงินสมทบให้มหาวิทยาลัย ส่งเงินสมทบให้
หน่วยงานในสังกัดมีกี่รายการ โดยงบประมาณที่ต้องส่งเงินสมทบให้มหาวิทยาลัย เช่นสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย
สมทบพัฒนาบุคลากร สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ฯ และงบประมาณที่ต้องส่งเงินสมทบหน่วยงาน
ในสังกัด เช่น เงินสโมสรนักศึกษา สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เงินกองทุนสหกิจศึกษา ฯ หลังจาก
นั้น ทาการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ขบ๐๓) เงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตตรัง ดังนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายต้องมีตรวจสอบรายการที่ต้องจ่ายเงิน
สมทบให้รอบคอบ ถูกต้อง เบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดและต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินสมทบมหาวิทยาลัยและสมทบหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ การจ่ายเงินสมทบให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดต้องเบิกจ่ายทั้งในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มีปริมาณ ๑๒ รายการในการจ่ายเงิน
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดและเอกสารการเบิกจ่ายนั้นจะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเอกสารการเบิกจ่ายต้องตรงตามเอกสารที่ได้รับจัดสรรด้วย

กลุ่มเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่

กระบวนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน

๑.

ลงทะเบียนรับ

๒.

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก
อนุมัติ

๓.

บันทึกข้อมูลการรับเอกสารขอ
อนุมัติเบิกเงิน
(เงินสมทบมหาวิทยาลัยหน่วย
เบิกจ่ายต้องทาหนังสือขออนุมัติ
เบิก)
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ ชั่วโมง

นิรมล คงชู

เสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ

เสนออนุมัติ

๑ วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

ไม่อนุมัติ

๔.

๕.

จัดทาเอกสารขอเบิกเงินในระบบ
GFMIS/เสนออนุมตั ิ

โหลดเงินในระบบ GFMIS/บันทึก
ใน ๓D/เรียกรายงาน statement

๖.

๗.

เขียนเช็ค/เสนอเซ็นเช็ค/จ่ายเช็ค
จากบัญชี

จัดทาเอกสารการขอจ่าย/บันทึก
ข้อมูลการขอจ่าย/เสนอเซ็นเอกสาร

-จัดทาเอกสารใบปะหน้าขอเบิก
-จัดทาหน้างบฎีกา
-แบบฟอร์ม ขบ๐๓(เงินรายได้)
-เอกสารที่ได้รับอนุมตั ิ
-เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
-โหลดเงินในระบบ GFMIS
-บันทึกการจ่ายจริงในระบบ๓D
-หลังจากเงินเข้าบัญชี เรียก
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี
-เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงิน
รายได้
-เสนอเซ็นเช็คให้ผู้มีอานาจเซ็น
๒ ใน ๓
-จ่ายเช็คแก่มหาวิทยาฯและ
หน่วยงานในสังกัด
จัดทาเอกสารการขอจ่ายเงิน
แล้วบันทึกข้อมูลการขอจ่าย (ขจ
๐๕) และเสนอเซ็น

๒๐ นาที

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู

๑ วัน

นิรมล คงชู /รอง
อธิการบดีประจา
วิทยาเขตตรัง

๘.

รวบรวมเอกสารส่งบัญชี
ส่งหนังสือ

รวมรวมเอกสารการขอเบิก
ทั้งหมดส่งบัญชี
๑๐ นาที

นิรมล คงชู
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