
 
 

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

งานการเงิน 

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทํางาน ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับและ

ประกาศของมหาวิทยาลัย ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการเบิกจ่าย 

และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน เบิกจ่ายทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการเบิกจ่าย 

3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบ 

1.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและนําระบบสารสนเทศมาให้ในการดําเนินงาน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2.2 สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 



กระบวนการตรวจสอบการจัดโครงการ/ไปราชการ และยืมเงิน 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  บันทึกข้อมูลการรบัหนังสือใน 

ทะเบียนรับ 

 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

2.  
  
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/
ไปราชการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และรายการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
อย่างละเอียด 
 

5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3.  
 
 
 

บันทึกรายละเอียดงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ/ไปราชการ ในไฟล์ 
Excel เพื่อคุมงบประมาณคงเหลอืตามที่
ได้รับจัดสรร 

5 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

4.  
 
 

เสนอความคดิเห็นต่อผู้บริหารในการให้
ใช้งบประมาณโครงการ/ไปราชการ ให้
เป็นไปตามระเบียบ  

5 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

5.  
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/ไป
ราชการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ และรายการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอยีดอีก
ครั้งและลงนามห้อยท้าย  

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(คนที่ 2 ถ้ามี) 

6.  
 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสนอต่อ
คณบด ี

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

รองคณบด ี

7.  
 
 
 

คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
ดําเนินการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

คณบด ี

8.  
 
 
 

คีย์ขอเบิกเงินในระบบบญัชี 3 มิติ 
พร้อมเขียนเลข 3D ในเอกสารเบกิจ่าย 
และคียเ์ลข 3D ใน Excel  
คุมงบประมาณ 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

9.  
 
 
 

ดําเนินการส่งเอกสารเพื่อยืมเงิน
โครงการ/ไปราชการ 
- ส่งงานการเงินคณะฯ (กรณียืมเงินทดรองจ่ายของคณะ) 
- ส่งกองคลัง (กรณียืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ) 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

ส่งงานการเงินคณะฯ 
(กรณียืมเงินทดรองจ่าย

ของคณะ) 

ส่งกองคลัง 
(กรณียืมเงินทดรองจ่าย

ของมหาวิทยาลัยฯ) 

เสนอคณบดี 

คีย์รายการขอเบิก 
ในระบบบัญชี 3 มิต ิ

 

เสนอรองฯ 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรบั 

No 

บันทึกข้อมูล 

เกษียนหนังสือ 

ตรวจสอบเอกสาร 

Yes 



กระบวนการตรวจสอบการจัดโครงการ/ไปราชการ ไม่ยืมเงิน 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  บันทึกข้อมูลการรบัหนังสือใน 

ทะเบียนรับ 

 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

2.  
  
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/
ไปราชการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และรายการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
อย่างละเอียด 
 

5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3.  
 
 
 

บันทึกรายละเอียดงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ/ไปราชการ ในไฟล์ 
Excel เพื่อคุมงบประมาณคงเหลอืตามที่
ได้รับจัดสรร 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

4.  
 
 

เสนอความคดิเห็นต่อผู้บริหารในการให้
ใช้งบประมาณโครงการ/ไปราชการ ให้
เป็นไปตามระเบียบ  

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

5.  
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/ไป
ราชการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ และรายการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบอย่างละเอยีดอีก
ครั้งและลงนามห้อยท้าย  

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(คนที่ 2 ถ้ามี) 

6.  
 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสนอต่อ
คณบด ี

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

รองคณบด ี

7.  
 
 
 

คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
ดําเนินการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

คณบด ี

8.  
 
 
 

คีย์ขอเบิกเงินในระบบบญัชี 3 มิติ 
พร้อมเขียนเลข 3D ในเอกสารเบกิจ่าย 
และคียเ์ลข 3D ใน Excel คุม
งบประมาณ 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

9.  
 
 
 

ดําเนินการส่งเอกสารต้นฉบับเรื่องที่
ได้รับอนุมัติให้ผูร้ับผดิชอบ  

10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

เสนอคณบดี 

คีย์รายการขอเบิก 
ในระบบบัญชี 3 มิต ิ

 

เสนอรองฯ 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรบั 

No 

บันทึกข้อมูล 

เกษียนหนังสือ 

ตรวจสอบเอกสาร 

Yes 

ส่งต้นฉบับเรื่องอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบ 



กระบวนการตรวจสอบการเคลียร์โครงการ/ไปราชการ ยืมเงิน 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  บันทึกข้อมูลการรบัหนังสือใน 

ทะเบียนรับ 

 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

2.  
  
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/
ไปราชการใหร้ายการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างละเอียด 
 

5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3.  
 
 
 

บันทึกรายละเอียดงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ/ไปราชการ ในไฟล์ 
Excel เพื่อคุมงบประมาณที่จา่ยจริง 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

4.  
 
 

เสนอความคดิเห็นต่อผู้บริหารในการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ/ไปราชการ 
จริงและเป็นไปตามระเบียบ  

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

5.  
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/ไป
ราชการให้รายการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
อย่างละเอียดอีกครั้งและลงนามห้อยท้าย  

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(คนที่ 2 ถ้ามี) 

6.  
 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสนอต่อ
คณบด ี

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

รองคณบด ี

7.  
 
 
 

คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
ดําเนินการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

คณบด ี

8.  
 
 
 

เขียนเลข 3D ในเอกสารเบิกจ่ายจริง  
เพื่อให้งานการเงินตัดจ่ายจริง 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

9.  
 
 
 

ดําเนินการส่งเอกสารเพื่อเคลียร์
ค่าใช้จ่ายโครงการ/ไปราชการ และส่งใช้
เงินยืม 
- ส่งงานการเงินคณะฯ (กรณียืมเงินทดรองจ่ายของคณะ) 
- ส่งกองคลัง (กรณียืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ) 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

ส่งงานการเงินคณะฯ 
(กรณียืมเงินทดรองจ่าย

ของคณะ) 

ส่งกองคลัง 
(กรณียืมเงินทดรองจ่าย

ของมหาวิทยาลัยฯ) 

เสนอคณบดี 

เขียนเลข 3D 
 

เสนอรองฯ 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรบั 

No 

บันทึกข้อมูล 

เกษียนหนังสือ 

ตรวจสอบเอกสาร 

Yes 



กระบวนการตรวจสอบการเคลียร์โครงการ/ไปราชการ ไม่ยืมเงิน 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  บันทึกข้อมูลการรบัหนังสือใน 

ทะเบียนรับ 

 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

2.  
  
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/
ไปราชการใหร้ายการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างละเอียด 
 

5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3.  
 
 
 

บันทึกรายละเอียดงบประมาณการ
ดําเนินโครงการ/ไปราชการ ในไฟล์ 
Excel เพื่อคุมงบประมาณที่จา่ยจริง 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

4.  
 
 

เสนอความคดิเห็นต่อผู้บริหารในการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ/ไปราชการ 
จริงและเป็นไปตามระเบียบ  

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

5.  
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ/ไป
ราชการให้รายการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
อย่างละเอียดอีกครั้งและลงนามห้อยท้าย  

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(คนที่ 2 ถ้ามี) 

6.  
 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสนอต่อ
คณบด ี

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

รองคณบด ี

7.  
 
 
 

คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
ดําเนินการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

1 ช่ัวโมง/ 
1 วัน 

คณบด ี

8.  
 
 
 

เขียนเลข 3D ในเอกสารเบิกจ่ายจริง  
เพื่อให้งานการเงินตัดจ่ายจริง 
 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

9.  
 
 
 

ดําเนินการส่งเอกสารเพื่อเคลียร์
ค่าใช้จ่ายโครงการ/ไปราชการ  
 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

ส่งงานการเงินคณะฯ 
(กรณีไปราชการ) 

ส่งกองคลัง 
(กรณียืมจัดโครงการ) 

เสนอคณบดี 

เขียนเลข 3D 
 

เสนอรองฯ 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนรบั 

No 

บันทึกข้อมูล 

เกษียนหนังสือ 

ตรวจสอบเอกสาร 

Yes 



 


