
 
 

หนวยงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

งานการเงินและเบิกจาย 

มีหนาที่สนับสนุนการทํางานของหนวยงานโดยใหบริการประสานงาน และอํานวยความสะดวก 

แกบุคลากรภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในดานการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความเขาใจแกนักวิจัยและผูประสานงานของหนวยงานในเรื่องกระบวนการและขึ้นตอน

การเบิกจาย 

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

บุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 50 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

บุคลากรมีความรูความเขาใจกระบวนการและข้ันตอนการเบิกจาย 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 50 คน 

 

 

 

 

 

 



 

การบวนการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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เริ่มตนการทํางาน

1. รับเอกสารขอเบิกคาใชจายในการขอรับทุน

เงินกองทุนสงเสริมและพฒันางานวิจัยคณะครุศาสตรฯ 

จากเจาหนาที่กองท ุน

    2. งานการเงินและเบิกจายตรวจสอบ

เอกสารขอเบิกตามสิทธิ์ท่ีไดรับอนุมัติ เอกสารผิดพลาด

2.2 เอกสารผิดพลาดสงกลับผู

ขอรับทุนแกไข ติดตามทวงถาม

ภายใน 3 วันทําการ 

เอกสารถูกตอง

2.1เอกสารเบกิและเอกสารแนบเบิกถูกตองครบถวน 

3. สงงานบัญชีตรวจสอบความถูกตองท ุกครั้งก อนการ

จายเงินตามระเบียบ

4. งานบญัชีตรวจสอบความถูกตอง สงงานการเงิน

เบกิจายตามระเบียบ

7. งานการเงินและเบ ิกจาย จัดทาํบันทึกขออนมุัติถอน

เงินบัญชีออมทรัพย และฝาก/โอน เขาบัญชีกระแส

รายวัน

7.1 ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย 

7.2 ฝาก/โอน เขาบัญชกีระแสรายวัน 

8. ดําเนินการประสานงานธนาคารเรียบรอย แจงผูรับ

ทนุรับเช็ค

8.1 ผูขอรับทุนรับเชคเซ็นตรับที่สมุดเช็ค 

8.2 ผูขอรับทุนเซ็นตรับเชคในสมุดคุมจายเช็ค 

9. สงเอกสารไปยังงานบัญชีลงรายการรายงาน

ประจําเดือน และสรุปรายการประจําปภายใน 30 ก.ย. 

2563

จบการทํางาน

5. งานการเงินและเบ ิกจายจัดทําใบเบิกเสนอประธาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยคณะครุศาสตรฯตามระเบียบ

6. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตรฯอนุมัติใหเบิกจายตาม

ระเบียบ เขียนเชค ลงรายการ เสนอตามระบบ

 

 

1.รับเอกสารขอเบิกคาใชจายในการขอรับ

ทุนเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

คณะครุศาสตรฯ จากเจาหนาที่กองทุน 

 

 

10 นาท/ีคน 

 

น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป  

 

2.งานการเงินและเบิกจายตรวจสอบเอกสาร

ขอเบิกตามสิทธิ์ที่ไดรบัอนมุัติ 

 

 

ไมเกิน 4 วนัทําการ 

 

น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

2.1เอกสารเบิกและเอกสารแนบเบิกถูกตอง

ครบถวน ดําเนินการตอขอ 3 

1 วนั  น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

2.2กรณเีอกสารขอเบกิไมครบถวนหรือไม

ถูกตองตามระเบียบ สงคืนเพื่อแกไข 

 

ไมเกิน 3 วนัทําการ น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร   

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.ตรวจเช็คความถูกตองตามรายละเอียดสง

งานบัญชีตรวจสอบ เพื่อดําเนินการขอเบกิ

ทุกครั้ง  

 

1 ชม./คน น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

4.งานบัญชีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 

สงกลับงานการเงินดําเนินการเบิกจายตาม

ระเบียบ 

1 ช่ัวโมง น.ส.อญัชลี  สะอาด  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

5.งานการเงินและเบิกจายจัดทําบันทึกใบ

เบิกเงินกองทุนสงเสริมและพฒันางานวจิัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อเสนอขออนมุัติคณบดี (ประธาน

กรรมการกองทุนดําเนินการตามระเบียบ 

10-15 นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

6.คณบดี (ประธานคณะกรรมการบรหิาร

กองทุนสงเสริมและพฒันางานวจิัยคณะครุ

ศาสตรฯ) อนุมัติใหเบกิจายตามระเบียบ 

งานการเงินและเบิกจายเขียนเชค ลง

รายการ เสนอขออนมุัตดํิาเนินการตาม

ระเบบ  

1 ชม. น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

7.งานการเงินและเบิกจายจัดทําบันทึกขอ

อนุมัติถอนเงิน และจายเชคเงินกองทุน 

สงเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

10-15  นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

เสนอเอกสารขออนมุัติเบิกตามกระบวนการ 1-2 วัน งานสารบรรณ 

งานการเงินและเบิกจายจัดทําบันทึก

ขอความขออนุมัติเบิกจาย เขียนเชคและลง

รายการขออนมุัติเบิก เพื่อเสนอคณะกรรม 

การ 2 ใน 3 ตามคําสั่งลงนามเอกสารการ

เบิกจาย  

10-30 นาที  น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

8.คณะกรรมการเซ็นตเอกสารอนมัุตแิละ

มอบอํานาจงานการเงินดําเนินการติดตอ

ประสานงานถอนเงินบญัชีออมทรัพยเลขที่ 

981-184-350-3 และฝากเงินเขาบัญชี

กระแสรายวนัเลขที่ 981-184-350-3 

1-3 ช่ัวโมง  น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

สําเนาเอกสารดาํเนินการเบิกจายเงินแนบ

เอกสารขออนมุัติเบกิ  

5-10 นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

ประสานงานผูขออนุมัตเิบิกรับเชค็ 5 นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

ผูขออนุมัตเิบิกรับเชคพรอมทั้งเซ็นตเอกสาร

ที่สมุดเช็คและลงช่ือในสมุดคมุเบกิจายเชค 

 

5-10 นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 

9.สงเอกสารเบิกจายไปยงังานบญัชี เพื่อลง

รายการและสรุปยอดประจําไตรมาส 

เจาหนาที่บญัชีดาํเนินการตามระเบียบ

ตามลําดับ  

10-30 นาที น.ส.ฐานิตดา ชูราษฎร  

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงาน

ทั่วไป 



 

ภาคผนวก  

ระเบียบที่เก่ียวของกับการเบิกจาย 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนบุคลากรไป

นําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2562 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการ

ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2562 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนใหบุคลากรไป

นําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2562 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัยใน

บุคลากรในการดําเนินการวิจัยรวมกับองคกรณอ่ืน (Matching fund) พ.ศ. 2560 

5.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงาน

ฉบับสมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 



 
 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 



 
 

ปรับปรุงเม่ือ 31/5/63 

 


