
 
 

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ภาระงานการเงินและบัญชี 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ด าเนินการจัดท าบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของคณะ เพ่ือแสดงสถานะทาง

การเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี 

1.3 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินของคณะ เพ่ือพร้อมที่ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

1.4 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้เงินงบประมาณของคณะ เพ่ือให้มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารส าคัญ การรับ- จ่ายเงิน เพ่ือให้การ

รับ-จ่ายเงินของคณะมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.6 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเงิน และบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับสาขา เช่นให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของส านักงานคณะหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานงานท างานร่วมกันในคณะ และภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีก าหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ

เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น

แก่บุคลากรในคณะ บุคคลอื่น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 



4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและ

บัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภาระกิจของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน 

มาตรการต่าง ๆ 

4.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

การปฏิบัติงาน ของงานการเงิน 

ภารกิจหลัก 

1.ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกองคลังและนโยบายของผู้บริหาร 

หน้าที่หลัก 

1.1 การเบิกจ่ายเงิน 

ขั้นตอน 

1.การจ่ายเงิน เงินทดรองจ่าย เงินยืมทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในรูปเงินสดและในรูปเช็ค และบันทึก

รายการจ่ายในสมุดจ่ายเงิน 

2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกองทุนแผนงาน งาน/โครงการและ

หมวดเงินที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ าปี ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

3.ติดต่อธนาคารเพ่ือฝาก-ถอนเงิน 

4.ประสานงานกับกองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.คณะผู้บริหาร 

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

3.บุคลาการทุกฝ่าย 

ผลที่คาดหวัง 

1.สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ 

2.มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

3.การเบิกจ่ายเป็นไปตามข้ันตอนและรวดเร็ว 

1.2.ด าเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย 

ขั้นตอน 

1.ตรวจสอบใบยืมเงิน และเสนอต่อผู้พิจารณาการอนุมัติยืมเงิน 

2.ออกเลขใบยืมเงินทดรองจ่าย จ่ายเงินยืมให้แก่ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และบันทึกรายการจ่ายเงินยืมทดรอง

จ่ายในสมุดจ่ายเงิน 



3.จัดท าเอกสารการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย ได้แก่ ใบรับเงิน กรณีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ส่งใช้เงินยืมเป็น   

เงนิสด 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.คณะผู้บริหาร 

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

3.บุคลากรทุกฝ่าย 

ผลที่คาดหวัง 

1.อ านวยความสะดวกการใช้เงินตามแผนงาน 

2.การยืมเงินและการส่งใช้คืนเป็นไปตามระเบียบและมีหลักฐานถูกต้อง 

1.3.รายงานการเงิน 

ขั้นตอน 

1.บันทึกรายการเบิกจ่ายประจ าเดือน 

2.สรุปยอดการเบิกจ่ายประจ าเดือน 

3.รายงานการจ่ายเงินประจ าเดือน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.คณะผู้บริหาร 

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

ผลที่คาดหวัง 

1.มีรายงานการใช้เงินประจ าเดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของ

ผู้บริหาร 

ขั้นตอนการท าเบิกจ่ายเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติ 

1. เจ้าของเรื่องจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเสนอให้หัวหน้าสาขาเซ็นอนุมัติใน

ระดับต้น และส่งให้งานแผนตัดงบประมาณ (กรณีการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ) พร้อมระบุ

แหล่งเงินที่ขอเบิก ก่อนเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 

2. เจ้าของเรื่องจัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (กรณียืมเงิน ) 

ขั้นตอนที่ 2 การยืมเงิน 

1. ใบยืม 2 ใบ 

2. ส าเนาบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  

3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 

4. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในคณะฯ   

2. เพ่ือประสานงานระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ  

3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความสะดวก และมีความสุขในการ
ท างานร่วมกัน 

1.2 จัดระบบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานและมีความสุขกับการ

ท างาน 

2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ที ่
ผังกระบวนการ/

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
 
 
 

 

ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการเขา้
ระบบ e-service เพื่อกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปราชการ โดยเสนอผา่นหัวหน้า
สาขา เพื่อพิจารณาเบื้องต้น โดย
หนังสือผ่านผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดับ 

5 นาท ี - ผู้ขออนุญาตเดินทาง

ไปราชการ 

- หัวหน้าสาขา 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

2. 

 
 
 
  

สารบรรณกลางคณะ ลงรับ
หนังสือ 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีงานสาร
บรรณ 

3. 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบเอกสารการเดินทางไป
ราชการ ประกอบด้วย หนังสือต้น
เรื่อง โครงการ ก าหนดการ     
แบบตอบรับ และพิจารณาลงนาม
ในหนังสือ 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4. 

 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝา่ย
บริหารและวางแผน และคณบด ี
พิจารณาลงนามในหนังสือ  
 
 
 
 
 

1 วัน - หัวหน้าส านักงาน/ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน/ 
- คณบด ี

5. 

 งานการเงินออกเลขและลงวันท่ีใน
หนังสือขออนุมัต ิ
แจ้งกลับผู้ขออนุญาตและขอ
อนุมัต ิ

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

6. 

 
 
 
 
 

กรณียมืเงินเข้าระบบเงินทดรอง
จ่ายคณะฯ ด าเนินการต่อไป 

15 นาที เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เงินทดรองจ่ายคณะฯ 

 

 

ส่งเอกสาร 

รับเอกสาร 

 

เสนอ  

ตรวจสอบ 

ออกเลขหนังสือ 

 

น าส่งหนังสือ 



การบวนการขออนุมัติในการด าเนินโครงการ 

ที ่
ผังกระบวนการ/

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
 
 
 

 

ผู้ขออนุมัติด าเนินโครงการเข้า
ระบบ e-service เพื่อกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
สาขา หัวหน้างานเพื่อพิจารณา
เบื้องต้น โดยหนังสือผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5 นาท ี - ผู้รับผดิชอบโครงการ 

- หัวหน้าสาขา 

- หัวหน้างาน 

2. 

 
 
 
  

สารบรรณกลางคณะ ลงรับ
หนังสือ 
 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีงานสาร
บรรณ 

3. 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการประกอบด้วย 
บันทึกขออนุมัติ โครงการ 
ก าหนดการ ค าสั่ง และพิจารณา
ลงนามในหนังสือ 

45นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4. 

 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝา่ย
บริหารและวางแผน และคณบด ี
พิจารณาลงนามในหนังสือ  
 
 
 
 
 

1 วัน - หัวหน้าส านักงาน/ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน/ 
- คณบด ี

5. 

 
 
 
 
 

กรณียมืเงินเข้าระบบเงินทดรอง
จ่ายคณะฯ ด าเนินการต่อไป 

3 วัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เงินทดรองจ่ายคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

ส่งเอกสาร 

รับเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

เสนอ  

น าส่งหนังสือ 



ภาคผนวก (ถ้ามี) 

  

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2553 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

-หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธี

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พ.ศ. 2550 

-หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 142 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การเบิก

จ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 

-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว 34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน 

นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 

-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 

 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

-หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว164 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ 

-หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิก

ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

-หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/06109 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551  

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 





 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


