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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 การวิจัย และการบริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ด้านการบริหารงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมาอย่างจ ากัด ต้องท าการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน และการจัดการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้วยการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติงานบางขั้นตอนมีความซับซ้อน และแต่ละ
คณะ/หน่วยงานมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแนวปฏิบัติที่ดีจึงสมควรมีขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยท าการศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องทั้งจากกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมเสนอแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบจาก
ความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 

 

เร่ือง หนา 
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สารบัญแผนภาพ  
บทที่ 1 บทนํา  
 - ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 - วัตถุประสงค 1 
 - ประโยชนที่จะไดรับ 2 
 - ขอบเขตของคูมือ 2 
 - นิยามศัพทเฉพาะ 2 
บทที่ 2  โครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  
 - โครงสรางการบริหารและโครงสรางอัตรากําลัง 4 
 - บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของงานการเงนิจาย 12 
 - บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 14 
 - ภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 16 
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  - การเบิกเงินสวัสดิการคาศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล(หลักการปฏิบัติงานเงิน

งบประมาณแผนดิน) 
 

22 
  - การเบิกเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร(หลักการปฏิบัติงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 23 
  - การเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(หลักการปฏิบัติงานเงินสนับสนุนจากแหลงทนุ

ภายนอก) 
 

24 
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  - เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคาํนึงในการปฏิบัติงาน 26 
บทที่ 4  เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 - แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 27 
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  - การเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (งบประมาณเงินรายได) 40 
  - การเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(งบประมาณแผนดิน) 58 
  - วิธีการตั้งงบประมาณกลางปในระบบ UBUFMIS 64 
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สารบัญ (ตอ) 
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สารบัญแผนภาพ 

เร่ือง หนา 
แผนภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 
แผนภาพที่ 2 โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 6 
แผนภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

7 
แผนภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 

8 
แผนภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสรางงานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 

9 
แผนภาพที่ 6 แสดงหนาจอเริ่มตนการทํางานในโปรแกรมระบบ UBUFMIS ดานการเงิน

งบประมาณ 
 

28 
แผนภาพที่ 7 แสดงหนาจอกลุมงบประมาณ 29 
แผนภาพที่ 8 แสดงหนาจอระบบงบประมาณ 30 
แผนภาพที่ 9 แสดงหนาจอรายการประจําวัน 31 
แผนภาพที่ 10 แสดงข้ันตอนการเบิกจายเงินงบกลาง 32 
แผนภาพที่ 11 แสดงการเขาหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีทั่วไป 34 
แผนภาพที่ 12 แสดงการกรอกรายละเอียดใบเบิก 35 
แผนภาพที่ 13 แสดงหนาจอการกรอกรายการท่ีขอเบิก 36 
แผนภาพที่ 14 แสดงหนาจอการกรอกรายการสั่งจาย 36 
แผนภาพที่ 15 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 37 
แผนภาพที่ 16 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 38 
แผนภาพที่ 17 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 38 
แผนภาพที่ 18 แสดงหนาจอการพิมพใบอนุมัตผิูกพันและเบิกจาย 39 
แผนภาพที่ 19 แสดงใบรายการผูกพันและเบิกจายงบกลาง 39 
แผนภาพที่ 20 แสดงข้ันตอนการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 40 
แผนภาพที่ 21 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการเพ่ือไปดําเนินการอนุมัติ 43 
แผนภาพที่ 22 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพ่ือไปดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 44 
แผนภาพที่ 23 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 44 
แผนภาพที่ 24 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 45 
แผนภาพที่ 25 แสดงหนาจอการคนหารายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 45 
แผนภาพที่ 26 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 46 
แผนภาพที่ 27 แสดงหนาจอยืนยันการอนุมัติเบิกจาย 46 
แผนภาพที่ 28 แสดงหนาจอการพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 47 
แผนภาพที่ 29 แสดงหนาจอใบผูกพันและเบิกจาย 47 
แผนภาพที่ 30 แสดงหนาจอการสั่งพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 48 
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สารบัญแผนภาพ (ตอ) 
 

เร่ือง หนา 
แผนภาพที่ 31 แสดงหนาจอการยกเลิกเบิกจาย 49 
แผนภาพที่ 32 แสดงหนาจอการคนหาเลขท่ีคุมยอดเบิกจายเพ่ือทําการยกเลิก 49 
แผนภาพที่ 33 แสดงหนาจอการคนหาเลขท่ีคุมยอดเบิกจายเพ่ือทําการยกเลิก 50 
แผนภาพที่ 34 แสดงหนาจอการยกเลิกเบิกจาย 50 
แผนภาพที่ 35 แสดงหนาจอขอผูกพันงบประมาณ 51 
แผนภาพที่ 36 แสดงหนาจอขอผูกพันงบประมาณ 52 
แผนภาพที่ 37 แสดงหนาจอระบบแจงงบประมาณและยืนยันสรางใบผูกพันงบประมาณ 52 
แผนภาพที่ 38 แสดงหนาจอบันทึกขอผูกพันงบประมาณ 53 
แผนภาพที่ 39 แสดงหนาจอยืนยันการสรางใบผูกพันงบประมาณ 53 
แผนภาพที่ 40 แสดงหนาจอบันทึกผูกพันงบประมาณสถานะรออนุมัติ 54 
แผนภาพที่ 41 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการผูกพันเพ่ืออนุมัติผูกพันงบประมาณ 54 
แผนภาพที่ 42 แสดงหนาจอการอนุมัติผูกพัน 55 
แผนภาพที่ 43 แสดงหนาจอการคนหาเลขท่ีคุมยอดผูกพัน 55 
แผนภาพที่ 44  แสดงหนาจอการคนหาเลขท่ีคุมยอดผูกพัน 56 
แผนภาพที่ 45 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันงบประมาณ 56 
แผนภาพที่ 46 แสดงหนาจอยืนยันงบประมาณคงเหลือและอนุมัติผูกพันงบประมาณ 57 
แผนภาพที่ 47 แสดงหนาจอสถานะอนุมัติผูกพันงบประมาณ 57 
แผนภาพที่ 48  ขั้นตอนการเสนอหนังสือพรอมแบบแจงงบประมาณเบิกแทนกันและเตรียม

งบประมาณ 
 

58 
แผนภาพที่ 49 ขั้นตอนการเบิกจายเงนิงบประมาณเบิกแทนกันจากระบบ GFMIS 59 
แผนภาพที่ 50 แผนภูมิแสดง ขั้นตอนการยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 61 
แผนภาพที่ 51 ขั้นตอนการรายงานสงใชใบสําคัญงบประมาณเบิกแทนกัน 63 
แผนภาพที่ 52  แสดงหนาจอการเขาระบบเพ่ือตั้งแผนงบประมาณกลางป 65 
แผนภาพที่ 53 แสดงหนาจอการตั้งงบประมาณกลางป 65 
แผนภาพที่ 54 แสดงหนาจอเลือกสถานะการตั้งงบประมาณกลางป 66 
แผนภาพที่ 55 แสดงหนาจอเลือกอนุมัติและประมวลผลการตั้งงบประมาณกลางป 66 
แผนภาพที่ 56 แสดงหนาจอตรวจสอบรายงานการตั้งงบประมาณกลางป 67 
แผนภาพที่ 57 แสดงหนาจอกรอกรายละเอียดการเขาหนารายงานการตั้งยอดเงนิงบประมาณ 67 
แผนภาพที่ 58  แสดงหนาจอรายงานการตั้งยอดเงนิงบประมาณ 68 
แผนภาพที่ 59 แสดงหนาจอปรับปรุงจํานวนเงนิงบประมาณ 69 
แผนภาพที่ 60  แสดงหนาจอการกรอกรายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณกลางป 69 
แผนภาพที่ 61 แสดงหนาจออนุมัติปรับปรุงจํานวนเงนิงบประมาณ 70 
แผนภาพที่ 62 แสดงวิธีการคนหาเลขที่ปรับปรุงเงินงบประมาณเพ่ือไปอนุมัติ 70 
แผนภาพที่ 63 แสดงหนาจอคนเลขที่ปรับปรุงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการอนุมัติ 71 
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สารบัญแผนภาพ (ตอ) 
 

เร่ือง หนา 
แผนภาพที่ 64 แสดงหนาจอขอมูลการปรับปรุงเงินงบประมาณรอการอนุมัติ 71 
แผนภาพที่ 65 แสดงหนาจอยืนยันการเพ่ิมงบประมาณและประมวลผล 72 
แผนภาพที่ 66  แสดงหนาจออนุมัติปรับปรุงเงินงบประมาณเรียบรอย 72 
แผนภาพที่ 67 แสดงหนาจอการบันทึกอนุมัติเงินประจํางวด 73 
แผนภาพที่ 68 แสดงการกรอกขอมูลบันทึกอนุมัติเงินประจํางวด 73 
แผนภาพที่ 69 แสดงการบันทึก(Save)อนุมัติเงินประจํางวดไดเลขที่ใบขออนุมัติ 74 
แผนภาพที่ 70 แสดงหนาจอการอนุมัติเงินประจํางวด 74 
แผนภาพที่ 71 แสดงการคนหาเลขที่เงินประจํางวดมาเพ่ืออนุมัติเงินประจํางวด 75 
แผนภาพที่ 72 แสดงการอนุมัติเงินประจํางวด 75 
แผนภาพที่ 73 แสดงการ Save (บันทึก)และยืนยันการอนุมัติเงินประจํางวด 76 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีหนาที่เก่ียวกับการบริหารงาน

ดานการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ มุงเนนการปฏิบัติงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ โดยพันธกิจมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มี 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเจริญกาวหนาและทันตอสภาวการณแขงขันในยุคปจจุบัน        ตองพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุใหมีผลงานทางวิชาการ เชน มีสื่อการเรียน        การสอนท่ี
เปนนวัตกรรมใหม ๆ มีผลงานวิจัยที่ตึพิมพระดับชาติ และบริการวิชาการแกสังคม          และชุมชน  
ซึ่งภารกิจทั้งหลายจะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไดตองมีงบประมาณสนับสนุน และ            ผานการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และ
ประกาศท่ีเก่ียวของ 

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน ตามที่สํานักงบประมาณไดจําแนกงบรายจายไว              
6 ประเภท คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย่ืน และงบกลาง           
ซึ่งการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายแตละงบรายจาย ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ และประกาศที่ เก่ียวของ โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุน  เนื่องจากมีขั้นตอน          
การปฏิบัติงานที่แตกตางจากงบรายจายประเภทอื่น และมีแหลงที่มาของงบประมาณหลายแหลง         
ซึ่งอาจจะใหงบประมาณมาในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจากสํานักงบประมาณ  หรืองบประมาณ         
เบิกแทนกันจากหนวยงานหรือองคกรอื่น นอกจากนี้ตองอาศัยเครื่องมือ ระบบอิเล็กทรอนิกสเขามา
ชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเม่ือป พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดนําระบบ UBUFMIS มาชวยใน
การบันทึกขอมูลการควบคุมงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การรายงานคาใชจาย และ          
การรายงานทางการเงินใหผูบริหารทราบ ทั้งนี้ การตรวจสอบเอกสารและการบันทึกขอมูลในระบบ 
ยังมีปญหาและอุปสรรคในหลายๆ ดาน เชน การสืบคนขอมูลในระบบ การตีความตามกฎหมาย และ
ระเบียบ การประสานงานกับผูรับบริการในเรื่องขั้นตอนการสงเอกสารเบิกจายเงิน และการสงใช
ใบสําคัญงบเงนิอุดหนุนไมเปนไปตามระเบียบ 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองมี
ความรู ความเขาใจ มีกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน งายตอการนําไปปฏิบัติจึงเปนท่ีมา
ของการจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงนิ  
 
2.  วัตถุประสงค 

1) เพื ่อ ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบเอกสาร และการบันทึกขอมูล ในระบบ 
UBUFMIS  
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2) เพื ่อใหผู ปฏิบัติงานและผู รับบริการ ใชเป นเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน และปฏิบัติงานเปนแนวทางเดยีวกัน 

 
3.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

1) เปนแนวทางในการตรวจสอบเอกสาร และการบันทึกขอมูลในระบบ UBUFMIS  
2) ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ ใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจายเงิน และปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
 

4.  ขอบเขตของคูมือ 
การจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน ผูปฏิบัติงานดานการเงิน กองคลัง        

ตองตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย ทุกประเภทรายจาย มุงเนนที่งบเงินอุดหนุน โดยมีขั้นตอน       
ตั้งแตตรวจสอบเอกสาร  ตั้งแผน/ปรับปรุงแผนงบประมาณ คุมยอดงบประมาณ บันทึกขออนุมัติ
หลักการและเบิกจายในระบบ UBUFMIS คุมทะเบียนลูกหน้ีเงินยืม และตรวจสอบเอกสารเบิกจาย
เพื่อสงใชใบสําคัญของหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยยึดหลักเกณฑตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมติ ที่เก่ียวของ ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนไป   
 

5.  นิยามศพัทเฉพาะ 
 สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัย  หมายความวา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สวนราชการ  หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนยและสวน 
     ราชการ หรือสวนงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภา 
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคลากร   หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจางประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ผูมีอํานาจสั่งจาย  หมายความวา อธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจาก 
      อธิการบดี  

ระบบ UBUFMIS      หมายความวา ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระบบ GFMIS  หมายความวา ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
     ภาครัฐ 
งบประมาณ  หมายความวา งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

      รวมถึงงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก 
      หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 

งบรายจาย  หมายความวา งบรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดไวเพื่อใช 
     ในการจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการ 
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งบเงนิอุดหนุน  หมายความวา งบรายจายประเภทเงนิอุดหนุนทั่วไปท่ีสํานัก 
     งบประมาณจัดสรรใหสวนราชการ และเงิน 
     งบประมาณเบิกแทนกันที่เจาของงบประมาณให 
     เบิกแทนในลักษณะเงนิอุดหนุนท่ัวไป 
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บทที่ 2 
โครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
 
1.  โครงสรางการบริหารและโครงสรางอัตรากําลัง 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานกลางมีหนาท่ีในการ
ใหบริการและบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  เพื ่อใหเปนไปตามกฎหมาย         
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติตางๆ ของทางราชการ นับตั้งแตกระบวนการตั้งแผนงบประมาณ
รายจายประจําป  การบริหารและการใชจายงบประมาณตามที่ตั้งแผนงบประมาณรายจายไว         
การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ป พ.ศ. 2560 การกัน/ขยาย         
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป  รวมถึงการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินเสนอ
ตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันไดแบงสวน
ราชการในสังกัดกองคลัง จําแนกออกเปน 5 งาน ไดแก  

1) งานบริหารทั่วไป  
2) งานพัสด ุ  
3) งานการเงินรบั  
4) งานการเงินจาย  
5) งานบัญชี  

สาม ารถแสด งโครงสรา งการแบ งส วน ราชการ กองคล ัง  สําน ัก งาน อธ ิกา รบ ดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังภาพที ่ 1 แผนภูมิโครงสรางการแบงส วนราชการ กองคลัง            
ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง และภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสรางงานงบประมาณ 
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บทที่ 5 
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

 
 

1. ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางานในการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจายเงินงบประมาณ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางานในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ซึ่งกองคลังเปนหนวยงานหนึ่งที่อยูภายใตสาํนักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานดานการเงนิและพัสดุ คือ 1) การจัดซ้ือ/จาง 2) การรบัเงิน 3) การจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 4) การเบิกจายเงินทุกประเภท 5) การบันทึกบัญชี ซึ่งในการปฏิบัติงานยอมมีปญหา อุปสรรค 
ในการทํางานทั้งนี้ผูปฏิบัติงานตองศึกษาวิเคราะหหาแนวทางแกไขและพัฒนางานใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน มีปญหา 
อุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน ดังนี้ 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางานในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
1. ดานงบประมาณ 
   -  การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา 
    เนื่องจากในกรณีการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ หรือปรับงบประมาณจากกอง
แผนงาน มีขอจํากัดในเรื่องกระบวนการและ
ระยะเวลาในการเสนออนุมั ติ  ซึ่ งส งผล ให
หนวยงานที่ขอใชงบประมาณทําเรื่องขอใช
งบประมาณมาที่ กองคลังแลวกองคลั งก็มี
ขอจํากัดในการใหขอใชเงิน 
 
-   การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 
เนื่องจากหนวยงานจัดทําคําของบประมาณไม
เปนไปตามสิ่งท่ีตองปฏิบัติตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป   

 
    - หนวยงานควรมีการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณที่มีความละเอียด ครอบคลุมโครงการ 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับพันธกิจของหนวยงานและ
เมื่อไดรบังบประมาณไปแลวควรมีการประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงานตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือ
จะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรม
โครงการและทําการแกไขปญหาไดแตเนิ่นๆ 

 
-ห น วย งาน ควร จัด ทํ าแผ น กล ยุ ท ธ ใน ก าร
ปฏิบัติงานประจําปหรือแผนการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปกอนเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับการทําคําของบประมาณเพ่ือลดการ
ขอปรับเปลี่ยนแผน หรือขอตั้งงบประมาณกลางป 
ในภายหลัง 
 

2. ดานระเบียบที่เกี่ยวของ 
   - การตีความในระเบียบแตกตางกันในการ
วินิจฉัยการเบิกจายเงิน 
    เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารการเบิก
จายเงินในแตละเร่ืองและแหลงเงิน การตึความ

 
- ควรใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจายเงินเขารับการฝกอบรม หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับระเบียบใหมๆกับ
เจาหนาที่การเงินที่อยูตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/
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ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
หรือใชระเบียบในการขอเบิกมีการตีความ
แตกตางกันทําใหขาดความนาเชื่อถือในการ
คําแนะนํา ปรึกษา 
 
- ระเบียบทางราชการมีข อจํากัดมากและ
ระ เบ ียบ เง ิน ราย ได มห าว ิท ย าล ัย ย ัง ไม มี
ระเบียบลูกรองรับการใชจายเงิน 

หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานขอวินิจฉัย
เก่ียวกับระเบียบเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
-วิเคราะห และทบทวน ระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องตางๆมาพิจารณา
ปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
การปฏิบัติงานในปจจุบัน เกิดความคลองตัว
ในการทํางานมากขึ้น และควรจัดทําระเบียบ
ลูกหรือระเบียบรองมาใชในการเบิกจายเงิน
รายได 
 

3. ดานระบบสารสนเทศ 
- การจัดทํารายงานหรือการจัดการขอมูลยังไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหมีปญหาในการรวบรวม
ขอมูลเพื่อการวิเคราะหคาใชจาย หรือจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อควบคุมและตรวจสอบ 
 
 
 
- ขอจํากัดของการใชระบบ UBUFMIS เชน ผัง
บัญชี รหัสรายรับ รหัสรายจายไมสอดคลองกับ
ลักษณะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    

 
-ควรจัดฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการขอมูลบนระบบสารสนเทศ และสนับสนุน
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆในการจัดเก็บขอมูล เชน
เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องสแกน เพ่ือลดการใช
กระดาษ และเพื่อใหการจัดเก็บเอกสารมีความ
ปลอดภัย สืบคนไดงายขึ้น 
 
-ปรึกษาผูดูแลระบบ UBUFMIS หาวิทยาลัย
ขอนแกน เพื่อเพ่ิมรหัสรายการใหสอดคลองกับ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
 

4. ดานบุคลากร 
- บุคลากรขาดทักษะ และขาดคูมือในการ
ปฏิบัติงาน และไมสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรขาดแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานทําให
ไมเกิดความรวมมือและการพัฒนาองคกร 
 

 
- ควรมีนโยบายใหบุคลากรที่อยูในตําแหนงงาน
เดียวกันสับเปลี่ยนภาระงาน เพ่ือศึกษา เรียนรู
และพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดความรอบรู
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได กรณีที่ผูปฏิบัติงาน
หลักไมอยู และควรใหบุคลากรทุกคนจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือประกอบการ
ประเมิน 
 
- ควรเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หาแนวทางในการสรางแรงจูงใจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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2. ขอเสนอแนะ    
 2.1ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย อยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ทั้งการปฏิบัติงานในระบบ 
UBUFMIS เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของขอมูลทางดานการเงินและบัญชี 
  2.2 ควรมีการซักซอมและทบทวนนโยบายการปฏิบัติงานในแตละกระบวนงานดานการเงิน
และบัญชีเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถูกตองตรงกัน 

2.3 ควรจัดใหมีการอบรมความรูเก่ียวกับรายงานการเงินและการนําขอมูลทาง 
การเงินไปใชประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน รวมถึงการวิเคราะหงบการเงิน ใหแกผูบริหารใน
แตละหนวยงานอยางนอยปงบประมาณละ 1 คร้ัง เนื่องจากแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารอยูเสมอ เพ่ือความเขาใจและนําขอมูลจากรายงานการเงินไปใชในการตัดสินใจบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 ควรใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงนิและพัสดุจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของตนเองโดยใสขอมูลไวที่ Website กองคลังเพื่อเปนขอมูลใหผูรับบริการหรือบุคลากรในหนวยงาน
ศึกษาการปฏิบัติงานและสามารถเรียนรูงานจากคูมือเพื่อปฏิบัติงานแทนกันได  
 2.5 ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ ใหเขารวมฝกอบรม 

สัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน ความรูดานกฎ ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ความรูความเขาใจกฎหมายความผิดทางละเมิดและบทลงโทษในฐานะเปนผูปฏิบัติงานดานการเงิน

และพัสดุ เจาหนาที่จะไดเกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง รอบคอบมาก

ยิ่งข้ึน 

 2.6 เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ งตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงดังนั้น เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการรับเงินตองศึกษาระเบียบที่เก่ียวของใหเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

 2.7 เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ควรวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ขอ

คําแนะนํา ปรึกษา จากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา เพื่อระดมความคิดชวยกันแกปญหาใหงาน

สําเร็จลุลวงไปไดตามเปาหมาย 
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บทที่ 4 
เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

การบริหารจัดการ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน จะตองมีเทคนิคและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานประกอบดวยมาตรฐานการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยมีองคประกอบดังน้ีคือ 

1. แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการรับ-จายเงิน 
ระบบงานพัสดุ ระบบงานบัญชี และระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณการใช
จายเงิน และแผนกลยุทธในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1  กําหนดเปาหมาย สรางกลไกและกระบวนการทํางาน วางแผนและดําเนินงาน 
ตามแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และประเมินไดตลอดเวลาสรางดัชนี
วัดผลและระบบการตดิตามตรวจสอบ 

1.2  เปลี่ยนแปลงกลไกการทํางาน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เนนการสราง
เครือขายความรวมมือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว แมนยํา ถูกตอง โดยใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3  ใหความสําคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต เนนกลไกสําคัญของกระบวนการ
การศึกษา คือการเรียนรู ฝกฝน อบรม และเรียนรูดวยตนเอง 
 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกองคลัง ตองสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพ่ือใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายนั้นจําเปนตองดําเนินการและมี
กลไกการบริหารระบบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการดานการเงินใหเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดย
ครอบคลุมการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการใชจาย
งบประมาณอยางคุมคามีประสิทธิภาพจากทุกแหลงงบประมาณทั้งแหลงงบประมาณแผนดิน 
งบประมาณเงินรายได และแหลงเงินทุนสนับสนุนจากแหลงอื่น โดยยึดหลักการบริหารจัดการตาม
ระเบี ยบของทางราชการและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ .ศ.2542 มี 6 
องคประกอบคือ 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2. หลักคณุธรรม (Morality) 
3. หลักความโปรงใส (Accountability) 
4. หลักการมสีวนรวม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6. หลักความคุมคา (Cost-effectiveness or Economy) 
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2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน นอกจากจะตองตรวจสอบเอกสาร
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับที่เกี่ยวของแลวยังตองมีระบบกลไกในการควบคุม
งบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดนําระบบโปรแกรมสารสนเทศเขามาใชในการบริหาร
งบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรียกชื่อโดยยอวา ระบบ UBUFMIS ซึ่งผูใชงานในระบบจะไดรับ
สิทธ์ิในการเขาใชงานตามบทบาทภาระหนาที่ ยกตัวอยางเชนเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานการเงินผูดูแล
ระบบจะกําหนดสิทธิ์ใหเขาใชงานไดเฉพาะหนาจอท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการเงินเทานั้น 
โดยมีวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงหนาจอเร่ิมตนการทํางานในโปรแกรมระบบ UBUFMIS ดานการเงินงบประมาณ 

 
ประกอบดวย 

1. กลุมงบประมาณ   ใชปฏิบัติงานดานตรวจสอบเอกสารเบิกจาย 
2. กลุมการเงิน    ใชในการปฏิบัติงานดานทําฎีกาเบิกจาย 
3. กลุมงานระบบลูกหน้ีเงินยืมทดรอง ใชในการปฏิบัติงานดานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 
4. กลุมบัญชีกองทุน   ใชในการปฏิบัติงานดานงานบัญชี  
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แผนภาพที่ 7 แสดงหนาจอกลุมงบประมาณ 

 
ประกอบดวย 

1. ระบบวางแผนงบประมาณ  ใชในการวางแผนงบประมาณ 
2. ระบบงบประมาณ   ใชในการปฏิบัติงานดานการเงินงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 8 แสดงหนาจอระบบงบประมาณ 

ประกอบดวย 
1. แฟมขอมูลหลัก 
2. แฟมกิจกรรม GFMIS 
3. รายการประจําวัน 
4. สอบถาม 
5. ประมวลผล 
6. รายงาน 
7. เอกสาร 
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ภาพที่ 9 แสดงหนาจอรายการประจําวัน 

 
ประกอบดวย 

1. ตั้งยอดงบประมาณ   ใชในกรณีตั้งงบประมาณกลางป 
2. อนุมัติเงนิงวด   ใชในกรณีปรับปรุงงบประมาณ 
3. ขอผูกพันงบประมาณ   ใชในกรณีขออนุมตัิผูกพันงบประมาณ 
4. เบิกจายงบประมาณ   ใชในกรณีเบิกจายงบประมาณ 
5. โอน ยืม คืน    ใชในกรณีโอนหมวดรายจาย 
6. กันเหลื่อมป    ใชในกรณีการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป 
7. เบิกเกินสงคืน   ใชในกรณีการเบิกเกินสงคนืภายในปงบประมาณ 
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2.1 การเบิกจายเงินงบกลาง (สวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตร) 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 

รับ เอกสารขออนุ มั ติ เบิ กจ ายค า
รักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตรบุคลากร
ของรั ฐหน วย งาน ภายใต สํ านั กงาน
อธิการบดี จากงานธุรการกองคลัง  

 

1 นาที 

2 

 
 
 
 

1.ตรวจสอบการกรอกขอมูลครบถวนตาม
แบบฟอรมคารักษาพยาบาลและคาศึกษา
บุตร 
2.ตรวจส อบ หลั กฐ าน ป ระกอบ การ
เบิกจายเชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการ
ตรวจวินิจฉัยของแพทย หนังสือรับรอง
ของสถานศึกษา  
3.หากเอกสารมีการแกไขเพ่ิมเติมสงเรื่อง
คืนตามระบบสารบรรณ 

5 นาที 

3 

 
 
 
 

บันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS 

หนาจอ ขออนุมัติผูกพันและเบิกจายกรณี
ท่ัวไป โดยเลือกการสั่งจายเปนเงินโอน
(TR) เนื่องจากมีนโยบายจายเขาบัญชี
เงินเดือนผูทรงสิทธิ์ 

5 นาที 

4 

 
 
 
 
 

1.ควบคุมการเบิกคารักษาพยาบาล หรือ
คาศึกษาบุตรในโปรแกรม Excel  

2.สงเอกสารผานงานธุรการเพ่ือบันทึกรับ
เอกสารวางฎีกาในระบบ UBUFMIS 

5 

 
 
 

1.เจาหนาที่ธุรการเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
2.เมื่ออนุมัติเรียบรอยแลวเจาหนาที่ธุรการ
บันทึกสงเอกสารใหหนวยฎีกาในระบบ
สารบรรณเพ่ือควบคุมและตรวจสอบ
รายการเอกสาร 

 

1 วันทํา
การ 

 

งานธุรการ 
กองคลัง 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ครบถวน 

ไม
ถกูตอง
สงคืน
แกไข 

เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ 

เอกสารเบิกจาย 

บันทึกการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลและคา
ศึกษาบุตรในระบบ 

UBUFMIS 

เอกสารพรอมหลักฐาน
การเบิกจายในระบบ 

UBUMIS 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

6 

 
 

 

 

1.หนวยฎีกาจัดทําใบสั่งจายพรอมโอนเงิน
ใหแกผูทรงสิทธ์ิในระบบ UBUFMIS  
2.แจงผูมีอํานาจในการโอนเงินเพื่อ
ดําเนินการอนุมัติการโอนเงินในระบบ  

1 วันทํา
การ 

7 

 
 
 

เมื่อสิ้นเดือนผูทรงสิทธิ์ตรวจสอบยอดเงนิ
คารักษาพยาบาลหรือคาศึกษาบุตรที่ขอ
เบิกวาเขาบัญชีเงินเดือน ถูกตอง 
ครบถวน  

ภายในสิ้น
เดือน 

แผนภาพท่ี 10 แสดงข้ันตอนการเบิกจายเงินงบกลาง 
 
หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ 
    จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดกระบวนการ 
     
    เอกสาร หรือเอกสารชุด 
 
    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
    การตัดสินใจ 
    ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 
    จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําใบสั่งจายพรอมโอน
เงินในระบบ UBUFMIS 

ผูทรงสิทธ์ิไดรับ
เงินสวัสดิการงบ

กลาง 
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ขั้นตอนการเขาปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS กรณีขออนุมัติผูกพนัและเบิกจายคารักษาพยาบาล 
 

 
แผนภาพท่ี 11 แสดงการเขาหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีทั่วไป 

 
วิธีการเขาสูหนาจอเบิกจายงบกลาง(คารักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตร) 

1. กลุมงบประมาณ 
2. ระบบงบประมาณ 
3. รายการประจําวัน 
4. เบิกจายงบประมาณหรือผูกพันงบประมาณ 
5. เลือกหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีทั่วไป 

 
เทคนิคในการใชระบบ UBUFMIS 
 ในกรณีที่การปฏิบัติการบันทึกขอมูลระบบ UBUFMIS ซึ่งมีหนาจอในการใชงานเปนจํานวน
มากซึ่งหากเขาระบบโดยวิธีปกติดังกลาวขางตน การปฏิบัติงานจะมีความลาชา ระบบสามารถให
ผูปฏิบัติงานเลือกหนาจอที่ใชงานเปนประจําโดยโอนหนาจอมาทางฝงขวาของหนาจอหลัก ซึ่งจะทําให
การปฏิบัติงานมคีวามรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตามภาพที่ 5 
 การปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS ในสวนของงบกลางซึ่ งประกอบดวยการเบิกคา
รักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตร มีการเขาปฏิบัติงานในระบบเหมือนกัน ซึ่งจะแตกตางกันเฉพาะการ
เลือก โครงการยอยและกิจกรรม ดังนั้นจึงขออธิบายการเขาปฏิบัติงานในระบบเฉพาะงบกลาง
ประเภทคารักษาพยาบาล 
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ภาพที่ 12 แสดงการกรอกรายละเอียดใบเบิก 

 
ประกอบดวย 
 ประเภทเรื่อง   เลือกประเภทเร่ืองเปน ทั่วไป 
 ประเภทเรื่องยอย  เลือกเบิกงบกลาง 
 เลขที่เอกสารอางอิง  เลขที่หนังสือตามระบบสารบรรณ 
 วันที่เอกสารอางอิง  วันที่ตามหนังสือระบบสารบรรณ 
 วิธีดําเนินการ   เลือก อ่ืนๆ 
 เรื่อง    กรอกรายละเอียดหลักๆท่ีตองการเบิกจาย 
 รายละเอียด   กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม(ถามี) 
 ปงบประมาณ   ใสปงบประมาณปจจุบัน 
 แหลงเงิน   เลือกงบกลาง-เงินแผนดิน 
 หนวยงาน   เลือกหนวยงานท่ีกําหนดประเภทคาใชจายไว 
 กองทุน/งาน/โครงการ  ระบบจะขึ้นใหอัตโนมัติตามที่กองแผนตั้งไว 
 โครงการยอย   เลือกงบกลางคาใชจายบุคลากร 
 กิจกรรม    เลือกโครงการคาใชจายงบกลางคารักษาพยาบาล 
 รายละเอียดใบเบิก(แถบที่1) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูทรงสทิธ์ิ/ใบสําคัญ 
     เนื่องจากผูทรงสิทธิ์เปนบุคลากรของรัฐจึงไมมี 

การหักภาษีมูลคาเพ่ิมในรายการเบิกประเภทนี้ 
 รายการหัก (แถบที่ 3)  เนื่องจากเปนเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
     บุคลากรของรัฐจึงไมมีรายการหัก 
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ภาพที่ 13 แสดงหนาจอการกรอกรายการที่ขอเบิก 

ประกอบดวย 
 รายการ (แถบที่ 2)  เลือกรายการรายจายเปนคารักษาพยาบาล 
 จํานวนเงินตัดงบฯ  ใสจํานวนเงนิที่ขอเบิก    
 

 
ภาพที่ 14 แสดงหนาจอการกรอกรายการสั่งจาย 

ประกอบดวย 
 รหัสเจาหนี้ และจํานวนเงินจายจริง จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนื่องจากบันทึกไวแลวใน 
      แถที่ 1 และ 2 
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 รหัสประเภทการจาย   เลือก TR (เงินโอน) เพ่ือจายเขาบัญชีเงนิเดือน 
 ปุมบันทึก (Save)   เลือกปุมบันทึกขอมูลการขอเบิก ระบบจะให 
      เลขที่คมุยอดเบิกจาย (10UXXXXXXXX) 

และเลขที่คุมยอดผูกพัน (10FXXXXXXXX)  
 

 
ภาพที่ 15 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

 
 เมื่อบันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีทั่วไปครบถวนทุกหนาจอแลว และไดเลขที่คุมยอดเบิกจาย
10UXXXXXXXX ทําการคัดลอกเลขที่คมุยอดเบิกจายมาวางที่หนาจอบันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 
ขอมูลท่ีบันทึกไปทั้งหมดจะปรากฏในหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย ตามภาพที่ 10 
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ภาพที่ 16 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

ประกอบดวย 
 ปุม สถานะอนุมัติเบิกจาย   เลือกคลิ๊ก อนุมัติ/ไมอนุมัติ ระบบจะให 
      ยืนยันการอนุมัติ/ไมอนุมัติ คลิ๊ก OK 
 ปุม พิมพใบเบิกจาย   สามารถเลือกได 2 จุดคือปุมพิมพดานบนหนาจอ 
      และในชองพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 
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ภาพที่ 18 แสดงหนาจอการพิมพใบอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

 

 
ภาพที่ 19 แสดงใบรายการผูกพันและเบิกจายงบกลาง 

 
 เมื่อบันทึกการเบิกจายและไดเอกสารรายการผูกพันและเบิกจายจากระบบเรียบรอยแลวแนบ
เอกสารใบเบิกกับแบบฟอรมการเบิกคารักษาพยาบาลพรอมหลักฐานประกอบการเบิกจาย ทําการ
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ควบคุมการเบิกจายในทะเบียนคุม Excel สงเอกสารทั้งหมดไปยังงานธุรการเพ่ือลงรับเอกสารการ
เบกิจายในระบบ เสนอเร่ืองตอผูมีอํานาจอนุมัติ และสงหนวยฎีกาทําใบสั่งจายพรอมโอนเงนิเขาบัญชี
ผูทรงสิทธ์ิตามลําดับตอไป 
 

2.2 การเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (งบประมาณเงินรายได) 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 

1 . เอ ก ส า ร ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก จ า ย
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยคณะ/วิทยาลัย สง
เอกสารขอเบิกผานกองการเจาหนาที่ 
จากงานธุรการกองคลัง 

2. ธุรการกองคลังลงรับผานระบบ
สารบรรณสงใหหนวยตรวจจาย 

 

1 นาที 

2 

 
 
 
 

1.ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติและ
เบิกจายถูกตอง ครบถวนตามประกาศ
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
2.ตรวจส อบ หลั กฐ าน ป ระกอบ การ
เบิกจายเชน ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน 
ใบสําคัญรับเงินคาหนังสือ/ตําราและคา
ดํารงชีพรายเดือน  
3.หากเอกสารมีการแกไขเพ่ิมเติมสงเร่ือง
คืนตามระบบสารบรรณ 

5 นาที 

3 

 
 
 
 

บันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS 

หนาจอ ขออนุมัติผูกพันและเบิกจายกรณี
ท่ัวไป โดยเลือกการสั่งจายเปนเช็ค(CQ) 
เนื่องจากมีการเปดบัญชีกองทุนพัฒนา
บุคลากรเปนการเฉพาะ 

5 นาที 

4 

 
 
 
 
 

สงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
พรอมใบผูกพันและเบิกจายในระบบ 
UBUFMIS ผานงานธุรการเพ่ือบันทึกรับ
เอกสาร เสนอเอกสารเพื่อวางฎีกาใน
ระบบ UBUFMIS 

งานธุรการ 
กองคลัง 

ไมถูกตอง
สงคืน
แกไข 

เอกสารเบิกจาย
เงินกองทุนพัฒนา

บุคลากร 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ครบถวน 

บันทึกการเบิกจาย
เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรในระบบ 

UBUFMIS 

เอกสารพรอมหลักฐาน
การเบิกจายในระบบ 

UBUMIS 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

5 

 
 
 

1.เจาหนาที่ธุรการเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
2.เมื่ออนุมัติเรียบรอยแลวเจาหนาที่ธุรการ
บันทึกสงเอกสารในระบบสารบรรณเพ่ือ
สงใหหนวยฎีกาดําเนินการเบิกจายตอไป 
 

 

 

1 วันทํา
การ 

 

6 

 
 

 

1.หนวยฎีกาจัดทําใบสั่งจายพรอมพิมพ
เช็คสั่งจายใหแกผูทรงสิทธ์ิในระบบ 
UBUFMIS  
2.หนวยฎีกาสงเอกสารใบสั่งจายพรอม
เช็คใหงานธุรการเสนอผูมีอํานาจในการ
อนุมัติ  

1 วันทํา
การ 

7 

 1.งานธุรการเสนอใบสั่งจายและเช็คใหผูมี
อํานาจอนุมัติและลงนามในเช็ค 

2.เม่ืออนุมัติและลงนามในเช็คเรียบรอย
แลวงานธุรการสงเอกสารใหเจาหนาที่ผู
จายเช็ค 

1 วันทํา
การ 

8 

 
 
 

1.เจาหนาที่ผูจายเช็คแจงผูทรงสิทธิ์มารับ
เช็คพรอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
การจาย 

2.เจาหนาที่ผูจายเช็คตรวจสอบเอกสารท่ี
ทําการจายเช็คเรียบรอยแลวลงทะเบียน
สงงานบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชีตอไป  

ภายใน
เดือน 

  แผนภาพที่ 20 แสดงข้ันตอนการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ 

จัดทําฎีกาพรอมใบสั่งจาย
ในระบบ UBUFMIS 

ผูทรงสิทธ์ิไดรับ
เช็คเงินทุนพัฒนา

บุคลากร 

เสนออนุมัติ
ฏีกาและเช็ค 
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วิธีการเขาสูหนาจอเบิกจายเงินทุนพัฒนาบุคลากร(งบประมาณเงินรายได) 
1. กลุมงบประมาณ 
2. ระบบงบประมาณ 
3. รายการประจําวัน 
4. เบิกจายงบประมาณหรือผูกพันงบประมาณ 
5. เลือกหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจายกรณีทั่วไป 

 
เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS 

การบันทึกขอมูลในระบบ UBUFMIS ทุกหนาจอจะมีการกรอกรายละเอียดอยู 2 สวนดังนี้ 
1. สวนที่เก่ียวกับงบประมาณ เชนขอมูลหนังสือท่ีขอเบิก วันเดือนปท่ีเบิก เร่ืองท่ีขอเบิก 

แหลงงบประมาณ หนวยงาน กิจกรรม โครงการ หมวดรายจาย และเมื่อกรอกรายละเอียดเก่ียวกับ
งบประมาณ โครงการ กิจกรรมเรียบรอยแลว ระบบจะขึ้นวงเงินท่ีขออนุมัติใชไปแลวในกิจกรรมนั้นๆ
ใหโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในสวนน้ีผูบันทึกขอมูลตองใสรายละเอียดใหครบถวนจึงจะสามารถเบิกจาย
งบประมาณได 

2. สวนที่เก่ียวกับรายละเอียดการจายเงนิ เชน รหัสเจาหนี้หรือผูทรงสิทธ์ิ รหัสรายจาย 

รายการหักภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณเีปนการจายเจาหนี้รานคา) และประเภทการจายเงนิ ซึ่งมีท้ังหมด ๔ 
แถบรายละเอียด ดังน้ี 

แถบท่ี 1 รายละเอียดใบเบิก  เปนการกรอกขอมูลเก่ียวกับเลขหนังสือท่ีขอเบิกเงิน 
 รหัสเจาหนี้ที่ตองจายเงินให ประเภทเจาหนี้ ภาษีมูลคาเพ่ิม(กรณีเปนเจาหนี้รานคา) และเลขที่อางอิง
(ใบหลักฐานการเบิกเงิน) 
  แถบท่ี 2 รายการ ใหเลือกรายการจายโดยการคนหาประเภทรายจาย และใสจํานวน
เงินที่ชองตัดเงนิงบ 
  แถบท่ี 3 รายการหัก  กรณีท่ีเจาหนี้เปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย รายการหักจะไม
กรอกขอมูล สามารถขามไปแถบท่ี 4 ไดเลย 

แถบท่ี 4 รายการสั่งจาย ระบบจะขึ้นรหัสเจาหนี้และจํานวนเงินใหอัตโนมัติ 
เนื่องจากมีการกรอกขอมูลในแถบที่ 1 และ 2 ไวแลว ดังนั้นในแถบน้ีจะทําการเลือกเฉพาะรหัส
ประเภทการจาย เทานั้น  
 เนื่องดวยวิธีการบันทึกเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ในระบบ UBUFMIS ปฏิบัติ
เชนเดียวกับกรณีการเบิกจายงบกลาง (คารักษาพยาบาลและคาศึกษาบุตร) ดังนั้นจะขอกลาวถึง
วิธีการคัดลอกหนาจอบันทึกผูกพันและเบิกจายไปยังหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย 
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แผนภาพท่ี 21 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการเพื่อไปดําเนินการอนุมัติ 

 
กรณีการคัดลอกหนาจอผูกพันและเบิกจายไปอนุมัติเบิกจาย 

เมื่อทําการบันทึกขอมูลเบิกจายและไดเลขที่คุมยอดเบิกจาย 10UXXXXXXXX เรียบรอยแลว
คลิ๊กเลขที่คมุยอดเบิกจายใหเปนแถบทึบและดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกคลิ๊กปุม แกไข จะมีรายการใหเลือกในกรณีนี้ตองการคัดลอกหนาจอนี้เพื่อไปอนุมัติ 

เบิกจายในหนาจออนุมัติผูกพันและเบิกจาย ดังนั้นเลือก คัดลอก 
2. เลือกเมนู ออก จะกลับไปหนาจอหลักของระบบ UBUFMIS 

3. เลือกหนาจอ อนุมัติผูกพันและเบิกจาย 

4. เลือกคลิ๊กปุม แกไข จะมีรายการใหเลือกแค 2 รายการคือ วางและแกไข เนื่องจากไดทํา 

การคัดลอกหนาจอผูกพันและเบิกจายไวแลว ดังนั้นเลือก วาง  
5. ระบบจะขึ้นเลขที่คุมยอดเบิกจายที่คัดลอกมาให คลิ๊กที่ปุม คนหา ระบบจะดึงขอมูลท่ี 

รอการอนุมัติเบิกจายท้ังหมดมาให เลือกคลิ๊กที่ปุม cancel 
6. รายการผูกพันและเบิกจายที่คัดลอกไวจะขึ้นมาทั้งหมด ตรวจสอบรายละเอียดขอมูล 

ถูกตอง ครบถวนแลว คลิ๊กที่ อนุมัติ และเลือก Save (บันทึก) ระบบจะใหยืนยันการอนุมัติอีกครั้ง 
เลือก OK  
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แผนภาพท่ี 22 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพื่อไปดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 

 

 
แผนภาพที่ 23 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 
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แผนภาพที่ 24 แสดงหนาจอวิธีการคัดลอกรายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 

 
 

 
แผนภาพที่ 25 แสดงหนาจอการคนหารายการเพ่ือดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 
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แผนภาพที่ 26 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการเพื่อดําเนินการอนุมัติเบิกจาย 

 
 

 
แผนภาพท่ี 27 แสดงหนาจอยืนยันการอนุมัติเบิกจาย 

 
7. เลือกคลิ๊กท่ี พิมพใบผูกพันและเบิกจาย หรือเมนู บันทึก ระบบจะขึ้นหนาจอรายการ 

ผูกพันและเบิกจายเพ่ิมข้ึนมา 
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แผนภาพท่ี 28 แสดงหนาจอการพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 

 

 
แผนภาพที่ 29 แสดงหนาจอใบผูกพันและเบิกจาย 
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แผนภาพที่ 30 แสดงหนาจอการสั่งพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 

 
กรณีท่ีเกดิความผิดพลาดในการเบิกจายเงินในระบบ UBUFMIS 

8. เลือกหนาจอ ยกเลิกเบิกจาย กรณีที่พบความผิดพลาดในขณะที่ยังไมสงเอกสารไปวาง 

ฎีกา หากสงเอกสารไปวางฎีกาแลวกอนทําการยกเลิกเบิกจายตองนําใบผูกพันและเบิกจายที่อนุมัติใน
ระบบเรียบรอยไปใหงานธุรการยกเลิกการสงเอกสารวางฎีกากอนจึงจะสามารถเขาทําการยกเลิก
เบิกจายในระบบได 

9. เลือกคลิ๊กที่ปุม คนหา ระบบจะแสดงรายการเบิกจายท้ังหมดให กรอกเลขท่ีคุมยอด 

เบิกจาย 10UXXXXXXXX แลวคลิ๊กท่ีปุม Find ระบบจะคนมาใหเฉพาะรายการที่ตองการยกเลิก
จากนั้นคลิ๊กที่ปุม OK 

10. ขอมูลรายการผูกพันและเบิกจายจะขึ้นมาทั้งหมดตามที่คนหา เลือกคลิ๊กที่ปุม ยกเลิก 

 แลวคลิ๊ก Save (บันทึก) 
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แผนภาพท่ี 31  แสดงหนาจอการยกเลิกเบิกจาย 

 

 
แผนภาพที่ 32 แสดงหนาจอการคนหาเลขที่คมุยอดเบิกจายเพ่ือทําการยกเลิก 

 
 
 



50 

 

  คูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน   โดย  นางสาวลักขณา  กอแกว 

 

 
แผนภาพที่ 33 แสดงหนาจอการคนหาเลขที่คุมยอดเบิกจายเพ่ือทําการยกเลิก 

 

 
แผนภาพท่ี 34 แสดงหนาจอการยกเลิกเบิกจาย 
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กรณีขออนมุัติและยืมเงินคาใชจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ในการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร จะมีคาใชจายที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนผูไดรับ

คัดเลือกใหทุนการศึกษาตอภายในประเทศอยูหลายประเภทเชน คาเลาเรียน คาหนังสือ/ตํารา 
คาใชจายในการดํารงชีพประจําเดือน เปนตน ซึ่งคาเลาเรียนที่ตองจายใหกับสถาบันการศึกษาอาจจะ
มีจํานวนเงินที่คอนขางสูง ดังนั้นผูรับทุนสามารถขออนุมัติและยืมเงินได เพ่ือสํารองจายคาเลาเรียนไป
กอนแลวคอยนําใบเสร็จรับเงินมาขออนุมัติเบิกจาย โดยมีขั้นตอนการเขาระบบ UBUFMIS ดังน้ี 

11.  เลือกหนาจอ บันทึกผูกพัน และกรอกขอมูลใหครบถวนทกุชองรายการ 

12. หนาจอบันทึกผกูพัน เปนการกรอกขอมูลท่ีเก่ียวกับงบประมาณ หนวยงาน รายการ

รายจาย และวงเงินที่จะขออนุมัตใิชเทานั้น 

13. เลือก Save (บันทึก) ขอมูล ระบบจะใหเลขที่คุมยอดผูกพัน 10FXXXXXXXX  ระบบ

จะแจงวงเงินงบประมาณคงเหลือและใหยืนยันการสรางใบผูกพัน เลือก OK 

14. เม่ือยืนยันเรียบรอยแลวจะสังเกตวาชองสถานะการอนุมัติผูกพันจะเปน รออนุมัติ ซึ่ง 

ถือวาการผูกพันงบประมาณยังไมสมบูรณ  

15. คัดลอกเลขท่ีคุมยอดผูกพัน ไปหนาจอ อนุมัติผูกพัน เพื่อทําการอนุมัติผูกพัน 

งบประมาณใชหลักการและวิธีการคัดลอกตามที่กลาวมาขางตน พรอมพิมพใบอนุมัติผูกพัน

งบประมาณแนบเร่ืองและสัญญายืมเงิน เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

 

 
แผนภาพที่ 35 แสดงหนาจอขอผูกพันงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 36 แสดงหนาจอขอผูกพันงบประมาณ 

 

 
แผนภาพท่ี 37 แสดงหนาจอระบบแจงงบประมาณและยืนยันสรางใบผูกพันงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 38  แสดงหนาจอบันทึกขอผูกพันงบประมาณ 

 

 
แผนภาพท่ี 39 แสดงหนาจอยืนยันการสรางใบผูกพันงบประมาณ 
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แผนภาพท่ี 40 แสดงหนาจอบันทึกผูกพันงบประมาณสถานะรออนุมตัิ 

 

 
แผนภาพที่ 41 แสดงหนาจอการคัดลอกรายการผูกพันเพื่ออนุมัติผูกพันงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 42 แสดงหนาจอการอนุมัติผูกพัน 

 

 
แผนภาพท่ี 43 แสดงหนาจอการคนหาเลขที่คุมยอดผูกพัน 
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แผนภาพท่ี 44 แสดงหนาจอการคนหาเลขที่คุมยอดผูกพัน 

 

 
แผนภาพท่ี 45 แสดงหนาจออนุมัติผูกพันงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 46 แสดงหนาจอยืนยันงบประมาณคงเหลือและอนุมัติผูกพันงบประมาณ 

 

 
  แผนภาพที่ 47 แสดงหนาจอสถานะอนุมัติผูกพันงบประมาณ 
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2.3 การเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(งบประมาณแผนดิน) 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 
 
 

1. เจาหนาที่ธุรการสงหนังสือจากสวน
ราชการภายนอกที่มอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินเบิกเงินงบประมาณแทนโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

- แบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน 
3 ฉบับที่ลงลายมือชื่อโดยหัวหนาสวน
ราชการเจาของงบประมาณ ท้ัง 3 ฉบับ 

 

1 นาที 

2 

 
 
 
 

1.ต รวจส อบ เอกสาร พ รอม เกษี ยณ 
หนังสือเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือลง
ลายมือชื่อในแบบใบแจงงบประมาณเบิก
แทนกันทั้ง 3 ฉบับ 

2.เจาหนาที่ธุรการแจงเวียนหนังสือให
หนวยงานตางๆดังนี้ 
- กองแผนงาน 

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณเบิก
แทนกันโครงการนี้ 
- หนวยฎีกา 

1 วัน 

3 

 
 
 
 

จัดทําหนังสือภายนอกพรอมแนบแบบใบ
แจงงบประมาณเบิกแทนกันที่ลงนาม
เรียบรอยแลวเพ่ือสงผานงานประสานงาน
ใหหนวยงานดังนี ้
1.สวนราชการเจาของงบประมาณ  ฉบับที่ 
1 

2.กรมบัญชีกลาง  ฉบับท่ี 2 

3.เก็บใสแฟมไวท่ีมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 3  
10 นาที 

4 

 
 
 
 
 

1.หนวยตรวจจาย ตรวจวิเคราะห
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หมวด
รายจาย พรอมทําการตั้ง/ปรับปรุง
งบประมาณกลางป ในระบบ UBUFMIS  
2.แจงคณะ/หนวยงาน ที่รับผิดชอบ

งานธุรการ 
กองคลัง 

แจง
เวียน

หนังสือ
เบิก

แทนฯ 

หนังสือแจงเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน 

เสนอหัวหนา
สวนราชการ

ลงนาม 

จัดทําหนังสือพรอมใบ
แจงงบประมาณเบิกแทน

กันสงสวนราชการที่
เก่ียวของ 

ตั้ง/ปรับปรุงงบประมาณ
กลางปในระบบ 

UBUMIS 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

 งบประมาณเบิกแทน กิจกรรม/โครงการนี้
จัดทําบันทึกเบิกพรอมแนบรายละเอียด
ประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 
- ใบสําคัญรับเงนิ พรอมสําเนาบัตร
ประชาชน 

- สาํเนาหนังสือและใบแจงงบประมาณ
เบิกแทน 

- สําเนาโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
เบิก 

แผนภาพที่ 48  ขั้นตอนการเสนอหนังสือพรอมแบบแจงงบประมาณเบิกแทนกันและเตรียม

งบประมาณ 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1.ธุรการกองคลังลงรับผานระบบสาร
บรรณสงใหหนวยตรวจจาย 

2.เอกสารเร่ืองขออนุมัติ เบิกจายเงิน
งบประมาณ เบิ กแทนกัน จากคณ ะ/
วิทยาลัย/หนวยงาน 

1 นาที 

2 

 
 
 
 

1.ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจาย
พรอมหลักฐานประกอบการเบิก ถูกตอง 
ครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ใบสําคัญรับเงิน 

- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาหนังสือ/ใบแจงงบประมาณเบิก
แทนกัน 
- สําเนาโครงการ/กิจกรรม (ถามี)  
3.หากเอกสารมีการแกไขเพ่ิมเติมสงเร่ือง
คืนตามระบบสารบรรณ 

 

5 นาที 

งานธุรการ 
กองคลัง 

ไม
ถกูตอง
สงคืน
แกไข 

เอกสารเบิกจาย 

ตรวจสอบ
เอกสารขอเบิก
งบประมาณ

แทนกัน 

แจงหนวยงาน 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

3 

 
 

 
 

บันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS 

หนาจอ ขออนุมัติผูกพันและเบิกจายกรณี
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยเลือกการสั่งจาย
เปนเช็ค(CQ) เนื่องจากมีการเปดบัญชีเงิน
อุดหนุนทั่วไป(เงินงบประมาณแผนดิน) 

5 นาทีและ  
1 วันทํา
การ 

4 

 
 
 
 

1.เสนอเร่ืองขออนุมัติเบิกจายงบประมาณ
เบิกแทนกันผานงานธุรการ 

2.เม่ือไดรับอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ธุรการบันทึกสงเรื่องใหหนวย
ฎีกาทําการเบิกจายเงินออกจากระบบ 
GFMIS  
 

5 

 1.หนวยฎีกาจัดทําฎีกา/ใบสั่งจาย พรอม
พิมพเช็คสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินอุดหนุน
ท่ัวไป(งบประมาณแผนดนิ)  
 

 

1 วันทํา
การ 

 

6 

 
 

1.หนวยฎีกาสงเรื่องผานงานธุรการเพื่อ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติใบสั่งจายและลง
นามในเช็ค  
2.อนุมัติเรียบรอยแลวธุรการสงเร่ืองให
งานการเงนิรับเรียกผูเก่ียวของรับเช็ค  

1 วันทํา
การ 

7 

 1.งานการเงินรับ ทําการรับเช็คเพื่อนํา
ฝากเขาบัญชีเงนิอุดหนุนท่ัวไป
(งบประมาณแผนดิน) เพ่ือรอการขอ
อนุมัติยืมเงินไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ของคณะ/หนวยงานที่ไดรับงบประมาณ
เบิกแทนกัน 
 

1 วันทํา
การ 

แผนภาพที่ 49 ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 

บันทึกการเบิกจายเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน

ในระบบ UBUFMIS 

เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ 

 

จัดทําฎีกา/ใบสั่งจาย
ในระบบ GFMIS 
พรอมพิมพเช็ค 

เสนออนุมัติ 
ฏีกาและเช็ค 

 

งานการเงินรับ 
รับเช็ค 



61 

 

  คูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน   โดย  นางสาวลักขณา  กอแกว 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 
 
 

1.ธุรการกองคลังลงรับผานระบบสาร
บรรณสงเอกสารใหหนวยตรวจจาย 

2 .เอ ก ส า ร เรื่ อ ง ข อ อ นุ มั ติ ยื ม เ งิ น
งบประมาณ เบิ กแทนกัน จากคณ ะ/
วิท ยาลั ย /หน วย งาน  โด ยมี เอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
- สัญญายืมเงนิ 

- สําเนาใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน 

- สําเนาโครงการ/กิจกรรม (ถามี) 

1 นาที 

2 

 
 

 

1.ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติยืมเงิน
พรอมหลั กฐานประกอบ การยื ม เงิน 
ถูกตอง ครบถวน  
2.ลงทะเบียนคุมลูกหนี้ เงินยืมประจําป
งบประมาณนั้ นๆ เพ่ือควบคุมการใช
จายเงินและการสงใชใบสําคัญตัดหน้ีเงิน
ยืมตอไป 
3.หากเอกสารมีการแกไขเพ่ิมเติมสงเร่ือง
คืนตามระบบสารบรรณ 

5 นาที 

3 

 
 
 

สงเอกสารพรอมสัญญายืมเงินใหงาน
การเงินรับเพ่ือทําการบันทึกในทะเบียน
การยืมเงินในบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป(เงิน
งบประมาณแผนดิน) 5 นาทีและ 

1 วันทํา
การ 

4 

 
 
 
 
 

-เสนอผูมีอํานาจอนุมัติยืมเงนิงบประมาณ
เบิกแทนกันผานงานธุรการ 
 
 

5 

 -เมื่อไดรบัอนุมัติเงินยืมเรียบรอยแลว
เจาหนาที่ธุรการบันทึกสงเรื่องใหหนวย
ฎีกาเพ่ือทําการเบิกจายเงินและพิมพเช็ค
สั่งจายใหผูทรงสิทธ์ิ 

-หนวยฎีกาจัดทําฎีกา/ใบสั่งจายพรอม
พิมพเช็คสั่งจายเงินใหผูทรงสิทธ์ิ 

 

1 วันทํา
การ 

 

งานธุรการ 
กองคลัง 

ไม
ถกูตอง
สงคืน
แกไข 

เอกสารการขอยืม
เงินงบประมาณเบิก

แทนกัน 

ตรวจสอบ
เอกสารขอยืม

เงินงบประมาณ
แทนกัน 

บันทึกการยืมเงินใน
ทะเบียนคุมลูกหน้ี

งบประมาณเบิกแทนกัน
ในระบบ Excel 

เสนอผูมี
อํานาจ
อนมุัติ 

จัดทําฎีกา/ใบส่ังจาย
นอกระบบพรอมพิมพ

เช็ค 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

7 

 -งานการเงนิรับแจงผูทรงสิทธิ์รับเช็ค
พรอมสงตนเร่ืองเงินยืมคืนเพ่ือแนบมาใน
ตอนรายงานพรอมสงใชใบสําคัญคืนเงนิ
ยืม  
 
 

1 วันทํา
การ 

แผนภาพที่ 50 ข้ันตอนการยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูทรงสิทธ์ิรับเช็ค 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ระยะเวลา  
(หนวย:นาที/

วัน) 

1 

 
 
 
 

1.ธุรการกองคลังลงรับผานระบบสาร
บรรณสงเอกสารใหหนวยตรวจจาย 

2.เอกสารเร่ืองขอรายงานพรอมสงใช
ใบสําคัญงบประมาณเบิกแทนกันจาก
คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน โดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
- เอกสารเบิกจายคาใชจายทุกประเภทที่
ไดรับการอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว 

- ตนเร่ืองเงินยืมงบประมาณเบิกแทนกัน 

1 นาที 

2 

 
 

 

1.ตรวจสอบเอกสารการขอรายงานพรอม
สงใชใบสําคัญโครงการงบประมาณเบิก
แทนกัน ถูกตอง ครบถวน  
2.หากเอกสารมีการแกไขเพ่ิมเติมสงเร่ือง
คืนตามระบบสารบรรณ 
 

 

5 นาที 

3 

 
 
 

-.ลงทะเบียนตัดลูกหน้ีเงินยืมประจําป
งบประมาณนั้นๆ โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี ้
- กรณีสงใชใบสําคัญคาใชจายเต็มวงเงิน
ยืม 

- กรณี ส งใช ใบสํ าคัญ ค าใช จ ายมี เงิน
คงเหลือเสนอความเห็นพรอมแจงเจาของ
โครงการหรือลูกหนี้เงินยืมทําการคืนเงิน
เพ่ือกองคลังนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน 

5 นาที 
 

  
1 วันทํา
การ 

4 

 
 
 
 

-เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ และสงเร่ืองใหงาน
บัญชีเพื่อทําการบันทึกบัญชีตอไป 
 

แผนภาพที่ 51 ขั้นตอนการรายงานสงใชใบสําคัญงบประมาณเบิกแทนกัน 

 

งานธุรการ 
กองคลัง 

ไม
ถกูตอง
สงคืน
แกไข 

ตรวจสอบ
เอกสารขอสงใช
ใบสําคัญพรอม
คุมยอดรายงาน 

บันทึกการสงใชใบสําคญั
พรอมตัดลูกหน้ีเงินยืมใน

ระบบ Excel 

เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ 

 

เอกสารการรายงาน
พรอมสงใชใบสําคัญ 

งบประมาณเบิกแทนกัน 

 

สงงานบัญชีเพ่ือ
บันทึกบัญชี 
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วิธีการตั้งงบประมาณกลางปในระบบ UBUFMIS 

 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน คือเงนิงบประมาณแผนดินท่ีสวนราชการอ่ืนมอบหมายใหคณะ/

วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําหนาท่ีเบิกงบประมาณแทนโดย

มหาวิทยาลัยผูเบิกแทนมีหนาท่ีจัดทําเอกสารเร่ิมตั้งแตไดรับหนังสือแจงการใหเบิกเงนิงบประมาณ

แทนกันจนถึงการรายงานพรอมสงใชใบสําคัญ และเนื่องจากการเบิกเงินงบประมาณแทนกันไมใช

งบประมาณรายจายที่มหาวิทยาลัยไดรับมาจากสํานักงบประมาณ ดังนั้นในการเบิกจายเงินจากระบบ 

GFMIS จึงตองทําการตั้งงบประมาณกลางปในระบบ UBUFMIS เพ่ือเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทน

กันออกจากระบบ GFMIS โดยมีวิธีการตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

1. เขาเมนู ตั้งยอดงบประมาณ เลือกหนาจอตั้งงบประมาณกลางป 

2. บันทึกรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ต้ังงบประมาณกลางป  เลือกวันที่ตามหนังสือแจงเบิกแทน 

ปงบประมาณ   เลือกปงบประมาณที่ไดรับหนังสือเบิกแทน 

แหลงเงนิ    เลือกแหลง 1 (เงนิงบประมาณ) 

หนวยงาน    เลือกรหัสหนวยงานท่ีเปนผูเบิกแทน 

รหัสกองทุน    กองทุนจัดการศึกษาหรือกองทุนวิจัย 

รหัสงาน/โครงการ   งบเบิกแทน-ชื่อโครงการ………………. 

รหัสโครงการยอย   เลือกตามผังงบประมาณ 

รหัสกิจกรรม    เลือกกิจกรรมท่ีตั้งไวในผังงบประมาณ 

รหัสงบรายจาย   เลือกรายจายตามใบแจงงบประมาณเบิกแทน 

จํานวนเงิน    ใสจํานวนเงนิตามใบแจงงบประมาณเบิกแทน 

3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถวนแลว เลือก Save (บันทึก) ชองสถานะ จะเปน รอการ 

อนุมัติ  

4. ปดหนาจอตั้งงบประมาณกลางป แลวเขาหนาจออนุมัติงบประมาณกลางปโดยกรอก 

รายละเอียดเฉพาะ วัน/เดอืน/ป  ปงบประมาณ  แหลงงบประมาณ และรหัสคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/

หนวยงาน ระบบจะขึ้นขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม โครงการ งบรายจาย จํานวนเงินโดยอัตโนมัติ 

5. คลิ๊กเลือกสถานะเปน อนุมตัิ  คลิ๊ก Save ระบบจะประมวลผลใหเรียบรอย คลิ๊ก OK 

6. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณกลางปไดโดยการเขาหนาจอ รายงานการต้ังยอดเงิน

งบประมาณ ตามภาพ 
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แผนภาพที่ 52 แสดงหนาจอการเขาระบบเพื่อตั้งแผนงบประมาณกลางป 

 

 
แผนภาพที่ 53 แสดงหนาจอการตั้งงบประมาณกลางป 

 



66 

 

  คูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน   โดย  นางสาวลักขณา  กอแกว 

 

 
แผนภาพท่ี 54 แสดงหนาจอเลือกสถานะการตั้งงบประมาณกลางป 

 

 
แผนภาพที่ 55 แสดงหนาจอเลือกอนุมัติและประมวลผลการตั้งงบประมาณกลางป 
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แผนภาพที่ 56 แสดงหนาจอตรวจสอบรายงานการตั้งงบประมาณกลางป 

 

แผนภาพท่ี 57 แสดงหนาจอกรอกรายละเอียดการเขาหนารายงานการตั้งยอดเงนิงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 58 แสดงหนาจอรายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ 

 

7. ในกรณีท่ีมีการตั้งงบประมาณกลางปรหัสกิจกรรม โครงการหน่ึงไปแลว ตอมา 

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเบิกแทนกันมาในรหัสกิจกรรม โครงการเดิมท่ีไดตั้งงบประมาณกลางป

ไปเรยีบรอยแลว ในการปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS สามารถดําเนินไดดังนี้ 

7.1 เขาระบบการปรับปรงุและอนุมัติปรับปรุงจํานวนเงินงบประมาณตามภาพที่ 

15-7 ถึง 15-14 

7.2 เขาระบบบันทึกเงินประจํางวดและอนุมัติเงินประจํางวดในรายการที่ขอ 

ปรบัปรุงเงินงบประมาณกลางปตามภาพท่ี 15-15 ถึง 15-21 

8. ในการตรวจสอบวาการปรับปรงุเงินงบประมาณสําเร็จหรือไม สามารถเขาตรวจสอบได 

ตามวิธีการตั้งงบประมาณกลางป 

 



69 

 

  คูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน   โดย  นางสาวลักขณา  กอแกว 

 

 
แผนภาพท่ี 59 แสดงหนาจอปรับปรุงจํานวนเงินงบประมาณ 

 

 
แผนภาพที่ 60 แสดงหนาจอการกรอกรายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณกลางป 
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แผนภาพที่ 61 แสดงหนาจออนุมัติปรับปรุงจํานวนเงินงบประมาณ 

 

 
แผนภาพที่ 62 แสดงวิธีการคนหาเลขท่ีปรบัปรุงเงินงบประมาณเพ่ือไปอนุมัติ 
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แผนภาพท่ี 63 แสดงหนาจอคนเลขที่ปรับปรงุเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการอนุมัติ 

 

 
แผนภาพที่ 64 แสดงหนาจอขอมูลการปรับปรุงเงินงบประมาณรอการอนุมัติ 

 



72 

 

  คูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน   โดย  นางสาวลักขณา  กอแกว 

 

 
แผนภาพที่ 65 แสดงหนาจอยืนยันการเพ่ิมงบประมาณและประมวลผล 

 

 

 
แผนภาพที่ 66 แสดงหนาจออนุมัติปรับปรุงเงินงบประมาณเรียบรอย 
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แผนภาพที่ 67 แสดงหนาจอการบันทึกอนุมัติเงนิประจํางวด 

 

 
แผนภาพที่ 68  แสดงการกรอกขอมูลบันทึกอนุมัติเงินประจํางวด 
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แผนภาพที่ 69 แสดงการบันทึก(Save)อนุมัติเงนิประจํางวดไดเลขที่ใบขออนุมัติ 

 

 
แผนภาพที่ 70 แสดงหนาจอการอนุมัติเงินประจํางวด 
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แผนภาพที่ 71 แสดงการคนหาเลขท่ีเงินประจํางวดมาเพ่ืออนุมัตเิงินประจํางวด 

 

 
แผนภาพที่ 72 แสดงการอนุมัติเงินประจํางวด 
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แผนภาพท่ี 73 แสดงการ Save (บันทึก)และยืนยันการอนุมัติเงินประจํางวด 

3. วิธีการใหบริการกับผูรับบริการที่มีความพึงพอใจ 
กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรงุ พัฒนาการใหบริการ โดยมีการประสานงานหรือติดตอสื่อสารกับ

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งการบริการท่ีดีถือวามีความสําคัญตอภาพลักษณองคกร 

ดังน้ันวิธีการใหบริการกับผูรับบรกิารที่มีทั้งบุคคลภายใน(บุคลากรและนักศึกษา)และภายนอก

(ผูประกอบการและรานคา) มีหลักการใหบริการที่สําคัญดังนี้ 

  3.1 บุคลากร กองคลังตองมีบุคลากรที่พรอมที่จะใหบริการและแนะนํา สามารถ

ชี้แจงขอมูลในดานตางๆที่ผูรับบรกิารตองการ โดยบุคลากรที่ใหบรกิารตองมีจิตบริการ เขาใจในเรื่อง

ของงานที่จะใหคําแนะนํา ปรึกษา ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

  3.2 กลยุทธ กองคลังตองมศีลิปะของการใหบริการ ดานการสื่อสารท้ังวาจาและ

ภาษากาย ตองแสดงถึงความรูสึกอยากใหบริการ การแสดงออกที่ดีตอการใหบริการ 

  3.3 ความรวดเร็ว ควรใหบริการบุคลากรและนักศึกษาดวยความรวดเร็ว ถูกตอง 

โปรงใส ตรวจสอบได 

  3.4 ความตอเนื่อง ควรรักษาการใหบริการท่ีดีอยางตอเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบรกิารบุคคลท่ีมาติดตอราชการเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
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  3.5 กฎระเบียบและมารยาท กองคลังเปนหนวยงานราชการท่ีตองปฏิบัติงานตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ดังนั้นการรกัษากฎระเบียบจะทําใหการทํางานและการใหบรกิารบุคลากรและ

นักศกึษาเปนไปดวยความถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากกฏระเบียบแลวเร่ืองมารยาทก็เปน

เรื่องที่สําคัญบุลากรกองคลังตองมีความนอบนอม ยิ้มแยม แจมใส กับผูรบับริการเพ่ือเปนอัตลักษณที่

ดีขององคกร 

4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กองคลังมีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ของบังคับ ของงบประมาณแตละประเภทเพื่อให 

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ดังนั้นการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจะเปนกระบวนการที่สําคัญท่ีจะชวยในการตรวจสอบความกาวหนาของงานที่ไดรับ

มอบหมาย ลดความเสียหายของงาน ท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง รวมถึงไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนั้นกองคลังมีวิธีการ

ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  4.1 แจงปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือ

ทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

  4.2 แจงหนังสือเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ 

  4.3 รายงานคาใชจายงบประมาณใหผูบริหารทราบและแจงหนวยงานเพ่ือตรวจสอบ 

  4.4 จัดประชุมประจําเดือน หรือประจําไตรมาส เพ่ือติดตามปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานพรอมหาแนวทางแกไข 

  4.5 จัดประชุมเรงรดัการเบิกจายชวงไตรมาสสุดทายของปงบประมาณหนวยงาน

ภายใตสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย 

5. แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
กองคลัง มีหลักในการปฏิบัติงานตามหลักคณุธรรม หลักความโปรงใส หลักธรรมาภิบาล 

 และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดังนั้นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานของคลังท่ีพอจะสรุปได

มีดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตาม “หลักราชการ” ในพระราชนิพนธสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ประกอบดวย 

1) ใชความสารถ ความชํานาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเต็มความสามารถ 

2) ใชความเพียร มีความขยันในการปฏิบัติงานไมยอทอตอความลําบาก และบากบั่น

เพื่อใหการปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผล 
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  3) ความมีไหวพริบ และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบังเกิดผลดีที่สุด

แกหนวยงานและองคกร 

  4) ความรูเทาทันสถานการณ รูจักการปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา 

  5) ความซื่อตรงตอหนาท่ี ตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต 

มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

  6) เสยีสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และประเทศชาติ 

6. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยยึดและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดย 

มิชอบ 
  6.2 บุคลากรพึ่งมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และใหฝกตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ 
  6.3 บุคลากนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ 
  6.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
  6.5 บุคลากรประพฤติเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 
  6.6 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา 
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตน  
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บทที่ 3 
 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 
 

การปฏิบัติงานตามคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน นี้ผูปฏิบัติตองปฏิบัติหนาที่ใน
การตรวจสอบเอกสารการใชจายงบประมาณตางๆ เชน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเงิน
คาใชจายวาเปนคาใชจายที่สามารถเบิกได และมีงบประมาณเพียงพอ ตรวจสอบการขออนุมัติ         
เบิกจายเงินคาใชจายตองเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
ดังน้ี 

 

1.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ  
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารการ       เบิกจายเงินมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีโดยใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน ทักษะและประสบการณในดานการเงินและบัญชี       ตองทําการศึกษา คนควา 
วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือหลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง มี
ระเบียบที่เก่ียวของหลายฉบับแตที่จะกลาวถึงเพียงบางสวนที่สําคัญและเปนระเบียบหลักๆที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
แหลงเงินงบประมาณแผนดิน 

1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงนิสงคลัง พ.ศ.2552 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ.2549 
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ.2553 
1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
1.5 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 
1.6 ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ 
1.7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 
 

แหลงเงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
1.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 
1.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการใชจาย การเบิก การเก็บรักษาและการนําเงิน

สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนสงกองคลัง พ.ศ.2556 
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1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการใชจายเงินรายไดเพ่ือการ
บรหิารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 

1.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 

หากระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยมิไดกําหนดคาใชจายประเภทใดไวหรือมิไดกําหนด
หลักเกณฑตางๆในการใชจายเงินไว ใหใชระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 

 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ คณุธรรม  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยยึดและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดย 

มิชอบ 
2.2 บุคลากรพึ่งมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และใหฝกตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ 

2.3 บุคลากนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ 
2.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตผุล โดยคาํนึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
2.5 บุคลากรประพฤติเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที ่
2.6 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา 

โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตน  
 

3. หลักการปฏิบัติงาน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอตั้งเมื่อปพ.ศ.2531 ภายใตชื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอมาเมื่อป

พ.ศ.2533 รัฐบาลไดมีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 โดยถือเอาวันท่ี 29 
กรกฎาคม ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ปรัชญา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสรางสติและปญญาแกสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ  
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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4. ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน และสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ของภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ยุทธศาสตร 
 1.  จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2.  พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน 

3.  สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.  อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาต ิ

5.  บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันตามพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมี
ความสุข 

6.  บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท               
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

7.  พัฒนาโครงการพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินมีกฎ ระเบียบและขอกําหนดที่เก่ียวของ
หลายฉบับ ประกอบกับตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ ถูกตอง ครบถวน และที่สําคัญขั้นตอนที่ใชในการปฏิบัติงานมีความซับซอนในบางขั้นตอน          
ดังนั้นจึงตองมีหลักการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือ         
สั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับประเภทรายจายแตละประเภทและแหลงงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งงบประมาณท่ี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการจัดสรรจําแนกไดดังนี้ 

1.  เงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรบัการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ เปนงบประมาณรายจาย 
ประจําปตามหมวดจําแนกประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด ดังนี้ 

1.1  งบบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง 
1.2  งบดําเนินงาน ประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1.3  งบลงทนุ ประกอบดวย ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
1.4  งบเงินอุดหนุน ประกอบดวย เงินอุดหนุนทั่วไป  
1.5  งบรายจายอื่น ประกอบดวย  
1.6  งบกลาง ประกอบดวย คารักษาพยาบาล คาศึกษาบุตร 
 

2.  เงินงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการจัดสรรจากคาธรรมเนียมการศึกษา และ
รายไดเงินผลประโยชน อ่ืนๆของมหาวิทยาลัยที่กองแผนงานนํามาตั้งงบประมาณรายจายประจําป               
ใหกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน เพื่อใชจายในการดําเนินงานประจําปงบประมาณน้ันๆ ในหลักการ
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ปฏิบัติงานจะจําแนกประเภทรายจายเชนเดียวกับเงินงบประมาณแผนดิน แตใชระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นที่ เก่ียวของ หากในระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มิได กําหนดหลักเกณฑหรืออัตราคาใชจายประเภทใดไวให ใชระเบียบ
กระทรวงการคลังโดยอนุโลม 

 
3.  เงินงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก คือเงินงบประมาณจากสวนราชการ

อ่ืนหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีมีความประสงคใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการให โดยมี
การสนับสนุนเงินงบประมาณมาในหลายรูปแบบ เชน โอนเงินงบประมาณเขาบัญชีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีหรือจัดทําหนังสือและแบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกันใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/
หนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูเบิกแทน ซึ่งหลักการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจายเงินที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ตองพิจารณาตามวิธีการไดมาของ
งบประมาณและดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

3.1  เงินงบประมาณท่ีโอนเงินเขาบัญชีมหาวิทยาลัย การใชจายเงินงบประมาณลักษณะนี้ 
ตองปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 และ
ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.2  เงินงบประมาณที่ ไดรับมาเปนลักษณะหนังสือมอบหมายใหมหาวิทยาลัย               
เบิกจายเงินงบประมาณแทนและแบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ตามหนังสือที่ กค 0409.6/ว 126                
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 

 
4.  เงินรับฝาก คือเงินที่ มหาวิทยาลัยรับไวและตองจ ายคืนเม่ือถึงกํ าหนดเวลา เช น                

เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันซอง เงินทุนการศึกษา เงินบริจาคตางๆ เปนตน หลักการ
ปฏิบัติงานใหเบิกจายคืนผูทรงสิทธิตามประเภทรายจายที่กลาวถึงเมื่อถึงระยะเวลาที่ตองจายคืน  

 
การเบิกเงินสวัสดิการคาศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล(หลักการปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผนดิน) 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร               

พ.ศ. 2551 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0422.3/ว 390 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศกึษาและคาเลาเรยีน 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล           

(ฉบับที2่) พ.ศ. 2553 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 เรื่อง อัตราคาบริการสาธารณสุข 

เพ่ือใชสําหรบัการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
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วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกจายคาศึกษาบุตร 
1.  หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาศึกษาบุตรตามแบบฟอรมที่ 

กระทรวงการคลังกําหนด โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน ออกเลขผานระบบสารบรรณของหนวยงาน 
พรอมแนบเอกสารประกอบการเบิกจายดังนี ้

1.1  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษา รับรองการจายเงินเรียบรอยแลว 
1.2  หนังสือรับรองการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เรียน 
1.3  หนังสือขอตกลงกระทรวงการคลังกรณีใชใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสในการเบิก 

2.  กองคลังตรวจสอบเอกสารการขอเบิกคาศึกษาบุตร ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดในเร่ืองตางๆ 
เชน สิทธิในการเบิกคาศึกษาบุตร รายการที่ขอเบิก อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา วงเงินที่สามารถเบิกได 
เอกสารประกอบการเบิกจายถูกตอง ครบถวน เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

3.  เมื่ออนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว กองคลังบันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS พรอมคุม
รายการคาใชจายรายบุคคลในทะเบียน Excel เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินคาศึกษาบุตร 

4.  สงเอกสารผานระบบสารบรรณเพ่ือวางฎีกาเบิกจายเงินใหกับผูทรงสิทธ์ิ โดยมหาวิทยาลัย              
มีนโยบายโอนเงินสวัสดิการคาศึกษาบุตรเขาบัญชีเงินเดือนบุคลากร ยกเวนผูทรงสิทธ์ิเปนขาราชการ
บํานาญหรือมีเหตุความจําเปนอยางอ่ืนที่ตองจายเปนเช็ค 

 
วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกจายคารักษาพยาบาล 
1.  หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ทําหนังสือขออนุมัติเบิกคารักษาพยาบาลตาม

แบบฟอรมที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน หากเปนการเบิกค า
รักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัวใหใสเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัวดวย ออกเลข
ผานระบบสารบรรณของหนวยงาน พรอมแนบเอกสารประกอบการเบิกจายดังนี ้

1.1  ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐ รับรองการจายเงิน
เรียบรอยแลว  

1.2  กรณีที่มีการเบิกคายานอกบัญชียาหลักตองมีหนังสือรับรองจากแพทยผูทําการ
รักษาประกอบการเบิกจาย 

2.  หนวยตรวจจายตรวจสอบเอกสารการขอเบิกคารักษาพยาบาล ใหเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดในเร่ืองตางๆ  เชน สิทธิ์ในการเบิกคารักษาพยาบาล รายการท่ีขอเบิกมีรหัสกรมบัญชีกลาง
ครบถวน ยกเวนคายาในบัญชียาหลักที่ไมตองมีรหัสกรมบัญชีกลาง อัตราและวงเงินที่สามารถเบิกได 
เอกสารประกอบการเบิกจายถูกตอง ครบถวน เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

3.  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว หนวยตรวจจายบันทึกการเบิกจายในระบบ 
UBUFMIS พรอมคุมรายการคาใชจายรายบุคคลในทะเบียน Excel เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการเบิก
จายเงินคารักษาพยาบาล 

4.  สงเอกสารผานระบบสารบรรณเพ่ือบันทึกในระบบ UBUFMIS ใหหนวยฎีกาทําการวางฎีกา
เบิกจายเงินใหกับผูทรงสิทธ์ิ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายโอนเงินสวัสดิการคารักษาพยาลเขาบัญชีเงินเดือน
บุคลากร ยกเวนผูทรงสิทธิ์เปนขาราชการบํานาญหรือมีเหตุความจําเปนอยางอื่นที่ตองจายเปนเช็ค 
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การเบิกเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร(หลักการปฏิบัติงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 
2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ.2555 
3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 
วิธีการปฏิบัติงาน การเบิกเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
1.  กองการเจาหนาที่คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกผูไดรับทุน 

2.  เจาหนาที่ประจําคณะ/วิทยาลัย ที่บุคลากรภายในคณะ/วิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกให
ทุนพัฒนาบุคลากรทําเรื่องขอเบิกคาใชจายตางๆ ในเงื่อนไขการรับทุน  เชน คาธรรมเนียมการศึกษา 
คาหนังสือ/ตํารา และคาดํารงชีพรายเดือน โดยสงเอกสารการขอเบิกไปยังกองการเจาหนาท่ีเพื่อ
ตรวจสอบเบื้องตนในรายละเอียดที่ขอเบิก ไดแก  รายชื่อผูขอรับการเบิกจายเงินทุน อัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาตอปการศึกษาน้ันๆ และกองการเจาหนาที่อาจจะตองคุมคาใชจายรายบุคคล
และระยะเวลาการใหทุน 

3.  กองการเจาหนาที่ทําบันทึกขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมายังกองคลัง โดยแนบ 
หลักฐานประกอบการเบิกจายมาดวย ดังนี้ 

3.1  ใบเสร็จรับเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา พรอมรับรองการจายเงิน 
3.2  ใบสําคญัรับเงินคาหนังสือและตําราระบุปการศึกษาพรอมสําเนาบัตรประชาชน 
3.3  ใบสําคญัรับเงินคาดํารงชีพรายเดือน พรอมสําเนาบัตรประชาชน 

4.  กองคลังตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งกําหนดอัตราคาใชจายแตละประเภทไว 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายถูกตอง ครบถวน บันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS เสนอ          
ผูมีอํานาจอนุมัติ 

5.  สงเอกสารผานระบบสารบรรณใหหนวยฎีกาเพื่อวางฎีกาเบิกจายเงินใหกับผูรับทุน โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจายเงินเปนเช็ค เนื่องจากเงินงบประมาณประเภทกองทุนพัฒนาบุคลากรมีการเปด
บัญชีเปนการเฉพาะจึงตองจายเปนเช็คเทานั้น 

 
การเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน(หลักการปฏิบัติงานเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก) 
 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่  กค 0409.6/ว 126 เรื่องการเบิกจายเงิน
งบประมาณงบเงนิอุดหนุน 
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2.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0406.6/ว 5 เรื่องการขยายเวลาการเก็บรักษา
เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนนุ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
วิธีการปฏิบัติงาน เงินงบประมาณเบิกแทนกัน  
1.  สวนราชการภายนอกทําหนังสือพรอมแนบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน 3 ฉบับมายัง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองกลางรับเรื่อง 
2.  กองกลางลงรับเอกสารเรียบรอยแลวสงตอใหกองคลังเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
3.  กองคลังตรวจสอบเอกสารในรายละเอียดตางๆไดแก สวนราชการใดมอบหมายให

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะ/สํานัก/หนวยงาน ใดทําการเบิกจายงบประมาณแทน 
4.  กองคลังเสนอหนังสือพรอมแบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกันจํานวน 3 ฉบับตอหัวหนา

สวนราชการเพื่อลงนาม โดยการลงนามในใบแจงงบประมาณเบิกแทนกันทั้ง 3 ฉบับตองเปนการลง
ลายมือชื่อจริง เนื่องจากตองสงไปยังสวนราชการท่ีเก่ียวของในการอนุมัติงบประมาณเบิกแทนกัน 

5.  เมื่อหัวหนาสวนราชการลงนามเรียบรอยแลว ธุรการกองคลังสาํเนาเรื่องแจงเวียนคณะ/ 
สํานัก/หนวยงาน เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

6.  กองคลังจัดทําหนังสือภายนอกพรอมแนบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน จํานวน 2 ฉบับ
สงให สวนราชการเจาของงบประมาณเพื่อทราบ และกรมบัญชีกลางเพื่อตั้งงบประมาณเบิกแทนกัน
ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูเบิกแทน ฉบับที่ 3 เก็บเขาแฟมเพ่ือเปนหลักฐานรอการตรวจสอบ 

7.  กองคลังตั้งงบประมาณกลางปในระบบ UBUFMIS เพื่อรองรับการขอเบิกจายเงินจาก
คณะ/สํานัก/หนวยงาน ท่ีไดรับงบประมาณเบิกแทนกันในแตละโครงการ/กิจกรรม 

8.  จากขอ 5 เมื่อคณะ/สํานัก/หนวยงาน ไดรับการแจงเวียนหนังสืองบประมาณเบิกแทนกัน
แลว ดําเนินการทําเรื่องขอเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกันมายังกองคลัง พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจาย ไดแก ใบสําคัญรับเงินพรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือและ
แบบแจงงบประมาณเบิกแทนกันที่ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว สําเนาโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ  

9.  กองคลังตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจาย ถูกตอง ครบถวนแลว
บันทึกการเบิกจายในระบบ UBUFMIS ตามขอ 7 พรอมคุมยอดงบประมาณในทะเบียนคุม Excel 
เสนออนุมัติเบิกจายตอผูมีอํานาจอนุมัติ 

10.  เมื่อไดรับอนุมัติเบิกจายแลว ธุรการกองคลังสงเรื่องวางฎีกา โดยหนวยฎีกาทําการ
บันทึกเบิกจายในระบบ GFMIS และสงรางฎีกาใหกับหนวยตรวจจายเพ่ือเปนการสอบยันยอดการเบิก
จายเงินออกจากระบบ GFMIS และเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินงบประมาณออกจากระบบ 
GFMIS เรยีบรอยแลว 

11. หนวยตรวจจายเช็คยอดเงินท่ีเบิกจากระบบ GFMIS วาเขาบัญชีพักมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไปเรียบรอยแลว แจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ที่ไดรับงบประมาณเบิกแทน
กันทําบันทึกขอยืมเงินในการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยแนบเอกสารประกอบการยืมเงนิ ดังนี้ 

11.1 สัญญายืมเงนิที่ผูยืมลงนามเรียบรอยแลว 
11.2 สําเนาโครงการกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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11.3 สําเนาหนังสือและแบบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน 
12.  หนวยตรวจจายตรวจสอบเอกสารการขอยืมเงิน เอกสารประกอบการยืมเงินถูกตอง 

ครบถวน เสนอเรื่องการขออนุมัติยืมเงิน พรอมควบคุมลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุม Excel เพ่ือกํากับ
และติดตามลูกหน้ีรายตัว 

13. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติและเบิกจายคาใชจายงบประมาณเบิกแทนกัน และการ
ขอรายงานสงใชใบสําคัญเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม โดยหากมีการใชจายงบประมาณเต็มวงเงิน           
ที่ไดรับการจัดสรร ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน รายงานผลพรอมสงใชใบสําคัญเต็มจํานวน แตหากมี
งบประมาณคงเหลือ กองคลังตรวจสอบแลวใหเรยีกคืนเงินคงเหลือเพ่ือสงคืนเปนเงินรายไดแผนดิน 
พรอมทําการตัดลูกหนี้เงินยืมที่ไดสงใชใบสําคัญเรียบรอยแลว 

14. กองคลังตองควบคุมและกํากับลูกหนี้เงินยืมเปนประจําโดยจัดทําหนังสือแจงและเรงรัด
การสงใชใบสําคัญโครงการ/กิจกรรมท่ีถึงกําหนดเวลาตองสงใชใบสําคัญเพ่ือตัดหนี้เงินยืม 

15. กองคลังจัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกันเสนอผูบังคับบัญชา          
เพื่อทราบ และเพ่ือกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 
การกันเงินและขยายเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 
 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 

 
วิธีการปฏิบัติงาน การกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
1. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน ทําการกอหนี้ผูกพันงบประมาณในระบบ GFMIS 

(กรณีแหลงเงินงบประมาณแผนดิน) และในระบบ UBUFMIS (กรณีแหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
เรียบรอยแลวคาดวาจะไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณนั้นๆ สามารถทําการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปได โดยนํารายการท่ีผูกพันงบประมาณไวไปทําการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ซึ่งวิธีการปฏิบัติ
ในเรื่องการกันเงินจะแตกตางกันตามแหลงเงนิงบประมาณ ดังนี้ 

1.1 แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ขบวนการทํางานสิ้นสุดที่การบันทึกขอมูลใน
ระบบ GFMIS เม่ือมีรายการ PO (การจัดซื้อ/จัดจาง) วงเงินตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไประบบจะกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปใหโดยอัตโนมัติ เพียงแตสวนราชการเจาของงบประมาณตองเขาไปตรวจสอบ
รายการในระบบและทําการ LIST และ CONFIRM ซึ่งในกรณีแหลงเงินงบประมาณแผนดินการกันเงิน
เปนหนาที่ของกองคลัง(หนวยตรวจจาย)ที่ตองทําการกันเงินและตรวจสอบในระบบ และแจงพัสดุเรง
ดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

1.2 แหลงเงินงบประมาณเงินรายได ขบวนการทํางานสิ้นสุดในการบันทึกขอมูล
ในระบบ UBUFMIS ดังนั้นการขอกันเงินตองดําเนินการบันทึกขอกันเงินและอนุมัติการกันเงินใน
ระบบ UBUFMIS ในระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใหเรียบรอย พรอมทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนที่ไมสามารถเบิกจายเงินไดทันในปงบประมาณ และขอกันเงินตามแบบฟอรมที่สวนกลางแจงให
ครบถวน  
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2. หนวยตรวจจายทําการตรวจสอบเอกสารการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีแหลงเงิน
งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย ที่คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ทําเร่ืองขอกันเงินมาวาเปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑที่กําหนด และมีความถูกตอง ครบถวน  เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
วาดวยการเงินและทรัพยสินป พ.ศ. 2560 ยังไมไดกําหนดระเบียบเก่ียวกับการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
แตสามารถถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังไดโดยอนุโลม 

3. หนวยตรวจจายทําการอนุมัติการกันเงินในระบบ UBUFMIS ในระดับสวนกลาง พรอม
ทําการประมวลผลการกันเงนิในระบบ เมื่อทําการกันเงนิในระบบครบถวนทุกรายการแลว 

4. เสนอเร่ืองการขอกันเงินตอผูมีอํานาจอนุมัติ เรียบรอยแลวสงเรื่องที่ไดรับอนุมัติการกัน
เงินคืน คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือทราบและเรงดําเนินการเบิกจายใหทันภายในเวลาที่
กําหนด 

5. หนวยตรวจจายทําการสรุปรายงานการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปพรอมทาํหนังสือแจงงาน 
บัญชีเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
 
เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

1. การสงเอกสารผานเจาหนาที่ธุรการ สาํนักหรือหนวยงานที่มีหนวยงานยอยหลายๆหนวย 
มีความผิดพลาดหรือสงเอกสารผิดหนวยงานยอย ทําใหเอกสารไมถึงเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ
โดยตรง ดังนั้นการสงเอกสารใหแตละสํานัก/หนวยงาน ตองศึกษาวาหนวยงานนั้นๆมีหนวยงานยอย
อะไรบางและสิ่งที่ตองการสงควรระบุหนวยงานยอยใหชัดเจน เพ่ือใหเอกสารถึงเปาหมายอยางแทจริง 

2. การบันทึกขอมูลในระบบ UBUFMIS ควรกรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกชองรายการ
เพื่อการตรวจสอบหรือคนหาในกรณีที่เอกสารการเบิกจายมีปญหา สูญหาย หรือตองการสิบคนขอมูล
ในรายงานการเบิกจายคาใชจายประเภทตางๆจะชวยใหสามารถสบืคนไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. การปฏิบัติดานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณทุกประเภทตอง
ทําการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑที่เก่ียวของในประเภท
คาใชจายนั้นๆซึ่งอาจจะตองใชกฎหมายหรือระเบียบหลายฉบับในการวินิจฉัย  
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1) โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2)  โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในสงักัดสํานักงานอธิการบดี 
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3)  โครงสรางการแบงสวนราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                                      

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

            
สํานักงานอธิการบดี 

                                                                                                                             

 

กองคลัง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

                                                              
 
 
 
  
 
  
 
 
 

แผนภาพที่ 3  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี   
                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยเลขานุการ
อัตรากําลัง 

 

งานพัสดุ 

 

งานการเงินจาย  

งานบัญชี 

 

หนวยบริหารเอกสาร 

 

 

หนวยแผนและ
งบประมาณ 

 

 

หนวยจัดหา 

 

 

หนวยบริหารสัญญา 

 

 

หนวยควบคุมและ 
ตรวจจาย 

 

 

หนวยฎีกา 

 

 

หนวยบัญชเีงิน
งบประมาณ 

 

 

หนวยบัญชีเงนิรายได 

 

 

หนวยบริการสวนหนา
รมนุษย 

 

งานการเงินรับ 

 

หนวยจัดสรรเงิน 
 

 

หนวยพัฒนา
สารสนเทศ 

 

หน่วยควบคุมและ

จําหน่าย 

 

หนวยบริหารทรัพยากร
มนุษย 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 

 

หนวยเงินยืมทดรอง 

หน่วยเงินเดือน หน่วยวิเคราะห์ 
งบการเงิน 
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4) โครงสรางและอัตรากําลัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

                  

ผูอํานวยการกองคลัง 
                                                    
                                   

                                                                                                                                                                                                         
                                                                      ที่ปรึกษากองคลัง                                                                         

                                    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 

- พนักงาน            1 คน       
- ลูกจางประจํา      1 คน 
- จางเหมาบริการ    2 คน       
 

 

งานการเงินรับ 
 

 

งานบัญชี 
 

 

- ขาราชการ          1 คน 
- พนักงาน            2 คน 
- ลูกจางชั่วคราว     2 คน 
- จางเหมาบริการ    1 คน 

 

 

 

- ขาราชการ         7 คน 
- พนักงาน           1 คน 
- ลูกจางชั่วคราว    3 คน 
- จางเหมาบริการ   2 คน  

 

 

- ขาราชการ        1 คน 
- พนักงาน          5 คน 
- จางเหมาบริการ  2 คน  
 

 

- ขาราชการ         6 คน  
- ลูกจางช่ัวคราว    2 คน 
- จางเหมาบริการ   1 คน      

 

งานพัสดุ 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

 

งานการเงินจาย 
 

ตําแหนงผูบริหาร   จํานวน   1 คน 
ตําแหนงผูอํานวยการกอง  จํานวน   1 คน 
ตําแหนง จ.บริหารงานท่ัวไป  จํานวน   3 คน 
ตําแหนงผูปฏิบัติงานดานบริหาร จํานวน   1 คน 
ตําแหนงพนักงานธุรการ       จํานวน   1 คน 
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ  จํานวน   7 คน 
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี           จํานวน  15 คน 
รวม             40 คน 

ขาราชการ   จํานวน  15 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  11 คน 
ลูกจางประจํา   จํานวน   1 คน 
ลูกจางชั่วคราว   จํานวน   6 คน 
จางเหมาบริการ                             จํานวน   6 คน 
รวม             40 คน 
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5)  โครงสรางงานการเงินจาย 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
แผนภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสรางงานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
 

ภาระงานของหนวยงาน 
1. งานบริหารท่ัวไป 

มีหนาที่ ในการใหบริการดานการรับ-สงเอกสาร หนังสือราชการ การคนหาติดตาม
หนังสือ การบริหารงานทั่วไปเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกองคลัง โดยแบงความรับผิดชอบออกเปน         
5 หนวยดังนี ้

1.1 หนวยเลขานุการ มีหนาที่ในการจัดทําเอกสารและเบิกจายคาใชจายของผูบริหาร
ภายในหนวยงาน เชน เงินประจําตําแหนง การเดินทางไปราชการ คาโทรศัพท การเสนอหนังสือให        
ผูมีอํานาจอนุมัติและลงนาม การจัดประชุม การนัดหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน ประสานงาน
พิธีการ และการใหคําแนะนําสอบถามหรือติดตามเร่ืองตางๆของคณะ/สํานัก/หนวยงาน 

1.2 หนวยบริหารเอกสาร มีหนาที่ในการลงทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ
ทั้งภายในและภายนอก การแจงเวียนหนังสือประชาสัมพันธ การดูแลอาคารสถานที่แจงหรือประสาน
เก่ียวกับการซอมแซม/ปรับปรุง/แกไขครุภัณฑที่ชํารุดภายในหนวยงาน การสืบคนหนังสือตางๆ 
รวมท้ังการใหคาํแนะนาํหรือติดตามเร่ืองตางๆของคณะ/สํานัก/หนวยงาน 

1.3 หนวยจัดทําแผนและงบประมาณ มีหนาท่ีในการจัดทําแผนงบประมาณ การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ  การขอตั้งแผน/ปรับแผนงบประมาณกลางป           

หนวยเงินเดือน หนวยควบคุมและตรวจ

จาย 

1. นางพัชรยีา   ม่ิงขวัญ 
2. นางสาวสินีนุช เถาถวิล 
3. นางวรรณญา แสงเดช 

 

หนวยฎีกา 

 

 

1.นางพูนสขุ    คํากอน 
2.นางเพชรา    ทัดเทียม 
3.นายชัยณรงค   ศิริบุรมย 
4.นางสาวมณีรัตน โสภาสิน 
5.นางสาววารีวัลย นิลพัฒน 

 

กองคลัง 

งานการเงินจาย 

1.นางสาวลักขณา   กอแกว 

2.นางสาววิชุดา     เชาวศรีกุล 

3.นางสาวกิจรดัดา  เหมะนัด 

4.นางสาวณัฐธิดา   อินทรธิราช 

5.นางสาวเกศมณี   จันมูลตรี 
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การจัดทําเอกสารการเบิกจายงบดําเนินงานและงบลงทุนของหนวยงานกองคลัง เชน การซ้ือ/จางวัสดุ 
ครุภัณฑ 

1.4. หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย มีหนาที่ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง จัดทํา
โครงสรางการบริหารกองคลัง การจัดทําประกาศ คําสั่ง ทะเบียนประวัติบุคลากร สวัสดิการบุคลากร 
ประสานและรวบรวมการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป รวบรวมการรายงานผลตาม               
คํารับรองและขอตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือเสนอตอผูบริหารในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 

1.5 หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหนาท่ีในการพัฒนาระบบ UBUFMIS แกไขปญหา
ในการใชงานในระบบกรณีเกิดขอขัดของ และดูแลระบบสารสนเทศอ่ืนๆเพื่อนําขอมูลเผยแพร          
ในรูปแบบตาง ๆ โดยมีภาระงานที่ใหบริการหนวยงานทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล 
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ของหนวยงาน สํารวจและประสานเกี่ยวกับ
ความตองการใชอุปกรณคอมพิวเตอรกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

 
2. งานพัสดุ 

มีหนาที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง การจางเหมาและบริการ 
จัดทําทะเบียนสินทรัพยเพ่ือควบคุมครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางของมหาวิทยาลัยโดยแบงเปน 3 หนวย
ดังน้ี  

2.1. หนวยจัดหา มีหนาที่ในการจัดซื้อ/จางพัสดุ ใหหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.2. หนวยบริหารสัญญา มีหนาที่ ในการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.3. หนวยควบคุมและจําหนาย มีหนาที่ในการจัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง การเบิกจายพัสดุ การจัดทํารายงานวัสดุ ครภุัณฑคงเหลือสิ้นป ตรวจสอบ         การ
รับ-จายพัสดุ การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป และรายงานผลสงสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

 
3. งานการเงินรับ 

มีหนาที่เก่ียวกับการรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย การยืมเงินทดรองจาย การติดตามหรือ
ทวงหนี้เงินยืมที่เกินกําหนด การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การจายเช็คใหกับเจาหนี้/รานคา/
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 3 หนวย ดังนี้ 

3.1. หนวยบริการสวนหนา มีหนาท่ีในดานการรับเงินรายไดมหาวิทยาลัยทุกประเภท 
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา รับเงินเพื่อนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน รับเงนิเหลือจายปเกาเพ่ือนําสง
เปนเงินรายไดแผนดิน บริหารเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ในดานการจายเงิน/เช็ค มีหนาที่            
ในการติดตามใบเสร็จรับเงิน จัดสงใบกํากับภาษีใหกับเจาหนี้รานคา บริการขอมูลเงินโอนเขาบัญชี           
ผูทรงสิทธิ 
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3.2. หนวยจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา มีหนาที่ในการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาใหกับคณะ/สํานัก/หนวยงาน พรอมทั้งรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา            
ใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

3.3. หนวยเงินยืมทดรองจาย มีหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองจายจาก
แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนทั่วไป หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี และคณะ/
สํานัก/หนวยงานภายใตมหาวิทยาลัย กํากับ ติดตามและจัดทําหนังสือทวงหนี้ เงิน ยืมลูกหนี้                
ที่ถึงกําหนดชําระคืนเงินยืมหรือสงเอกสารเบิกจายเพ่ือสงใชคืนเงินยืม ตรวจสอบหนี้สินของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยกรณลีาออกจากราชการ 

 
4. งานการเงินจาย 

มีหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน การควบคุมงบประมาณรายจายของ
หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตั้ง/ปรับปรุง/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กลางป ปฏิบัติงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยดานการจัดทําใบสั่งจายเงินในระบบ GFMIS และระบบ 
UBUFMIS พรอมสั่งจายเช็ค/โอนเงินงบประมาณใหกับเจาหนี้รานคา/บุคลากร จัดทําขอมูลเงนิเดือน/
คาจาง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บําเหน็จ บํานาญ เงินกบข. และเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
และคาศกึษาบุตร โดยแบงเปน 3 หนวย ดังนี้ 

4.1. หน วยควบคุมและตรวจจาย มีหนาที่ ขออนุมัติ เงิน/โอน/เปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณ การขอตั้ง/ปรับปรุงงบประมาณกลางป ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการและเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัยของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี และ
ภายใตมหาวิทยาลัยในสวนงบรายจายอ่ืนและงบเงินอุดหนุนทั่วไป ควบคุมงบประมาณการใชจายเงิน
ในระบบ UBUFMIS ตรวจสอบและดําเนินการกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของหนวยงาน
ภายใตสํานักงานอธิการบดี อนุมัติและประมวลผลการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปพรอมแจงเวียนคณะ/
สํานัก/หนวยงานเพ่ือเรงดําเนินการเบิกจายเงินกัน จัดทํารายงานคาใชจายประจําเดือน และประจํา
ไตรมาสเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ  

4.2. หนวยฎีกา มีหนาที่ในการจัดทําใบสั่งจายพรอมพิมพเช็คหรือเงินโอนใหแกผูทรง
สิทธิ ในภาพรวมทั้ งมหาวิทยาลัย ในทุกงบรายจาย คือ งบดําเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน                
งบรายจายอื่น งบเงินอุดหนุนและงบกลาง แหลงเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

4.3. หนวยเงินเดือน มีหนาที่ในการจัดทําขอมูลเงินเดือนและคาจางของบุคลากรภายใต
มหาวิทยาลัยที่มีทั้ง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว โดยเบิกจายจาก
แหลงเงินงบประมาณแผนดินและเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร จัดทําขอมูลเก่ียวกับเงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย เงินบําเหน็จ เงนิบํานาญ เงินกบข. เงินสมทบลูกจางประจํา เงินสมทบ
ประกันสังคม 
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5. งานบัญชี 
มีหนาที่ในการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัยตามเกณฑ

คงคาง จัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ตาม
หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยแบงเปน 3 หนวย ดังนี้ 

5.1. หนวยบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน มีหนาที่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ 
UBUFMIS ในภาพรวมมหาวิทยาลัย จําแนกประเภทบัญชี สรุปผลและรายงานเหตุการณที่เกี่ยวกับ
การเงินของแหลงเงินงบประมาณแผนดิน จัดทําทะเบียนเอกสารทางการเงินที่เปนหลักฐานการบันทึก
บัญชี จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูเพื่อสืบคนไดงาย 

5.2. หนวยบัญชี เงินรายไดมหาวิทยาลัย มีหนาที่บันทึกบัญชีในระบบ UBUFMIS            
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย จําแนกประเภทบัญชี สรุปผลและรายงานเหตุการณท่ีเกี่ยวกับการเงินของ
แหลงเงินงบประมาณแผนดิน จัดทําทะเบียนเอกสารทางการเงินที่เปนหลักฐานการบันทึกบัญชี 
จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูเพ่ือสืบคนไดงาย 

5.3. หนวยวิเคราะหงบการเงินและจัดทํางบการเงิน มีหนาที่นําขอมูลทางบัญชีที่บันทึก 
ตรวจสอบและทําการปดบัญชีเรียบรอยแลวมาจัดทํางบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายป 
วิเคราะหและนําเสนอรายงานขอมูลทางการเงินและบัญชีแกผูบริหาร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

2.  บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของงานการเงินจาย 
งานการเงินจาย มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 13 คน ตามแผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังงาน 

และไดแบงสวนงานภายในออกเปน 3 หนวย ดังนี้ 
 
1) หนวยควบคุมและตรวจจาย 

1.1) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายแหลงเงินงบประมาณแผนดิน  
1.1.1)  ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติคาใชจายในหมวดรายจายทุกประเภทไดแก 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน (ที่ไดงบประมาณมาในลักษณะงบประมาณเบิก
แทนกัน) งบรายจายอื่นและงบกลาง การยืมเงินทดรองจาย การควบคุมงบประมาณในระบบ 
UBUFMIS ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

1.1.2)  ตรวจสอบเอกสารพรอมหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินทุกหมวดรายจาย 
เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติที่เก่ียวของ พรอมทั้งตรวจสอบการบันทึกตัดเงิน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS การสงใชเงินยืมทดรองจายดวยเอกสารและการคืนเงินยืมดวยเงินสด 
การสงใชใบสําคัญเงินอุดหนุนท่ีมาในลกัษณะงบประมาณเบิกแทนกัน 

1.1.3)  จัดทําทะเบียนคุมคาใชจายงบกลาง เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล          
คาศึกษาบุตร เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการใชสิทธิของบุคลากรภายใตหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 

1.1.4)  จัดทําทะเบียนคุมคาใชจาย/ลูกหนี้ เงินยืม งบประมาณเบิกแทนกัน          
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงิน การสงใชใบสําคัญ การสงคืนเงินเปนเงินรายไดแผนดินใน
กรณีที่รายงานผลการใชจายงบประมาณและสงใชใบสําคัญโครงการเรียบรอยแลว 
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1.1.5)  ตั้ง/ปรับปรุงงบประมาณกลางปกรณีการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทน
กันในระบบ UBUFMIS ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยที่ไดรับการสนับสนุนใหจัดทํา
กิจกรรม โครงการ การวิจัย จากสวนราชการภายนอก 

1.1.6)  ตรวจสอบพรอมจัดทําเอกสารประกอบการใชจายเงินงบประมาณเบิก        
แทนกัน สงกรมบัญชีกลาง และสวนราชการเจาของงบประมาณ พรอมจัดทําทะเบียนคุมและจัดทํา
แฟมขอมูลเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

1.2) ตรวจสอบเอกสารเบิกจายแหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
1.2.1) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติคาใชจายในหมวดรายจายทุกประเภท ไดแก 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน การยืมเงินทดรองจาย การควบคุมงบประมาณ ใน
ระบบ UBUFMIS ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

1.2.2) ตรวจสอบเอกสารพรอมหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินทุกหมวดรายจาย 
เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติที่เก่ียวของ พรอมทั้งตรวจสอบการบันทึกตัดเงิน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS การสงใชเงินยืมทดรองจายดวยเอกสารและการคืนเงินยืมดวยเงินสด 

1.2.3) ตรวจสอบเอกสารพรอมหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร บันทึกการตัดงบประมาณในระบบ UBUFMIS พรอมสรุปรายงานการใชจายเงินใหกองการ
เจาหนาที่เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณในปถัดไป 

1.3) กันเงนิและขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ 
1.3.1) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ในสวน

ของคณะ/สํานัก/หนวยงานภายใตมหาวิทยาลัย พรอมทั้งทําการอนุมัติและประมวลผลการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปในระบบ UBUFMIS พรอมแจงรายงานใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน เรงดําเนินการเบิกจาย
ใหทันตามระยะเวลาที่ขอกันเงินไว 

1.3.2) ตรวจสอบเอกสารการขอกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป พรอมทั้งทําการ
กันเงิน อนุมัติการกันเงิน และประมวลผลในระบบ UBUFMIS และแจงหนวยงานภายใตสํานักงาน
อธิการบดีเรงดําเนินการเบิกจายใหทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว 

 
2) หนวยฎีกา 

2.1) วางฎีกาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ทุกหมวด
รายจายใหกับทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2.2)  วางฎีกาเบิกจายเงินในระบบ UBUFMIS แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย ทุกหมวด
รายจายใหกับทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.3)  จัดทํารายงานการวางฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงนิรายไดมหาวิทยาลัย 
2.4)  จัดพิมพใบสั่งจายเงิน จายตรงเขาบัญชีผูทรงสิทธิ์ การโอนเงินเขาบัญชีผูทรงสิทธ์ิ 

และการพิมพเช็คใหกับผูทรงสิทธ์ิ 
2.5)  จัดทําภาษีหัก ณ ที่จายเจาหนี้รานคาที่ทําการหักภาษีไวพรอมนําสงสรรพากร

ประจําทุกเดือน 
2.6) จัดทํารางฎีกากรณีเงินงบประมาณแผนดินสงหนวยตรวจจายเพ่ือสอบยันเอกสาร

การเบิกจายเงนิ 
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3) หนวยเงินเดือน 
3.1) จัดทําขอมูลเก่ียวกับเงนิเดือน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว  
3.2) จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงินเดือน เชน ขอมูลเกี่ยวกับเงินกบข. เงินกสจ. 

เงินประกันสังคม รายการหักเงินเดือน/คาจางเพ่ือจายใหกับเจาหนี้สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหฯลฯ 

3.3) จัดทําขอมูลเก่ียวกับเงินไดของบุคลากรมหาวิทยาลัย พรอมจัดสงใบเงินไดประจําป
งบประมาณนั้นๆเพ่ือการนําไปชําระภาษีประจําปของบุคลากร 

3.4) บันทึกการเบิกจายเงินเดือนในระบบ UBUFMIS และสงขอมูลเงินเดือนขาราชการ
และลูกจางประจําใหกรมบัญชีกลางเปนผูจายเงินเดือน สวนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว 
จายเงินเดือนและคาจางเสร็จสิ้นที่มหาวิทยาลัย 

3.5) ตรวจสอบและทําการรับรองเงินเดือนใหบุคลากรในกรณีใชขอมูลเงนิเดือนในการทํา
นิติกรรมตาง ๆ 
 
3. บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญ ชี             
ชํานาญการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการปฏิบัติงานในฐานะ 
ผูปฏิบัติท่ีมีประสบการณโดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงที่มีความ
ยุงยากคอนขางมากในดานการบริหารจัดการดานการเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อสงเสรมิและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยากมาก ประกอบกับมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีกระบวนงานที่ยุงยากมาก ตองใช
ทักษะในดานการบริหารจัดการเงนิ และดานกฎหมายมาประกอบการปฏิบัติงาน และ ตองปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ หลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยมีหนาที่ปฏิบัติราชการ
แทนผูบังคับบัญชาในระหวางที่ผูอํานวยการกองคลังไมอาจปฏิบัติราชการได ไดแก การเขารวม
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี การใหคําปรึกษา และตัดสินใจ ในกรณีงานเรงดวน 
เพื่อใหการดําเนินงานของกองคลังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดาน
ตางๆ ดังนี้ 

 
1) ดานการปฏิบัติการ 

1.1) ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินพรอมควบคุมงบประมาณ          
ทั้งแหลงเงินงบประมาณแผนดิน และแหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย หนวยงานภายใตสํานักงาน
อธิการบดี ซึ่งมีการดําเนินงานที่มี เนื้อหาหลากหลาย ตองคิดวิเคราะหปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ          
ใหเหมาะสมกับสภาพการณจริง วิเคราะหรายละเอียดตางๆของเอกสารประกอบการเบิกจายรวมทั้ง
กลั่นกรอง ตรวจสอบ แกไชปญหาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของ ไดแก การเบิกจายงบกลาง (เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาศึกษาบุตร          
คาตรวจสุขภาพประจําป) งบเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)  

1.2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จัดทําเอกสารเก่ียวกับ
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เริ่มต้ังแตไดรับหนังสือพรอมแบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกันเขามา 
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ดําเนินการเสนอหนังสือพรอมแบบใบแจงฯใหหัวหนาสวนราชการลงนาม สงหนังสือพรอมแบบใบแจง
ไปยังกรมบัญชีกลางและสวนราชการเจาของงบประมาณ ตั้งแผนงบประมาณกลางปในระบบ 
UBUFMIS แจงหนวยงานที่ไดรับงบประมาณทําเรื่องขออนุมัติเบิกจาย พรอมขออนุมัติยืมเงินทําเร่ือง
เบิกจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS พรอมจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณเบิกแทนกันเพ่ือคุม
งบประมาณและทะเบียนคุมลูกหนี้เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ตรวจสอบเอกสารเบิกจายพรอม
รายงานสงใชใบสําคัญเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

1.3) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกันเงินและขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปกรณีที่คณะ/สํานัก/
หนวยงาน ไมสามารถใชจายงบประมาณไดทันภายในปงบประมาณ แตมีภาระผูกพันงบประมาณไว
แลว ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน จัดทําบันทึกขอกันเงิน/ขยายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยกองคลัง
ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติกันเงินในระบบ UBUFMIS พรอมทั้งอนุมัติเงินกันและประมวลผลเงิน
กันเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ และแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน เรงดําเนินการเบิกจายใหทันตาม
กําหนด 

 
2) ดานการวางแผน   

2.1) รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน เพื่อวางแผนบริหารจัดการ
งบประมาณที่ไดรับใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งวางแผนการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธทางการเงินของหนวยงาน 

2.2) วางแผนจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําปงบประมาณทั้งแหลงเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยและแหลงเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงานทราบ
และถือปฏิบัติรวมกันในการเบิกจายเงินงบประมาณ 

2.3) รวมประชุมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน 
เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงิน พรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรึกษาหรือหาแนวทางแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถปด
งบประมาณไดทันในระยะเวลาที่กําหนด 

2.4) รวมประชุมจัดเตรียมเอกสารและขอมูลตางๆเพ่ือรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศกึษาประจําปในตัวชี้วัดและองคประกอบที่เกี่ยวของคือ กลไกทางการเงินงบประมาณ 

 
3) ดานการประสานงาน 

3.1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื ้องตนเกี ่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณแกผู รับบริการและเจาหนาที ่หนวยงานภายใต
สํานักงานอธิการบดี เชน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการ) และเจาหนาที่พัสดุ สังกัดกองคลัง 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว  

3.2) ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําโครงการ ผูทําหนาที่เคลียรเอกสาร
เบิกจายโดยประสานงานระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดแก  กองคลัง (งานพัสดุและงานบัญชี )             
กองแผนงาน  และหน วย งาน ที ่เกี ่ยวข อง เพื ่อสร างความเข าใจและความรวมมือในการ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําป ตามแผนงานและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4) ดานการบริการ 

4.1) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานการเงินและบัญชีแกเจาหนาที่การเงิน 
คณะ/สํานัก/หนวยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
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รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง 

4.2) จัดทําคูมือการจําแนกประเภทรายจายเพื่อใชในการปฏิบัติงานในระบบUBUFMIS 
โดยกําหนดประเภทรายจายใหสอดคลองกับการจําแนกประเภทรายจายของสํานักงบประมาณ เพื่อให 
คณะ/สํานัก/หนวยงาน ภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
สงผลตอรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณวิธีการ หรือประยุกต
นําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือการประมวล วิเคราะหและการนําเสนอนโยบายยุทธศาสตร มาตรการ
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรูและการทําความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ  ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
 
4.  ภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

1) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติคาใชจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี พรอม
คุมงบประมาณในระบบ UBUFMIS (ใบ F) ในทุกประเภทรายจาย และกํากับการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบเอกสาร การควบคุมงบประมาณของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบ 22 
หนวยงาน 

2) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 
ตรวจความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารประกอบการเบิกจาย พรอมตัดงบประมาณในระบบ 
UBUFMIS (ใบ U) ในทุกประเภทรายจาย และกํากับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสาร การ
เบิกจาย การควบคุมงบประมาณของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบ 22 หนวยงาน 

3) ตรวจสอบพรอมจัดการเอกสารเงินงบประมาณเบิกแทนกันท่ีคณะ/สํานัก/หนวยงานไดรับจาก
สวนราชการที่เปนเจาของงบประมาณ 

3.1.1) รับหนังสือจากหนวยงานภายนอก เรื่อง งบประมาณเบิกแทนกัน พรอมตรวจสอบวา
งบประมาณที่ใหมาในลักษณะเบิกแทนเปนของคณะ/สํานัก/หนวยงานใดภายในมหาวิทยาลัย 

3.1.2) เสนอหนังสือพรอมแบบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกันตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อลงนาม จัดทําหนังสือภายนอกพรอมแนบใบแจงงบประมาณเบิกแทนกัน จํานวน 
2 ชุดสงใหกรมบัญชีกลางและสวนราชการเจาของงบประมาณ 

3.1.3) สําเนาหนังสือแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ในการไดรับงบประมาณเบิกแทนกันให
หนวยงานทราบเพื่อเตรียมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ คือจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน และบันทึกขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกันเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

3.1.4) ตั้ ง งบประมาณ กลางป ใน ระบบ  UBUFMIS เพื่ อรองรับการเบิกจาย เงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน 

3.1.5) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เขาระบบ UBUFMIS 
เพื่อตัดงบประมาณเบิกจาย พรอมคุมงบประมาณเบิกแทนกันในทะเบียนคุม  

3.1.6) หนวยฎีกาทําการเบิกจายจากระบบ GFMIS พรอมสงรางฎีกาใหหนวยตรวจจาย
เพื่อเปนการสอบยันการเบิกจายเงนิ 

3.1.7) ตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พรอมคุมลูกหนี้
เงินยืมในทะเบียนคุมลูกหนี้เมื่อตรวจสอบแลววาเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว 
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3.1.8) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการและเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
พรอมคุมยอดงบประมาณในทะเบียนคุม(เปนกระบวนการปฏิบัติงานนอกระบบ UBUFMIS) เม่ือผูมี
อํานาจอนุมัติการใชจายงบประมาณแลวสงเรื่องคืนผูรับผิดชอบโครงการเพื่อเก็บรวบรวมเอกสาร
เบิกจายเพ่ือรายงานผลการจัดทําโครงการพรอมสงใชใบสําคัญโครงการ 

3.1.9) ตรวจสอบเอกสารการรายงานผลพรอมสงใชใบสําคัญเงนิงบประมาณเบิกแทนกัน
บันทึกตัดหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้และหากมีเงินเหลือจายแจงงานการเงินรับเรียกคืนเงินเพ่ือคืนเปน
รายไดแผนดิน 

3.1.10) จัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกันเปนประจําทุกเดือน 
4)  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาศึกษาบุตร (งบกลาง)

บุคลากรผูมีสิทธิ์เบิกท่ีสังกัดหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี พรอมจัดทําทะเบียนคุมเงิน
สวัสดิการ 

5) ใหการแนะนํา ปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตางๆในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน พรอมตอบหนังสือขอ
หารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติต้ังแตการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินงบประมาณ เสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติงานตอ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วางแผนการของบประมาณรายจายประจําป เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในแตละปงบประมาณ วางแผนการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอหนวยงาน          
โดยกําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานประจําป  ดําเนินการตั้งงบประมาณกลางปหรือปรับปรุง
งบประมาณกลางปเพื่อใชจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จัดทํารายงานคาใชจายประจําเดือน และ
ประจําไตรมาสเพ่ือทําการวิเคราะหความคุมคาในการใชจายงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการ
สํานักงานอธิการบดี จัดประชุมซักซอมการปฏิบัติงานและเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณพรอมบันทึกควบคุมงบประมาณในระบบ UBUFMIS  
สรปุรายงาน จัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนดปญหา รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานดานตางๆ จะกลาว
อยูในบทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการดําเนินงาน 






