ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
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งานการเงิน และบัญชี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ดําเนินการจัดทําคูมืองาน
การและบัญชีขึ้นเพื่อประกอบการดําเนินงานใหเปนตาม ขอบังคับ และกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ภารกิจที่ตองรับผิดชอบไดแก ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายทุกประเภท , ควบคุมการใชจาย
งบประมาณ ,ควบคุมและประสานทางดานการเงินและบัญชี ของหนวยงาน ให เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย
งานการเงินและบัญชี
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

สารบัญ
หนา
คํานํา
ประวัติความเปนมาศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณของบัณฑิต
เอกลักษณ พันธกิจ เปาประสงค
นโยบาย
โครงสรางการแบงสวนงานศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ภาระงานที่รับผิดชอบ(นักวิชาการเงินและบัญชี)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสาร
*คาสาธารณูปโภค
*คาตอบแทนการสอนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
*คาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
*คาตอบแทน/คาใชสอย อื่นๆ
*รับชําระคาหนวยกิตรายวิชา
*ยืม-คืน เงินทดรองราชการ
*ขอคืนเงินประกันของเสียหาย
*รับรายงานตัวนักศึกษาใหม
ภาคผนวก
*คําสั่งศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่ 022/2558
*รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1/2558
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ประวัติความเปนมาศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชน
ณ บานดอนอรัญญิก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อตนป พ.ศ. 2543 เพื่อขยายเปนวิทยาเขตของ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษมในขณะนั้น โดยมีผูวาราชการจังหวัดในสมัยนั้นคือทานอารยะ วิวัฒนวานิช ไดใหการ
สนับสนุนการขอใชที่ดินอยางเต็มที่ เพื่อใหขาราชการและประชาชนในจังหวัดชัยนาทไดศึกษาตอในระดับปริญญา
อุดมศึกษา โดยที่ผูชวยศาสตราจารยศิริกุล ผลิศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการในขณะนั้น ในฐานะ
ผูริ เ ริ่ ม ในการขอใชที่ ดิ น ได รายงานให รองศาสตราจารย สุ ว รรณี ศรีคุ ณ อธิก ารบดี ใ นขณะนั้น ไดรั บ ทราบ
การขอใชที่ดินดอนอรัญญิก หลังจากการถอนสภาพการเปนที่ดิน สปก. เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 แลว
กรมที่ดินไดเสนอใหก ระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้น ทะเบียนที่ดินหมู 6-8 ดอนอรัญ ญิก ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จํานวน 326 ไร 85 ตารางวา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2548 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉ บั บ ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ ง า น ทั่ ว ไ ป เ ล ม 122ต อ น ที่ 24ง วั น ที่ 24มี น า ค ม พ . ศ . 2548
หลังจากนั้น พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลาวงปูฤาษีตาไฟ) เจาอาวาสวัดเทพหิรัณย (วัดหนองทาระภู) อ.หันคา
จ.ชัยนาท ไดมีเมตตาเปนองคอุปถัมภสรางอาคารเรียนเทพหิรัณย มหามงคลรัฐ เปนอาคารเรียน 4 ชั้น ไดทําพิธีจก
ดินวางฐานอาคารและตอกเสาเข็ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และตอมาประมาณกลางป พ.ศ. 2550
คุณแมทองคํา เมฆโต ไดบริจาคอาคารเรียนแมทองคํา เมฆโต เปนอาคารเรียน 4 ชั้น ใหกับศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ปรัชญา
"ใหโอกาสทางการศึกษา นําจิตอาสาพัฒนาชุมชน"

วิสัยทัศน
“แหลงเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและสรางสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads
Localization Moral Society)

อัตลักษณของบัณฑิต(Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย อดทน มีจิตอาสา กาวหนาเทคโนโลยี”

เอกลักษณ(Uniqueness)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนแหลงเรียนรูสําหรับทุกคน”

พันธกิจ
1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแกบัณฑิต ใหมีความรูคูคุณธรรม และมีศักยภาพสูมาตรฐานวิชาชีพ
3. วิจัยและพัฒนาองคความรู อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและถายทอดสูสังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
5. อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาดานอาชีพและบริการวิชาการ
5. ปลูกฝงและอนุรักษความเปนไทย
นโยบาย
ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1. ดานการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเนนการมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได การบริหาร
ความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ดานบุคลากรสงเสริมพัฒนาทักษะการทํางานและการบริการ ดานการพัฒนาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน
3. ดานการประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารอยางตอเนื่องและ
ดําเนินการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑกําหนดและนําผลการประเมินมาจัดทําแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
4.ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสงเสริมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย

5. ดานการวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
การรวบรวมภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และบูรณาการสูการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษและการ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชุมชน
6. ดานชุมชนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุมประชาคม วัด ศูนยฯ และชุมชนในการพัฒนาแผน
ชุมชน ใหเกิดความสามัคคีและการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงสร้ างการแบ่ งส่ วน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
หัวหน้าสํานักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
นายวิจิตร จารุ โณประถัมภ์ (ปฏิบตั ิหน้าที่รักษาการ)
งานบริหารทัว่ ไป (14)
จ.บริ หารงานทัว่ ไป(ชํานาญการ) (1)

งานนโยบายและแผน (3)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชํานาญการ)(1)

งานบริการการศึกษา (6)
นักวิชาการศึกษา(ชํานาญการ)(1)

จ.บริหารทัว่ ไป ปฏิบัตกิ าร(2)

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ปฏิบัตกิ าร (1)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิ าร (3)

1. พม. นางสาวอุไร รื่ นฤทธิ�
2. พม. ว่างไม่มีเงิน
ลจ. อยูร่ ะหว่างดําเนินการสรรหา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิ าร(1)
1. พม.นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัตกิ าร(1)
1. พม.นายติณณ์ วิไลขํา
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4/หัวหน้ า(1)
1. ลป. นายสัมพันธ์ รุ่ งฤทธิ�
คนงาน ปฏิบัตงิ าน(6)
1. ลจ. นางสาวทองเล็ก สมสมัย

1. พม. นางสาวสุภาพร วงษ์พวง
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ปฏิบัตกิ าร(1)
1.พม. นายพงษ์พฒั น์ เสนหอม

1. พม. นางสาวมารยาท วงษ์พวง
2. พม. นายเอกชัย คงเพ็ง
3. พม. ว่างไม่มีเงิน
ลจ. นายอริ นทร์ศกั ดิ� รัตนะวงษ์
ผูค้ รองอัตรา
บรรณารักษ์ ปฏิบัตกิ าร(1)
1. พม. ว่างไม่มีเงิน ลจ. ว่างมีเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัตกิ าร(1)
1. พม. นายวริ ทธิ�นนั ท์ น้อยเอี่ยม

นางสาวยุพาพร รัตนจันทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1.ขอบเขตภาระงาน
งานการเงินและบัญชี เปนงานเฉพาะดานเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งงบประมาณเงิน
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในแตละปงบประมาณ
ในป จ จุ บั น มี ข อ สั ง เกตว า บุ ค ลากรยั ง ไม ท ราบระเบี ย บกระทรวงการคลั ง และระเบี ย บต า งๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให บุ ค ลากรของศู น ย ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม – ชั ย นาท
เขาใจขั้นตอนและวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณในแตละประเภทที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและสามารถนําไป
ปฏิบัติได จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติการทํางานของงานการเงินและบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากร แยกขอบเขต
ของภาระงานการเงินและบัญชีโดยรวม ดังนี้
หนาที่และความรับผิดชอบ
1.เบิก-จายการใชเงินงบประมาณทั้งงบแผนดินและงบประมาณเงินรายได ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
- คาตอบแทน อาทิเชน คาไฟฟา คาน้ํา คาโทรศัพท เปนตน
- คาตอบแทน อาทิเชน คาสอน คาลวงเวลา คากรรมการดําเนินงาน คาวิทยากร
คาเบี้ยประชุม คาใชจายเดินทางไปราชการ คาตอบแทนเงินรางวัล เปนตน
-คาใชสอย อาทิเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปจจัยถวายพระ เปนตน
2.รับชําระคาหนวยกิตรายวิชาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
3.รับชําระคารายงานตัวการเปนนักศึกษา
4.ดําเนินการขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ/คืนเงินยืม
5.ขอคืนเงินประกันของเสียหาย 500 บาท
6.ตรวจสอบความถูกตองการหมุนเวียนของเงินสด
7.จัดเก็บขอมูลทางการเงิน ปรับปรุง และจัดทําสมุดควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
8.รับผิดชอบเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา
9.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

2.ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.ดานการประสานงาน
3.1. ประสานงานทํางานรวมกันในศูนย และภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและ ผลสัมฤทธิ์ ตามที่
กําหนดไว
3.2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคลากรในหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ดานการบริการ
4.1. ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ รับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องตนแกบุคลากรในหนวยงาน บุคคลอื่น เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและ ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน

ผังการปฏิบัติงานและทางเดินเอกสาร
1.คาสาธารณูปโภค
เวลามาตรฐานที่ใช ในการปฏิบัติงานประมาณ : 5 วัน/60นาที/เดือน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้
- ตั้งเบิกเงินคาสาธารณูปโภค (ระบบ MIS)
งานการเงินศูนยฯ
1
- ผูอํานวยการศูนยฯ ลงนามใบเบิกฯ
(ตรวจสอบหลักฐาน)
สําเนาหลักฐาน

2

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
30 นาที

งานการเงิน

2 วัน

YES

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

คืนแก้ ไข
NO

- ลงรับเอกสารตังเบิ
้ กเงิน
- ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกเงิน/แนบโครงการ

(สํานักงานใหญ่)

-ศูนย์ฯ ชัยนาท ติดต่อรับเงิน
ค่าสาธารณูปโภคเพื่อไปชําระให้ เจ้ าหนี ้
- รับใบเสร็ จรับเงินสําเนาเป็ นหลักฐานไว้ ที่
ศูนย์ฯ ส่งฉบับจริ งให้ การเงิน (สํานักงาน
ใหญ่)

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

3 วัน

-รับชําระค่าสาธารณูปโภค

การไฟฟ้ าและที
โอที

30 นาที

- คืนเรื่ องแก้ ไข / รับคืนเรื่ องแก้ ไข
- อธิการอนุมตั ิจา่ ยชําระค่าสาธารณูปโภค

นําส่งใบเสร็ จรับเงิน

3

4

งานการเงินศูนยฯ
(ตรวจสอบหลักฐาน)

เจ้าหนี้

2.คาตอบแทนการสอนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 5 วัน/เดือน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- เจาหนาที่จัดเตรียมใบเบิก ทุกวันที่ 15 ขอ
ทุกเดือน
1
- เขียนใบเบิกคาตอบแทนการสอน /เดือน
อาจารย์ผสู ้ อน
สงใหงานการเงินศูนยฯ ชัยนาท ไมเกินวันที่
25 ของทุกเดือน
YES
- อาจารยประจําดําเนินการประธานลงนาม
อ.ผู้สอนผ่านประธานสาขาตามที่กําหนด
- อาจารยพิเศษ (ศูนยดําเนินการให)
- สําเนากําหนดวันเวลาสงใบเบิกใหอาจารย
ผูสอนประจําภาคการเรียน
-ติ ด ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ก า ร เ บิ ก
คาตอบแทนการสอน
-กรณี อ าจารย ผู ส อนส ง ใบเบิ ก ค า สอน
ภายหลั ง ภาคเรี ย นที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนให
อาจารย ผู ส อนดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั น ทึ ก
ข อ ค วา มข ออ นุ ญ าต เบิ กค าต อบ แท น
ยอนหลัง(ผานอธิการบดี)

2

งานการเงิน
ศูนยฯ ชัยนาท
สําเนาเอกสาร /แก้ ไข

3

คืนแก้ ไข
NO

YES

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

NO

- รับใบเบิกค่าตอบแทนการสอน
- ตรวจสอบใบเบิกค่าตอบแทนการสอน
- คืนเอกสารแก้ ไข(กรณีเอกสารผิด)
- ตังเบิ
้ กเงินค่าตอบแทนการสอน
ประจําเดือน(ระบบ MIS)
- แนบภาระการสอน/แนบโครงการ
- เสนอผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ลงนามใบเบิก)
-ลงรับเอกสาร
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตังเบิ
้ กเงิน
- คืนเรื่ องแก้ ไข/รับคืนเรื่ องแก้ ไข

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ส่งไม่เกิน วันที2่ 5
ของทุกเดือน

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

5 วัน
(รวมการแก้ ไข)

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

ค่าตอบแทนการ
สอนจะโอนทุก
วันที่ 15 และ 20
ของทุกเดือน

1.เอกสารที่ตองใชเบิกเงิน
1.คาตอบแทนการสอน
1.1.ใบเบิกเงินคาตอบแทนการสอน (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
1.2.ภาระงานการสอน
1.3.ตารางสอน(ระบบตารางสอน MIS)
1.4.ตารางสอนของหนวยงาน
1.5.คําสั่งที่ไดรับอนุมัติ(ประจําภาคเรียน)
1.6.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)

ตัวอยาง

วันที่รับ.....................................(เฉพาะเจาหนาที่)

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
ตารางอบรมสําหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ประจําเดือน ................................................ พ.ศ. ...........................
คณะ ................................................................................ อาจารยผูใหการอบรม (นาย,นาง,นางสาว) .........….......................................................................................
คาบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
เวลา
08.30
09.20
10.20
11.10
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.40
17.30
วัน
09.20
10.10
11.10
12.00
13.00
13.50
14.50
15.50
16.40
17.30
18.20
จันทร

รหัสวิชา.............................................................
กลุม.....................................................................
หมูเรียน...............................................................

รหัสวิชา...................................................................
กลุม.........................................................................
หมูเรียน...................................................................

อังคาร

รหัสวิชา.............................................................
กลุม.....................................................................
หมูเรียน...............................................................

รหัสวิชา...................................................................
กลุม.........................................................................
หมูเรียน...................................................................

พุธ

รหัสวิชา.............................................................
กลุม.....................................................................
หมูเรียน...............................................................

รหัสวิชา...................................................................
กลุม.........................................................................
หมูเรียน...................................................................

พฤหัสบดี

รหัสวิชา.............................................................
กลุม.....................................................................
หมูเรียน...............................................................

รหัสวิชา...................................................................
กลุม.........................................................................
หมูเรียน...................................................................

ศุกร

รหัสวิชา.............................................................
กลุม.....................................................................
หมูเรียน...............................................................

รหัสวิชา...................................................................
กลุม.........................................................................
หมูเรียน...................................................................

ลงชื่อ.......................................................(เจาหนาที่ผูตรวจหลักฐาน)

(ตัวอยาง)ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

ใบเบิกเงินในการใหอบรมนักศึกษาภาคในเวลาราชการ/ ประจําภาคเรียนที่.....…………… ปการศึกษา............................
ของ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ประจําเดือน................................. ในการอบรมวิชา....................................................................

วัน

คาบ
เวลา

1
08.30
09.20

2
09.20
10.10

3
10.20
11.10

4
11.10
12.00

5
12.00
13.00

6
13.00
13.50

7
14.00
14.50

8
14.50
15.50

9
15.50
16.40

10
16.40
17.30

11
17.30
18.20

รวมจํานวน
ชั่วโมง

คาอบรม
ชั่วโมงละ

จํานวนเงิน
บาท

สต.
-

รวมทั้งหมด
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... ไดทําการอบรมตามวันและเวลาดังกลาว
ลงชื่อ.......................................................................................................................................ประธานโปรแกรมวิชา
ลงชื่อ ..................................................................................................................................... ผูอํานวยการศูนยฯ ชัยนาท
ลงชื่อ ......................................................................................................................................รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ขาพเจาไดรับเงินคาอบรมรหัสวิชา ..............................ชื่อวิชา.................................................................... ในการอบรมนักศึกษา ภาคในเวลาราชการ
จํานวน...................................วัน เปนเงิน .................................................บาท( .................................................................................... ) ไวเรียบรอยแลว
ลงชื่อ.................................................................. ผูรับเงิน
ลงชื่อ .................................................................... ผูจายเงิน
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ................
วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ...............
หมายเหตุ: 1.กรุณาเซ็นเบิกเงินตามรางการเรียนการสอน ( ในกรณีงดการเรียนการสอนใหแนบใบเบิกสอนชดเชยดวยทุกครั้ง )
2.หากสงใบเบิกคาสอนหลังจากวันที่ 15 ทางศูนยชัยนาทขออนุญาตยกยอดไปเบิกในเดือนถัดไป

-

ตัวอย่าง

วันที่รับ..................................(เฉพาะเจาหนาที่)

ตารางอบรมสําหรับนักศึกษาภาคสมทบ ประจําเดือน ......................................... พ.ศ. …………………….
คณะ .................................................................. อาจารยผูใหการอบรม ..................................................................................................

วัน

คาบ
เวลา

1
08.10
09.00

2
09.00
09.50

3
09.50
10.40

4
10.40
11.30

5
11.30
12.20

6
12.20
13.10

7
13.10
14.00

8
14.00
14.50

9
14.50
15.40

10
15.40
16.30

เสาร

รหัสวิชา......................................................................................
กลุม ..........................................................................................
หมูเรียน.....................................................................................

รหัสวิชา......................................................................................
กลุม ..........................................................................................
หมูเรียน.....................................................................................

อาทิตย

รหัสวิชา......................................................................................
กลุม ..........................................................................................
หมูเรียน.....................................................................................

รหัสวิชา....................................................................................
กลุม .........................................................................................
หมูเรียน....................................................................................

ลงชื่อ......................................................................(ผูตรวจสอบ)
.................../................/..................

11
16.30
17.20

(ตัวอยาง) ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

ใบเบิกเงินในการใหอบรมนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจําภาคเรียนที่....................... ปการศึกษา..........................
ของ(นาย,นาง,นางสาว)............................................................................ ประจําเดือน ...............................ในการอบรมวิชา………………………………………………………….………………..

วัน

คาบ
เวลา

1
2
08.10 09.00
09.00 09.50

3
4
5
6
09.50 10.40 11.30 12.20
10.40 11.30 12.20 13.10

7
8
13.10 14.00
14.00 14.50

9
10
14.50 15.40
15.40 16.30

11
16.30
17.20

รวม
จํานวน
ชั่วโมง

คาอบรม
ชั่วโมงละ

จํานวนเงิน
บาท

สต.

-

รวมทั้งหมด
ขอรับรองวา(นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................................... ไดทําการอบรมตามวันและเวลาดังกลาว
ลงชื่อ.......................................................................................................................................ประธานโปรแกรมวิชา
ลงชื่อ ..................................................................................................................................... ผูอํานวยการศูนย ฯ
ลงชื่อ ......................................................................................................................................รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ขาพเจาไดรับเงินคาอบรม รหัสวิชา.....................................................................…………..................................... ในการอบรมนักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จํานวน......................................ชั่วโมง เปนเงิน .........................................บาท( ............................................................................ ) ไวเรียบรอยแลว
ลงชื่อ........................................................................ ผูรับเงิน
ลงชื่อ .................................................................... ผูจายเงิน
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .....................
วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
หมายเหตุ: 1.กรุณาเซ็นเบิกเงินตามตารางการเรียนการสอน ( ในกรณีงดการเรียนการสอนใหแนบใบเบิกสอนชดเชยดวยทุกครั้ง)
2.ศูนยชัยนาทจะทําการเบิกคาสอนในวันที่ 1 ของทุกเดือน /หากสงใบเบิกคาสอนหลังจากวันที่ 15 ทางศูนยชัยนาทจึงใครขออนุญาตยกยอดไปเบิกในเดือนถัดไป

-

ตัวอยางแบบฟอรมการสอนชดเชย
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................สังกัดโปรแกรมวิชา.............................................มีความประสงคทําการสอนชดเชยนักศึกษา
 ภาคในเวลาราชการ
 ภาคนอกเวลาราชการ เนื่องจากมีความจําเปน................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..............................................................(อาจารยผูสอน)
(..................................................................)
............/.............../.............
การสอนชดเชยผูสอนจะตองแจงกับนักศึกษา /ถานักศึกษาวางและสามารถมาเรียนไดทุกคน จึงบันทึกขออนุญาตลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห พรอมแนบเอกสารหลักฐานเหตุผลความจําเปนใน
การขอสอนชดเชย เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการสอนชดเชยได หากกรณีผูสอนทําการสอนชดเชยกอนจะเบิกคาสอนมิได

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ตารางเรียนเดิม
ผูสอน วัน-เวลา

กลุม

หมูเรียน รหัสวิชา

ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงแลว
ชื่อวิชา
ผูสอน
วัน-เวลา

กลุม หมูเรียน

ลงชื่อ.......................................................(เจาหนาที่)
(นางสาวยุพาพร รัตนจันทร)
........../.............../.............
 อนุญาต  ไมอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................(ผูอํานวยการศูนยฯ)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน)
........../.............../.............

3.คาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 2 วัน/เดือน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- เขียนใบเบิกคาปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ
/เดือน
1
บุคลากร
- ประกาศลงนามปฏิบัตริ าชการ
ศูนย์ฯชัยนาท

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ส่งไม่เกินอาทิตย์
สุดท้ ายของทุก
เดือน

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

2 วัน
(เนื่องจากต้ องฝาก
เอกสารไปกับรถ
อาจารย์ผ้ สู อน)

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

โอนเงินทุกวันที่ 10
ของทุกเดือน

YES
2

งานการเงิน
(ศูนยฯ ชัยนาท)

สําเนาเอกสาร

3

คืนแก้ ไข
NO

- ตรวจสอบคาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ

- เสนอหัวหน้ าสํานักงาน (ลงนามลงเวลา)
- ตังเบิ
้ กเงินคาปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการ(ระบบ MIS)
- เสนอผู้อํานวยการ (ลงนามใบเบิก)
- รับคืนเรื่ องแก้ ไข

YES

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

- รับใบเบิกคาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ

คืนแก้ ไข
NO

YES

-ลงรับเอกสาร
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตังเบิ
้ กเงิน
- คืนเรื่ องแก้ ไข/รับคืนเรื่ องแก้ ไข
-โอนเงินตามประกาศของกองคลัง

เอกสารที่ตองใชในการเบิก
1.คาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
1.วันทํางานปกติ คาลวงเวลา จาก 16.30 เปนตนไป ชั่วโมงละ 50 บาท ไมเกิน 3 ชั่วโมง
2.วันทํางานนอกเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท
1.1.ใบสําคัญรับเงินและใบลงเวลาปฏิบัติงาน
1.2.คําสั่ง (ภาคนอกเวลาราชการ)
1.3.โครงการที่ไดรับอนุมัติ

ตัวอยาง
ใบสําคัญรับเงิน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ ....... เดือน..................... พ.ศ.................
ขาพเจา...................................................................................บานเลขที่...............หมูที่........... ตําบล.................
อําเภอ.................................จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย...........................
ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังรายการตอไปนี้
ที่
รายการ
จํานวน
1
คาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
Xx

รวมทั้งหมด

Xx

หนวยละ
Xx

จํานวนเงิน
xx

Xx

xx

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) = ........................................................
(ลงชื่อ)...................................................... ผูรับเงิน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................... ผูจายเงิน
(......................................................)

ตัวอยาง
ใบลงเวลาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการประจําเดือน..............................พ.ศ....................
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ลําดับ

วัน/เดือน/ป

ชื่อ-สกุล

เวลามา

เซ็นชื่อ

เวลากลับ

1
2
3
4
5
6

=
หมายเหตุ : 1.กรุณาเซ็นเบิกเงินปฏิบัติงานตามความเปนจริง(เทานัน้ )
2.ถากรณีเขียนผิดใหขีดเสนทับและเซ็นชือ่ กํากับทุกครั้ง
ลงชื่อ.................................................(ฝายการเงินศูนยฯ)
( นางสาวยุพาพร รัตนจันทร )

.........../.........../...........
ลงชื่อ..............................................(หัวหนาสํานักงานฯ)
( นายวิจิตร จารุโณประถัมภ )

.........../.........../...........

เซ็นชื่อ

4.คาตอบแทน/คาใชสอย อื่นๆ

เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 4 วัน
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

สําเนาไว้ เป็ นหลักฐาน/ YES

2

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ)

No

รายละเอียดงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

-รับเอกสารการเบิกเงินจากหน่วยงาน
ต่างๆ
-ตังเบิ
้ กเงินในระบบ MIS
-ตรวจสอบความถูก ต้ อ งหากมี แก้ ไ ข
ส่งกลับไปให้ เจ้ าของต้ นเรื่ องแก้ ไข
-ผู้อํานวยการฯ (ลงนาม)
-นําส่งฝ่ ายการเงิน(สํานักงานใหญ่)
-เมื่อแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วนําส่งเรื่ องคืน
แก้ ไข
- แบบฟอร์ มใบแจ้ งความประสงค์เบิก
เงินค่าใช้ จ่ายในโครงการ
- แบบติดตาม
- ระเบียบปฏิบัติการส่งหลักฐานการ
เบิ ก เงิ น ภายหลัง เสร็ จ สิ น้ โครงการ
ภายใน 15 วัน

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

1 วัน

-งานการเงิน(รับเรื่ อง)
-กรณีแก้ ไข:งานการเงิน(สํานักงาน
ใหญ่)จะส่งเอกสารกลับมาให้ งาน
การเงิน(ศูนย์ฯชัยนาท) แก้ ไข
-โอนเงินตามวันเวลาที่กองคลัง
ประกาศ

1 วัน
(เนื่องจาก
ต้ องฝาก
เอกสารไปกับ
รถตู้อาจารย์
ผู้สอน)

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

เอกสารที่ตองใชในการเบิกเงิน
1.คาเบี้ยประชุม
1.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
1.2.บันทึกอนุมัติใหเบิกเงิน (ฝายบริหาร)
1.3.ใบสําคัญรับเงิน (ลงชื่อผูรับเงิน)
(สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต
1.4.สําเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ: (กรณีสํารองจาย ใหลงชื่อผูจายเงินดวย)

2 วัน
(เนื่องจาก
ต้ องฝาก
เอกสารไปกับ
รถตู้อาจารย์
ผู้สอน)

2.คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
2.2.ใบสําคัญรับเงิน (หรือ บิลเงินสด) (กรณีสํารองจาย ใหลงชื่อผูจายเงินดวย)
2.3.สําเนาบัตรประชาชน (ผูรับทําอาหาร)
2.4.รายชื่อผูเขารวม (ฉบับจริง)
2.5.บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
2.6.กําหนดการ
2.7.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
3.คาตอบแทนวิทยากร
3.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
3.2.บันทึกขอความ (บุคคลภายใน) หรือ หนังสือเชิญวิทยากร (บุคคลภายนอก) แนบ ประวัติวิทยากร
3.3.แบบตอบรับเปนวิทยากร
3.4.ใบสําคัญรับเงิน ลงชื่อผูรับเงิน (กรณีสํารองจาย ใหลงชื่อผูจายเงินดวย)
(สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
3.5.สําเนาบัตรประชาชน
3.6.บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมที่
3.7.กําหนดการ (ระบุชั่วโมงการบรรยาย)
3.7.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
4.คาเบี้ยเลี้ยง(กรณีไปราชการ) บุคลากร เบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท
4.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
4.2.บันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติราชการ
4.3.หลักฐานการเดินทางไปราชการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
4.4.กําหนดการ(กรณีไปสัมมนา/อบรม ใหแนบกําหนดการจากหนวยงานที่ไป)
4.5.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
(หมายเหตุ: ตามระเบียบคาเบี้ยเลี้ยงเบิกได คนละ 240 บาท หากสถานที่จัดอบรมมีอาหารกลางวัน
ใหหักคาใชจายออก วันละ 80 บาท)
5.คาตอบแทนกรรมการ (การแขงขัน/การประกวด)
5.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
5.2.ใบสําคัญรับเงิน ลงชื่อผูรับเงิน (กรณีสํารองจาย ใหลงชื่อผูจายเงินดวย)
(สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
5.3.สําเนาบัตรประชาชน
5.4.หนังสือเชิญกรรมการ
5.5.ผลคะแนน/แบบสรุปคะแนน
5.6.บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม

5.7.กําหนดการ (ระบุวันเวลาใหชัดเจน)
5.8.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
6.คาตอบแทนเงินรางวัล (การแขงขัน/การประกวด)
6.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
6.2.ใบสําคัญรับเงิน ลงชื่อผูรับเงิน (กรณีสํารองจาย /ใหลงชื่อผูจายเงินดวย)
6.3.สําเนาบัตรประชาชน
6.4.หนังสือเชิญกรรมการ
6.5.ผลคะแนน /แบบสรุปคะแนน
6.6.บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
6.7.กําหนดการ
6.8.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
7.คืนเงินยืมคาที่พกั (กรณีไปอบรม/สัมมนา)
7.1.ใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
7.2.ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก /แนบรายชื่อผูเขาพัก
7.3.หลักฐานการเดินทางไปราชการ (สามารถโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต)
7.4.บันทึกขออนุญาตไปปฏิบัติราชการ
7.5.กําหนดการของหนวยงานที่ไปอบรม/สัมมนา
7.6.แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)

ฯลฯ

ตัวอยางใบแจงความประสงคเบิกเงินคาใชจายในโครงการ
งานการเงิน ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

วันที่ ..........เดือน......................พศ..............
เรียน งานการเงินศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ตามที่ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว).............................................ตําแหนง.................................
(หนวยงาน).................................................ไดดําเนินการจัดโครงการ................................................
กิจกรรม........................................................................ในวันที่...............เดือน....................พ.ศ......ไดใชจาย
งบประมาณจาก งบประมาณรายได งบกลางเงินรายได งบกิจการนักศึกษา
กรณีคืนเงินยืม ชื่อผูยืม...........................................เลขที่ผูยืม................................(จากฝายการเงิน)
ดังนั้น จึงขออนุญาตเบิกจายเงินคาใชจายในโครงการ ดังนี้
1.)ขอเบิกเงินคาอาหารเชา
จํานวน.........คน จํานวน........มือ้ ๆละ.........บาท เปนเงิน....................บาท
2.)ขอเบิกเงินคาอาหารกลางวัน จํานวน.........คน จํานวน........มื้อๆละ.........บาท เปนเงิน....................บาท
3.)ขอเบิกเงินคาอาหารเย็น
จํานวน.........คน จํานวน........มื้อๆละ.........บาท เปนเงิน....................บาท
4.)ขอเบิกเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน..........คน จํานวน.........มื้อๆละ..............บาท
เปนเงิน....................บาท
5.)ขอเบิกเงินคาตอบแทนวิทยากร จํานวน.......คน จํานวน...........ชั่วโมงๆละ..........บาท
เปนเงิน....................บาท
6.)ขอเบิกเงินคาเบีย้ เลีย้ ง จํานวน.........คน จํานวน.........วันๆละ............บาท
เปนเงิน....................บาท
7.)อื่นๆ............................................................................................................. เปนเงิน...................บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ............................บาท
ลงชื่อ......................................(ผูแจงความประสงค)
(.............................................)
ตําแหนง.......................................
วันที่...........................................
งานการเงินศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
รับเอกสาร
วันที่............................................เวลา...............น.
ดําเนินการเบิกจาย ในวันที่........................................เวลา...............น.
สงคืนแกไข วันที่........................
รับคืนงานแกไขวันที่..................

ลงชื่อ......................................(ฝายการเงิน)
(นางสาวยุพาพร รัตนจันทร)
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.............................................

ตัวอยางใบเบิกเงินคารถไปราชการ

วัน เดือน ป

แบบ บก...................................

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายละเอียดรายจาย
จํานวนเงิน
คา.......................... เดินทาง..............................................
ถึง ....................................................................................
200.คา.......................... เดินทาง..............................................
ถึง ....................................................................................
200.-

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

400.-

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...............สี่รอยบาทถวน................................................
ขาพเจา............................................................ตําแหนง...................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอรับรองรายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกเก็บเงินจากผูรับได และขาพเจา
ไดจายไปในงานราชการโดยแท

(ลงชื่อ)..........................................................
(.........................................................)
............./............../............

ส่ วนที่ 2

(ตัวอยางหลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ)
ชื่อส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แบบ 8708

ประกอบใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางของ…ศู นย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท.............ลงวันที.่ .………เดือน ……………….....พ.ศ………..………
ลําดับ

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ที่

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง

ค่าเช่ าที่พกั

รวม
ค่ าพาหนะ

ค่ าใช้ จ่ายอืน่

รวม

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พกั ให้ระบุอตั ราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่อง

วัน เดือน ปี

ผู้รับเงิน

ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่..............วันที่.............

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
(ตัวอักษร).....................................................................................
คําชี้แจง

ลายมือชื่อ

ลงชื่อ....................................................ผูจ้ ่ายเงิน
หมายเหตุ

2. ให้ผมู้ ีสิทธิ แต่ละคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่ได้รับเงิน กรณี เป็ นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจากเงินยืม
3. ผูจ้ ่ายเงินหมายถึงผูท้ ี่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผเู ้ ดินทางแต่ละคน เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อผูจ้ ่ายเงิน

(………………………………………..........)
ตําแหน่ง…………………………..........
วันที่................................................

5.การรับชําระเงินคาหนวยกิตรายวิชา
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 30 วัน/ภาคการศึกษา
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

YES

2

3

YES

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ)

งานการเงิน
-รับเอกสารการลงทะเบียน และดร๊ าฟ
ศูนย์ฯ ชัยนาท
ค่าลงทะเบียน จากนักศึกษา
-ออกใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราวให้
นักศึกษา
-ลงสมุดควบคุมการชําระ
ค่าลงทะเบียน
- ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับชําระค่า
หน่วยกิตรายวิชา
งานการเงิน
-รับเอกสาร และออกใบเสร็ จรับเงิน
(สํานักงานใหญ)
-ส่งใบเสร็ จรับเงิน

-รับใบเสร็ จรับเงิน
นักศึกษา

N

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

งานการเงิน
(ศูนย์ฯ ชัยนาท)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปฏิทนิ การ
ชําระค่าหน่วย
กิตรายวิชา :
15 วันไม่มี
ค่าปรับ
และ 15 วันมี
ค่าปรับ วันละ
20 บาท

-

-

ตัวอยางดราฟ (ชําระคาลงทะเบียนเรียน)

6.ยืม-คืน เงินทดรองราชการ
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 2 วัน 60 นาที
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- ตั้งเบิกเงินยืมเงินตามโครงการที่
ดําเนินการ (ระบบ MIS)
งานการเงินศูนยฯ
1
- ผูอํานวยการศูนยฯ ลงนามใบเบิกฯ
(ตรวจสอบหลักฐาน)
สําเนาหลักฐาน

2

3

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
30 นาที
(เนื่องจากต้ องฝาก
เอกสารไปกับรถ
อาจารย์ผ้ สู อน)

งานการเงิน

2 วัน

YES

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

คืนแก้ ไข
NO

งานการเงิน
ศูนยฯ ชัยนาท
จ่ายให้ ผ้ ยู มื เงิน

- ลงรับเอกสารตังเบิ
้ กยืมเงิน
- ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกเงิน

(สํานักงานใหญ่)

-ศูนย์ฯ ชัยนาท ติดต่อรับเงินยืมที่งาน
การเงิน (สํานักงานใหญ่)
- จ่ายให้ ผ้ ยู มื เงินตามโครงการทีด่ ําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ภายใน 7 วัน (กรณีไปราชการ)
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
ภายใน 30 วัน (ตามโครงการ/กิจกรรม)

งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

- คืนเรื่ องแก้ ไข / รับคืนเรื่ องแก้ ไข
- อธิการบดีอนุมตั ิ

30 นาที

เอกสารสําหรับใชในการยืมเงิน:
1.ยืมเงิน (เชน คาตอบแทน/คาใชสอย) คาวัสดุจะยืมไดในกรณีไดตั้งเบิกในระบบจัดซื้อจัดจางเรียบรอย
แลว (กําหนดสงเรื่องยืมเงิน กอนจัดกิจกรรม อยางนอย 1 สัปดาห)
1.1. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม
1.2. แผนการใชจายงบประมาณ (โครงการที่ไดรับอนุมัติ)
1.3. กําหนดการ
1.4. ชื่อผูยืมเงิน

7.ขอคืนเงินประกันของเสียหาย
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 4 วัน/30 นาที
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- นักศึกษารับคํารองที่ศูนยฯ ชัยนาท
- กรอกขอมูลใหเรียบรอย
1
- สงคํารอง ณ ศูนยฯ ชัยนาท
นักศึกษา
- รับรายชื่อผูมสี ิทธิ์ไดรับเงินประกันของ
เสียหายคืน ณ (งานการเงิน สํานักงานใหญ)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
30 นาที

(เนื่องจากต้ องฝาก
เอกสารไปกับรถ
อาจารย์ผ้ สู อน)

YES

2

งานการเงิน
ศูนยฯ ชัยนาท

คืนแก้ ไข
NO

- รับคําร้ องขอรับเงินประกันของเสียหาย จาก

งานการเงิน

นักศึกษา

(ศูนย์ฯ ชัยนาท)

-รับคําร้ องขอเงินประกันของเสียหาย
จํานวน 500 บาท
- จ่ายเงินให้ งานการเงินศูนย์ฯ ชัยนาท

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

- ยื่นคําร้ อง งานการเงิน (สํานักงานใหญ่)

2 วัน
(เนื่องจากต้ องฝาก
เอกสารไปกับรถ
อาจารย์ผ้ สู อน)

YES

3

YES
งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

2 วัน

ตัวอย่ าง
ใบสํ าคัญรับเงิน

เลมที่..........................
หนาที่........................
ลําดับที่......................

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ............
ข้ าพเจ้ า.................................................................บ้ านเลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ................ ตําบล................................อําเภอ
...........................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................................................
ได้ รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังรายการต่ อไปนี้
ที่
รายการ
เงินค่ าประกันของเสี ยหาย

จํานวนเงิน
500.-

ภาคปกติ รุ่ น........................................................ระดับ..........................................
เอก.........................................................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................................................................
ภาคสมทบ รุ่น....................................................ระดับ.........................................
เอก........................................................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา.......................................................................................

รวมทั้งหมด

500.-

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) = ....................ห้ าร้ อยบาทถ้ วน...................
(ลงชื่อ)...................................................... ผู้รับเงิน
(.......................................................)
(ลงชื่อ)..................................................... ผู้จ่ายเงิน
(......................................................)

ตัวอย่าง
เขียนที่.....................................................................
................................................................................
วันที่....................เดือน..........................พ.ศ............
หนังสื อมอบฉันทะ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
เรื่ อง
เรี ยน

ขอมอบฉันทะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................
เป็ นนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
 ภาคปกติ  ภาคนอกเวลา
ค.บ.  วท.บ.  บธ.บ.  ศศ.บ.
โปรแกรมวิชา........................................................................หมู่เรี ยน................................................................ชั้นปี ที่..............................
ระดับ  ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
 ปริ ญญา 5 ปี
มีความประสงค์.............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................ที่ได้ดาํ เนินการกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แห่งนี้
แต่ไม่สามารถมากระทําการด้วยตนเองได้ จึงขอมอบฉันทะให้...................................................................................................................
ซึ่งเป็ น...................................................................................................................ของข้าพเจ้าให้กระทําการแทนข้าพเจ้า และขอรับรองว่า
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้มอบหมายให้...............................................................................................................กระทําการแทนข้าพเจ้านั้น มีผลเช่น
เดียวกับที่ขา้ พเจ้ากระทําทุกประการ ในการนี้ขา้ พเจ้าได้แนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมกับการรับรองสําเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า
เองมาพร้อมเอกสารนี้ แล้ว ในกรณี ที่เกิ ดข้อผิดลาดประการใดๆ จากการกระทําของผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะขอ
รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(...........................................................)
ลงชื่อ.....................................................
(...........................................................)

8.รับรายงานตัวนักศึกษาใหม
เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ ในการปฏิบตั งิ านประมาณ : 2 รอบของการรับสมัครเรี ยน
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
- นักศึกษารับใบสมัคร ณ ศูนยฯ ชัยนาท
- ยื่นประวัติและหลักฐาน
1
นักศึกษา
- ชําระคารายงานตัวนักศึกษา
สมัครใหม่
- สํานักงานและประชาสัมพันธติดตาม
ผูสมัครเรียนเพื่อมารายงานตัว

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ศูนย์ฯ ชัยนาท

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
2 วัน

งานการเงิน

2 วัน

อธิการบดี

2 วัน

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

1 วัน

YES

2

งานการเงิน
ศูนยฯ ชัยนาท
สําเนาหลักฐาน

3

4

คืนแก้ ไข
NO

- รับประวัตติ รวจสอบหลักฐาน
- รับชําระค่ารายงานตัวนักศึกษา
- ทําบันทึกข้ อความนําส่งเงินค่ารายงานตัว
(ผู้อํานวยการลงนาม ส่งอธิการบดี)
- รับบันทึกอนุมตั ิแล้ วนําส่งงานการเงิน
(สํานักงานใหญ่พร้ อมรับใบเสร็ จรับเงินค่า
รายงานตัวนักศึกษา)

YES

- ลงรับบันทึกข้ อความ
- เสนออธิการบดี (รออนุมตั ิ)
- ส่งคืนบันทึกข้ อความอนุมตั ิ ให้
งานการเงินศูนย์ฯ ชัยนาท

YES

สํานักงานอธิการบดี

งานการเงิน
(สํานักงานใหญ่)

-รับเอกสารและรับชําระค่ารายงานตัว
นักศึกษา

(ศูนย์ฯ ชัยนาท)

