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Flow chart
เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เริ่มทํางาน
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ สํารวจข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ในรอบปีที่ผา่ นมา
และในปีงบประมาณต่อไป เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและการจัดทําขอตั้งงบประมาณ
ต่อประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือ เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ เบิกใช้ในรายการต่าง ๆ ให้แก่กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตามหลักการการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท

หัวหน้างานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขใหม่
ถูกต้อง
นําเสนอประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ลงนาม ผ่านผู้อํานวยการกองกลาง

แก้ไขใหม่
ถูกต้อง
นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผ่านผู้อํานวยการกองคลัง

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เบิกใช้ในรายการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ

เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ทําบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณในรายการต่าง ๆ
ในบัญชีควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน

จบการทํางาน

เรื่อง

คู่มือปฏิบตั ิงาน
การบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ความเป็นมา
การบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีภารกิจ ประกอบด้วย งานการประชุม งานการเงินและงบประมาณ งาน
โครงการกิ จ กรรมพิ เ ศษ และงานธุ ร การพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เพื่อทําให้งานในภารกิจต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนั้นการบริการจัดการงบประมาณที่ดีจะต้องมี
กระบวนการ (Plan/ Doing/ Check/ Action) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการใช้จ่ายและการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การตรวจสอบ การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อทําให้การบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1. เพื่อให้มั่นใจว่าคู่มือนี้จะทําให้การดําเนินงานงบประมาณของหน่วยงานถูกต้อง ทันเวลา และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในภาระงานนี้ได้มีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน

ขอบเขต
คูม่ ือการบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผนการใช้จ่ายและการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
4. การรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ

คําจํากัดความ
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เลขาธิ ก ารสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ และคณะ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หมายความว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ขออนุมัติการใช้จ่ายเงิน

ผู้อํานวยการกองกลาง

ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่าย ในรายการต่าง ๆ

หัวหน้างานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ ายก่อนส่งกองกลาง
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
และหมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

ผู้ได้รับมอบหมายจัดทําการเบิกค่าใช้จ่าย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงิน การเบิกเงิน
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และหมวดการ ใช้
งบประมาณ ของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่กองคลัง

ผู้ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ เพื่อเสนอขอ
อนุมัติ ต่อหัวหน้าหน่วยงานในลําดับต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพือ่ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปี
เจ้ า หน้ า ที่ ง านสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ สํ า รวจข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และสํารวจข้อมูลโครงการใช้จ่ายเงินในปีที่จะทําคําขอตั้งงบประมาณ เพื่อวางแผนการ
ใช้ จ่ายและการจั ดทําคํ าขอตั้ งงบประมาณประจํ าปี เสนอต่อประธานสภาคณาจารย์ หรือเลขาธิการสภา
คณาจารย์ฯ ในเบื้องต้น เป็นข้อมูลงบประมาณดังนี้
- ข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในการจั ด คํ า ขอตั้ ง
งบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจําในหมวดต่างๆ อาทิ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่า
เบี้ยการประชุม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ ค่าจัดเลี้ยง ค่าวัสดุ หมวด
เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน ที่ประชุม ปอมท. และ ที่ประชุม ปขมท. หมวดงบรายจ่ายอื่น เช่น โครงการจัดสัมมนา
เพื่อสรุปผลงาน (จะจัดตั้งโครงการนี้ กรณีวาระของสภาคณาจารย์ฯ ครบ 2 ปี เพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นแนวทาง ให้แก่เสนอสภาคณาจารย์ฯ ชุดต่อไป) หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่
ชํารุด ใช้การไม่ได้ หรือครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อหน่วยงาน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป
- สํารวจความต้องการใช้จ่ายเงินต่อ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ตามความต้องการใช้จ่ายเงินใน
หมวดต่างๆ เพิ่มเติม จากค่าใช้จ่ายประจํา เช่น หมวดรายจ่ายอื่น โครงการจัดสัมมนา บรรยาย อภิปราย ศึกษา
ดูงาน การจัดทําแบบสอบถามเรื่องต่างๆ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานหรือกรรมการสภาคณาจารย์ฯ มีความ
จําเป็นต่อการใช้งาน

- นําข้อมูลดังกล่าวจัดทํา ร่าง คําขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งนํานโยบายในการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณา โดยนําข้อมูลมาจัดพิมพ์ในแบบฟอร์มคําขอตั้ง
งบประมาณ ประจําปี ในรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน และนําเสนอประธานสภาคณาจารย์ฯ หรือเลขาธิการสภา
คณาจารย์ฯ พิจารณา ต่อจากนั้นนําเสนอผู้อํานวยการกองกลางพิจารณา เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดทําขอตั้งงบประมาณในภาพรวม ของกองกลาง จัดส่งกองแผนงานต่อไป
2. การใช้จา่ ยเงินงบประมาณในหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณประจําปี งานสภาคณาจารย์ฯ
จากงานสารบรรณ กองกลาง แจ้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ทราบ และดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในรายการ
ต่าง ๆ ให้แก่กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ตามภารกิจที่จะใช้จ่ายเงินตามหมวดงบประมาณ และการใช้จ่ายเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ในหมวดงบประมาณ ดังนี้
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ให้เบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- ค่าพาหนะตํ าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ ใช้ เฉพาะตํ าแหน่ง และใช้ กรณี มีที่พัก อยู่
ณ บริเวณ มศว องครักษ์ โดยอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ กิโลเมตรละ 6 บาท ไม่เกิน 180 กิโลเมตร
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นค่าใช้จ่ายกรณีเรียนเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย ในหัวข้อ
ต่างๆ อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้
- ค่าเบี้ยการประชุม เป็นค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยการประชุมให้แก่กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในการ
ประชุ ม สภาคณาจารย์ ฯ โดยจ่ า ยประธานสภาคณาจารย์ ฯ ครั้ ง ละ 500 บาท จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการสภา
คณาจารย์ฯ ครั้งละ 400 บาท (โดยในการประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์ฯ)
- ค่าใช้สอย จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจัดสัมมนาภายใน ภายนอกให้แก่กรรมการสภา
คณาจารย์ฯ และค่าจัดเลี้ยงการประชุม
- ค่าวัสดุ จ่ายเพื่อเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในสํานักงานสภาคณาจารย์ฯ ได้แก่ ผ้าหมึก
พิมพ์ ผ้าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ฯลฯ
- ค่ า จั ด เลี้ ย ง จ่ า ยเพื่ อ เป็ น จั ด เลี้ ย งการประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการสภาคณาจารย์ ฯ ในรอบ
ปีงบประมาณ

หมวดงบเงินอุดหนุน
- จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้ แก่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.) ในรอบปีงบประมาณ ครั้งละ 20,000 บาท
- จ่ายเพื่อเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในรอบปีงบประมาณ ครั้งละ 10,000 บาท
หมวดงบรายจ่ายอื่น
- จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา อบรม ภายใน ภายนอก หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมยกย่อง ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
- จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุม ปอมท. และที่ประชุม ปขมท.
(ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ตามความเหมาะสม)
- จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลการดําเนินงานสภาคณาจารย์ฯ เป็น
แนวทางการทํางานในชุดต่อไป (วาระ 2 ปี)
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
- เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การใช้ จ่ า ยเงิ น อาทิ
เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ใช้สอย ความคุ้มค่า ความถี่การใช้งาน และที่ตั้งวาง
ครุภัณฑ์
3. การตรวจสอบการใช้จา่ ยเงิน
หัวหน้างานสภาคณาจารย์ฯ ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ ให้แก่
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ โดยกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้
เช่น กรณีการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ตรวจสอบสถานภาพเป็นข้าราชการจากผู้จะเดินทางไปราชการ
หรือบัตรข้าราชการ ตรวจสอบตําแหน่ง ระดับ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการเทียบตําแหน่ง เพื่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริง ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เสนอ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ ลงนามผ่านผู้อํานวยการกองกลาง มอบผู้ปฏิบัติงานการเงินตรวจสอบ ต่อจากนั้น
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารผ่านผู้อํานวยการกองคลัง มอบผู้ปฏิบัติงานการเงิน
4. การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
เมื่อกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จะลงบัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง เพื่อ
รับทราบยอดเงินคงเหลือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการใช้จ่ายให้พอเพียงในรอบปีงบประมาณ และเป็นข้อมูลรายงาน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในปีต่อไปด้วย

เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๑๐)
- บัญชีเทียบตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
แบบฟอร์มที่ใช้
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 11
ภาคผนวก (ถ้ามี)

