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ราชภัฏราชนครินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และผู้อานวยการกองกลางที่ให้คาแนะนา และมีส่วนร่วมใน
การจัดทาคู่มอื ปฏิบัติงานหลักฉบับนี้
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ส่วนที่ 1
บริบทมหำวิทยำลัย
ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอาเภอเมือง
ฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร และกองพันทหารช่างที่ 2
(ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ
แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของสานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารที่ทาการต่าง ๆ
แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับบริจาค และจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเป็นบริเวณที่พักอาศัยของข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย
แห่งที่สำม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไปตั้ง
ใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหารและ
จั ดซื้อเพิ่มเติมสร้ างหอนอนและเรื อนพักครูแล้ ว ย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึ กหั ดครู ซึ่งเรียนรวมอยู่
กับนักเรียนสตรีประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า
“โรงเรียนฝึกหัดครูประกำศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) จึงถือได้
ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ได้ถือกาเนิดในปี พ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ม า โ ด ย ล า ดั บ
ก ล่ า ว คื อ
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พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม
(ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิง เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทยในระยะนี้เอง
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา
โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก (WHO) องค์การ
บริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) มีชาวต่างประเทศเข้ามาดาเนินงานใน
โครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์กนอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับ
โครงการระหว่างประเทศ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสาหรับให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุม
การสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชาย
เข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทราเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรำ” สังกัด
กรมการฝึกหัดครู
ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่ว ยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา
และองค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น
“วิท ยำลัย ครูฉ ะเชิง เทรำ” เปิด สอนถึง ระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าการศึก ษาชั้น สูง (ป.กศ.สูง )
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่า (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กแทนอาคารเรียนไม้ที่มีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามลาดับ
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอื่น ๆ คือ
การค้นคว้าวิจัย ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครู
ประจาการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจาการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง
พ.ศ. 2530
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ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครูเปิด
สอนสาขาวิชาต่าง ๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา
ภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์อาทิตย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม วิทยาลัยครูว่า “สถำบันรำชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอน
ที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถำบันรำชภัฏ
ฉะเชิงเทรำ”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ
หนองกระเดือย หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และในปี
พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนาม
สถาบัน ราชภัฏว่า “สถำบันรำชภัฏรำชนครินทร์ ” สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ นาร่างพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็น
กฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถำบันรำชภัฏรำชนครินทร์”
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ.2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ”
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ RRU
โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่
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20 ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 รองรับความในมาตรา 61 ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง
ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกเป็น 10 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สานักล่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น
จากนั้นในปี 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน
เพื่อช่วยดาเนินกาตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขึ้น 3 หน่วยด้วยกัน คือ
1) สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2) บัณฑิตวิทยาลัย และ 3) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
2
มาตรา 4 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติ ให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดาเนินการจากเงิน
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยทาเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
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ต่อมาสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่ อวัน ที่ 20
ธัน วาคม 2563 พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าสถาบันพัฒ นาคุณภาพครูสมควรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่มี
ขอบเขตกว้า งมากขึ้น จึ งออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เรื่อง จัดตั้ง สถาบั นพัฒ นา
ศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 แทนสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่มี
บริ บ ทในการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเท่ า นั้ น จึ ง ยกเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นส่วนงานภายในฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ซึ่ง
เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามมาตรา 4 อีกทั้งให้มีการบริหารส่วนงานภายในตามข้อบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จึงเป็นไปตามภาพที่ 1

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

คณะครุศำสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยำลัย

สำนักงำนอธิกำรบดี
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถำบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถำบันพัฒนำศักยภำพกำลังคนแห่งอนำคต

ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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จากภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยออกเป็น 13
หน่วยงาน ซึ่งหมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัด ตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ด้วย
จากส่ ว นราชการทั้งหมดจะเห็ น ว่ามีส่ ว นราชการและหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ผ ลิ ตบัณฑิต 6 หน่ว ยงาน
และมีหน่วยงานสนับสนุนในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอีก 7 หน่วยงานที่ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สัญลักษณ์ประจำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่
นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร
มีรัศมีเปล่งออกในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT
RAJANAGARINDRA UNIVERSITY”

สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สีดังนี้
สีน้าเงิน

แทนค่า

สีเขียว

แทนค่า

สีทอง
สีส้ม

แทนค่า
แทนค่า

สีขาว

แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและ
พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ในแหล่งธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
ความรุ่งเรืองทางปัญญา
ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกล
ใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
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คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย
ดอกไม้ประจำมหำวิทยำลัย
สีประจำมหำวิทยำลัย

:
:
:

สิกฺเขยฺย สิกขิตพฺพานิ พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา
ดอกสารภี
เขียว - เหลือ

ปรัชญำ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create
Innovation with Royal Philosophy.

เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตาม
แนวพระราชดาริ”

อัตลักษณ์
“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”

พันธกิจ
เพื่อให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศน์ ดังกล่ าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับสิบสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกาหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสั งคม และการพัฒ นาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
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2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิช าการและประสานความร่ว มมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์
2. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ และสู้งาน
3. มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม
4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
1. ชุม ชน ท้ องถิ่ น และสถานประกอบการได้ รั บการพั ฒ นาให้ มีค วาม
เข้มแข็ง และยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
3. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสร้ า งสรรค์
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์
1. สร้างโครงการที่ตอบสนองพื้นที่ที่เน้นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
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2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ การสร้างมู ลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้าง
คุณค่าของชุมชน สู่การจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้ำประสงค์
1. บั ณ ฑิ ต ครู มี อั ต ลั ก ษณ์ และสมรรถนะเป็ น เลิ ศ เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ และกระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
สมรรถนะเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะที่จาเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น
2. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีสมรรถนะ พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ำประสงค์
1. ระบบบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ ภาพ ทั น สมั ย รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลั ยให้ ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิ ทธิภาพ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้
3. ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 2
บริบทของหน่วยงำน
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ว่ า ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป็ น ส่ ว นราชการ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป็ น กระทรวงที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการแต่ต้น ภายหลังจากอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นอกจากนั้นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
มีอานาจออกประกาศแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีและสานักวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการ
เป็นกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามมาตรา 10 วรรคสาม
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และกฎหมายยั ง ก าหนดให้ ส านั ก งานคณบดี
สานักงานผู้อานวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่ง
ส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบประวัติ และบริบทของหน่วยงานของสานักงานอธิการบดี ผู้เขียนจึงนา
บริบทของสานักงานอธิการบดี และหน่วยงานระดับกอง และหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ประวัติสำนักงำนอธิกำรบดี
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลั ยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า สานักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูสานักงาน
อธิการ จึงเปลี่ยนเป็นสานักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
แบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น 10 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ฝ่ า ยธุ ร การ ฝ่ า ยการเงิ น ฝ่ า ยพั ส ดุ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์
ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยอาคารสถานที่ ฝ่ า ยยานพาหนะ ฝ่ า ยแผนงาน ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
และฝ่ายสวัสดิการ
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เมื่ อ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 สานักงานอธิการ จึงใช้ชื่อว่า “สานักงานอธิการบดี”
สถำนที่ตั้ง
1. สานักงานอธิการบดีมีส านักงานที่อาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2. สานักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีสานักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 ตาบลหัวไทร
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำรจัดตั้งหน่วยงำน
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121
ตอนพิ เ ศษ 23 ก. เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2547 ท าให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ มี ฐ านะเป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง การแบ่ งส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนคริ นทร์ พ.ศ. 2549 ให้ แบ่ งส่ ว นราชการใน
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 3 กอง ได้แก่
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
ในเวลาต่อมา สภามหาวิทยาลั ยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2561
มีมติให้ ส านั กงานสภามหาวิทยาลั ย อยู่ในกากับของส านักงานอธิการบดี ดังนั้นส านักงานอธิการบดี
จึงมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรากฏดังภาพที่ 2
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สำนักงำนอธิกำรบดี
กองนโยบาย
และแผน

กองกลำง
 หน่วยงานอานวยการ
- งานธุรการ
- งานประชุมและพิธีการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานยานพาหนะ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 หน่วยงานคลัง
 หน่วยงานพัสดุ
 หน่วยงานบริหารงานบุคคล
 หน่วยงานอาคารสถานที่
 หน่วยงานศูนย์บางคล้า
 หน่วยงานนิติการ
 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

กองพัฒนา
นักศึกษา

สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

 หน่วยงานบริหารงานทัว่ ไป
 หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ
 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักงานอธิการบดี
จากภาพที่ 2 สานักงานอธิการบดีมีส่วนราชการในสังกัด 3 กองและ 1 สานักงาน โดยแต่และ
หน่วยงานต่างมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต้องดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล จากการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยดังกล่าว มีผลทาให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้อง
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกัน โดยต้องพิจารณาตามบริบทของหน่วยงานด้วย
สานักงานอธิการบดีจึงกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดที่จะกล่าวในลาดับถัดไป
ปรัชญำ (Philosophy)
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีวินัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก”
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน
ค่ำนิยมองค์กร (Core Values)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทางานเป็นทีม
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ สู้งาน บริการดี
เอกลักษณ์
รวมบริการ ประสานภารกิจ
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ประวัติกองกลำง
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการในวิ ท ยาลั ย ครู ฉ ะเชิ ง เทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นกอง เพียงแต่ให้แบ่งฝ่ายในสานักงานอธิการบดีไว้ ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัย และ
สุ ข าภิ บ าล ฝ่ า ยอาคารสถานที่ แ ละฝ่ า ยเอกสารการพิ ม พ์ ต่ อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ ว นราชการในสถาบันราชภัฏ ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ให้สานัก
วางแผนและพัฒนาเป็นส่วนราชการของสถาบันราชภั ฏราชนครินทร์ ต่อมาเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ อาศั ย อานาจตามความในมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เล่ม 123
ตอนที่ 62 ง แบ่ งส่ วนราชการในส านักงานอธิการบดี เป็นกอง โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นส่ ว น
ราชการหนึ่งในสานักงานอธิการบดี และในเวลาต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 แบ่งส่วนราชการกองกลางเป็น 8 หน่วยงาน ปรากฏตามภาพที่ 3 ได้แก่
1. หน่วยงานอานวยการ
2. หน่วยงานคลัง
3. หน่วยงานพัสดุ
4. หน่วยงานบริหารงานบุคคล
5. หน่วยงานอาคารสถานที่
6. หน่วยงานศูนย์บางคล้า
7. หน่วยงานนิติการ และ
8. ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง

หน่วยงำนอำนวยกำร

หน่วยงำนคลัง

หน่วยงำนพัสดุ

- งานธุรการ
- งานประชุมและพิธกี าร
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานยานพาหนะ

- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานบัญชี

- งานธุรการ
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานควบคุมพัสดุ

หน่วยงำนอำคำรสถำนที่
- งานธุรการ
- งานอาคารและซ่อมบารุง
- งานสาธารณูปโภค
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงำนศูนย์บำงคล้ำ

งำนนิติกำร

- งานธุรการ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานการเงิน

- งานประสานระบบข้อมูล

- งานพัสดุ
- งานแผนและพัฒนา

-

- งานอาคารสถานที่

-

- งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง -

และควบคุมงานก่อสร้าง - งานประชาสัมพันธ์
- งานประสานวิชาการ -

สารสนเทศ
งานพัฒนานักศึกษา
งานรักษาความปลอดภัย
งานประสานวิเทศสัมพันธ์
งานบริการห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคล

- งานธุรการ
- งานนิติการ

หน่วยงำนบริหำรงำนบุคคล
- งานธุรการ
- งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
- งานบาเหน็จ ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- งานพัฒนาบุคลากร

ศูนย์ภำษำและวิเทศสัมพันธ์
- งานอานวยการ
- งานบริการวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานศูนย์สอบวัดระดับ
ความรูภ้ าษาจีน

ภาพที่ 3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จากภาพที่ 3 เป็ น โครงสร้ างการแบ่งส่ ว นราชการของกองกลาง มีหลายหน่ว ยงาน ซึ่ง แต่ล ะ
หน่วยงานต่างมีหน้าที่การปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่มี ความแตกต่างกัน แต่ทุกหน่วยงานภายในกองกลาง
ต่างมีหน้าที่ให้บริการ และสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการตามพันธกิจให้มี ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ประวัติหน่วยงำนคลัง
หน่ ว ยงานคลั ง เดิ ม มี ฐ านะเป็ น ฝ่ า ยการเงิ น วิ ท ยาลั ย ครู ฉ ะเชิ ง เทรา ตามประกาศของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในปี พ.ศ. 2518 มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ. ให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้
มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ได้ปรับเปลี่ยน
สถานะเป็ น มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนครินทร์ ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547
โดยมีส่วนราชการภายในมหาวิทยาลั ยฯ จานวน 10 หน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
จึงทาให้ฝ่ ายการเงินปรั บเปลี่ย นสถานะเป็น หน่ว ยงานคลัง ซึ่งเป็นส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ตามประกาศการแบ่งส่ ว นราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาปี พ.ศ.2562
ประกาศเปลี่ยนเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาจนถึงปัจจุบั นหน่วยงาน
คลัง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกองกลาง มีหน้าที่สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ดาเนิ น ตามภารกิจ ของหน่ ว ยงานต่าง ๆ ได้ด้ว ยความคล่ องตัว โดยหน่ว ยงานคลังสามารถแบ่งภาระ
งานหลัก ๆ ปรากฏตามภาพที่ 4
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร หน่วยงำนคลัง กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
กองกลำง
หน่วยงำนคลัง

งำนธุรกำร
-

งำนกำรเงิน

- งานด้านการตรวจสอบฎีกาก่อน
งานรับ - ส่งหนังสือ
การจ่ายเงินทุกประเภท
งานพิมพ์หนังสือราชการ
- งานเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
งานติดต่อธนาคาร
งานจัดทาฏีกาของหน่วยงานคลัง - งานจัดทาภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งำนบัญชี
- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
- งานด้านการบันทึกบัญชีระบบ 3 มิติ
- งานด้านการบันทึกบัญชีระบบ GFMIS
- งานด้านการตัดยอดลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณในระบบ 3 มิติ
- งานด้านจัดทารายงานการเงิน

ภาพที่ 4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จากภาพที่ 4 เป็นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานคลัง กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มีงานทั้งหมด 3 งาน ซึ่งแต่ละงานต่างมีหน้ าที่การปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่มีความแตกต่ างกันแต่ทุกงาน
ภายในหน่วยงานคลัง ต่างมีหน้าที่ ให้บริการ และสนับสนุนการบริห ารมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการตาม
พันธกิจให้มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงสร้างการบริหาร ปรากฏตามภาพที่ 5
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โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration chart) หน่วยงำนคลัง

หัวหน้ำหน่วยงำนคลัง

หัวหน้ำงำนกำรเงิน

หัวหน้ำงำนบัญชี

หัวหน้ำงำนธุรกำร

ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานคลัง
จากภาพที่ 5 เป็นโครงสร้างการบริหารหน่วยงานคลัง โดยมีหัว หน้าหน่วยงานคลังทาหน้าที่
กากับดูแลรับผิดชอบงานด้านการรับ จ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเงินงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ ตลอดจนภารกิ จ ในหน่ ว ยงานคลั ง ให้ ร าบรื่ น
เรี ยบร้อยดี ซึ่งแต่ละงานได้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัว หน้างาน ทั้งหมด 3 งาน ดังนี้ 1) หัว หน้างาน
การเงิน 2) หัวหน้างานบัญชี 3) หัวหน้างานธุรการ เพื่อให้งานภายในหน่วยงานคลังมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ปรัชญำ (Philosophy)
เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่ ว ยงานคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานสนับสนุนการบริห ารด้านการเงิน การคลั ง ด้ว ยความรวดเร็ว
ถูกต้อง และตรวจสอบได้
พันธกิจ (Mission)
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หน่ วยงานคลัง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่ว ยงานสนับสนุนมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ดาเนินการด้านการคลัง ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว
2. เพื่ อด าเนิ น การเบิ กจ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/งาน/โครงการอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
3. เพื่อจัดทาข้อมูลรายงานทางการเงิน สาหรับให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการกากับติดตาม
ควบคุมดูแล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้คาปรึกษาสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี แก่ทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติโดยย่อของหน่วยงำนคลัง
หน่วยงานคลัง มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย สาหรับเงิน
งบแผ่นดิน และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
จากกระทรวงการคลัง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีงานในภาระรับผิดชอบอยู่ 3 งาน
ด้วยกัน ซึ่งได้แก่
1. งำนธุรกำร
มีหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของหน่วยงานคลัง อาทิ ร่าง - พิมพ์หนังสือ โต้ตอบหนังสือ
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) สาเนาเอกสาร เผยแพร่เอกสารที่ได้รับ
จากสานักงานอธิการบดี และหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก จัดเก็บเอกสารเพื่อการสืบค้น
นอกจากนั้ น ต้ อ งท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น ประสานงานกั บ
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หน่วยงานพัสดุเพื่อเบิกจ่ายพัสดุ จัดทารายงานครุภัณฑ์ของหน่วยงานประจาปี ดาเนินการจัดการประชุม
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2. งำนกำรเงิน
มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Krungthai
Corporate Online จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /
Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่ อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account
Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและหลักฐานในการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย และจากสานักตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบเอกสารและดาเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริ การวิ ช าการต่าง ๆ เงิน กองทุน ทุกประเภท ตรวจสอบสั ญญาการเงินยืมเงินนอกงบประมาณและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ จัดทาบันทึกข้อความติดตามเร่งรัดเงินยืมนอกงบประมาณ
เกินกาหนด จัดทาบันทึกข้อความรายงานหัวหน้าส่วนราชการกรณีมีผู้ติดค้างเงินยืมนอกงบประมาณเกิน
กาหนด ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อทาธุรกรรม
ทางการเงิน อาทิ เช่น การนาเงินฝากธนาคาร การขอถอนเงินจากธนาคาร ประสานงานเกี่ยวกับการจ่าย
เงินเดือน การเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย จัดทาภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบออนไลน์
ของกรมสรรพากร และติดต่อสานักงานสรรพากรจังหวัดเพื่อนาส่งภาษี ณ ที่จ่าย ติดต่อสานักงานคลัง
จั ง หวั ด เพื่ อเบิ กจ่ า ยเงิน งบประมาณแผ่ น ดิน ซึ่ง การดาเนิน การดัง กล่ า วจะต้อ งปฏิ บัติ ง านให้ ถู กต้ อ ง
ตามระเบีย บ การเบิกจ่ายเงิน ของกระทรวงการคลั ง ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3. งำนบัญชี
มีหน้าทีจ่ ดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน หรือสิ่งของที่กาหนดมูลค่าเป็น
เงินไว้เป็นหลักฐานโดยบันทึกลงในสมุดบัญชีรายวันด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไปทุกวัน ผ่านไปยังบัญชี
แยกประเภท ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลื อประจาวั นกับงานการเงินให้ ส อดคล้ องมียอดตรงกัน จัดท า
รายงานการเงินประจาเดือน รายงานการเงินประจาไตรมาส และรายงานการเงินประจาปี พร้อมจัดทา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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อาทิ ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงานคลั งจังหวัด
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักการ นาเสนอรายงานการเงิน
ประจาไตรมาต่อคณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา และนา
เรียนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทร์เพื่อโปรดทราบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการสาหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
โดยผู้เขียนเลือกการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้กับคณะ
สถาบัน สานัก และศูนย์ มาจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ขั้นตอนการจ่ายเงินยืม
ทดรองราชการต้องดาเนินการตามกฎหมาย อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ.2562 รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานคลัง สานักงานอธิการบดี จึงต้อง
ดาเนินการด้วยความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น สัญญาการยืมเงิน สาเนาสัญญา
การยื ม เงิ น ต้ อ งเหมื อ นกั บ สั ญ ญาการยื ม เงิ น ทุ ก ประการ เอกสารที่ ใ ช้ แ นบในสั ญ ญาการยื ม เงิ น
โดยตรวจสอบรายการที่ขอยืมเงิน และจานวนเงิน รวมถึงตรวจสอบการติดค้างเงินยืมของผู้ยืม ทุกครั้ง
เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินยืมทดรองรำชกำร
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 เพื่อให้ ส่ ว นราชการ
สามารถนาเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือ
มีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงินทดรองราชการของส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลัง
การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในการอนุมัติการจ่ายเงินยืม จะจ่ายให้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้
จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น จะอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการได้โดยผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จาเป็น สาหรับการจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตการยืมเงิน และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่กาหนดไว้ และห้ามมิให้อนุมัติให้
ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืน เงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น การยืมเงินให้จัดทาสัญญาการยืมเงินขึ้น
สองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่ง
ฉบับเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายคืนเงินยืม
การจ่ายเงินยืมทดรองราชการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนอีกทั้งต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
จึงสมควรมีคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ

วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือ
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจจะศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานการจ่าย
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เงินยืมทดรองราชการ
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืมทดรองราชการของงานการเงิน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
2. เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืม
ทดทดรองราการ
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติงานทดแทนในการ
จ่ายเงินยืมทดรองราชการ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
การจัดทาคู่มือการจ่ายเงินยืมทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน
และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรื อปฏิบั ติราชการอื่นใด โดยให้ส่ว นราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรอง
ราชการตามจานวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนดที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร
โดยขั้นตอนการจ่ายเงินยืมทดรองราชการในระบบ 3 มิติ โปรแกรม Grow-Account มีขั้นตอน
ในการดาเนิน การหลายขั้น ตอนอีกทั้งผู้ ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ และดาเนินการด้วยความรอบคอบ
ผู้เขียนจึงสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจ่ายเงินยืมทดรองราชการออกเป็น 7 ขั้นตอน และมีรายละเอียด
ในการดาเนินการดังจะอธิบายในลาดับถัดไป
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ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินยืมทดรองรำชกำร
เอกสำรสัญญำยืมเงิน
ของคณะ สถำบัน ศูนย์ และสำนัก

1

กำรตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนสัญญำยืมเงิน

2

กำรเข้ำสู่โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
GrowFa – Account

3

กำรบันทึกกำรรับใบยืมใหม่

4

กำรบันทึกกำรพิมพ์เช็คสั่งจ่ำยเงินยืม

5

กำรบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.)

6

กำรจัดทำทะเบียนคุมเช็คเสนอผู้มี
อำนำจลงนำมตรวจสอบควำมถูกต้อง

7

กำรจัดทำบันทึกข้อควำม
เบิกจ่ำยเงินยืมเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ

ไม่ถกู ต้อง
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ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนสัญญำกำรยืมเงิน
ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานสั ญ ญายื ม เงิ น ของคณะ สถาบั น ศู น ย์ และส านั ก ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง ประกาศหลั กเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ย อาทิ ตรวจสอบ
รายการ จานวนเงิน ที่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ โดยสัญญาการยืมเงิน และส าเนาสัญญาการ
ยืมเงินจะต้องตรงตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้แนบเอกสารเพื่อขอยื มเงิน โดยสัญญาการยืมเงิน และสาเนา
สั ญ ญาการยื ม เงิ น จะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยมี อ านาจลงนามเพื่ อ ยื ม เงิ น ได้ ต ามสั ญ ญาการยื ม เงิ น
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
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1. สัญญาการยืมเงิน
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ภาพที่ 7 สัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 7 เป็ นตัวอย่ างการขอยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา
ข้อบังคับ ครั้งที่ 10/2564 ผู้ปฏิบัติงานในการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ เมื่อรับสัญญาการยืมเงิน แล้ว
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการติดค้างเงินยืมของผู้ยืมเงินก่อน จากนั้นตรวจสอบรายการและจานวนเงินผู้ขอ
ยืมเงินตามเอกสารแนบในสัญญาการยืมเงิน หากตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงินไม่ถูกต้อง
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ให้ดาเนินการแก้ไขสัญญา
การยืมเงินดังกล่าว
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2. สาเนาสัญญาการยืมเงิน
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ภาพที่ 8 สาเนาสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 8 เป็นตัวอย่างสาเนาสัญญาการยืมเงิน เป็นเสาเนาการยืมเงินให้กับผู้ยืมเงิน
ในวันที่มารับเงินยืมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยืมเงิน และนาไปใช้ในการแนบในการจัดทาฎีกาคืนเงินยืม
ต่อไป
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสัญญาการยืมเงิน และสาเนาสัญญาการยืมเงินของคณะ สถาบัน ศูนย์
และสานัก พบว่าในรายการขอยืมเงิน และจานวนเงินไม่ถูกต้องตรงตามงบประมาณการใช้เงินในเอกสารที่
แนบมาเพื่อขอยืมเงินทดรองราชการ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานแจ้งไปยังคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก แก้ไขสัญญาการยืมเงิน
และสาเนาสัญญาการยืมเงินให้ถูกต้องก่อนส่งสัญญาการยืมเงินมาให้หน่วยงานคลังเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ
ข้อเสนอแนะ : คณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ควรตรวจสอบเอกสารสัญญาการเงินยืมก่อนนาส่งให้
ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการเพื่อลดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินยืมล่าช้า
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3. รายการค่าใช้จ่ายในการประชุม

ภาพที่ 9 สรุปรายการค่าใช้จ่ายในการประชุม
จากภาพที่ 9 เป็นเอกสารรายการสรุปค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ
ครั้งที่ 10/2564 เพื่อใช้แนบในสัญญาการยืมเงิน โดยผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการตรวจสอบ
รายการ และจานวนเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
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4. หนังสือเชิญประชุม

ภาพที่ 10 หนังสือเชิญประชุม
จากภาพที่ 10 เป็นหนังสือเชิญประชุมเพื่ อใช้แนบในสัญญาการยืมเงิน โดยผู้ยืมเงินจะต้องแนบ
เอกสารดังกล่าวทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการใช้ตรวจสอบการยืมเงินตามที่ขอ
ยืมเงินในครั้งนี้จริงหรือไม่ เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงินแล้วลาดับต่อไป
เป็นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
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ขั้นตอนที่ 2 กำรเข้ำสู่โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ GrowFa – Account
การเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ Grow-Account เป็นโปรแกรมบัญชีเพื่อใช้ในการจัดทา
การเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง โดยโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ดาเนิกการเบิกจ่ายเงิน
ยืมทดรองราชการ ขั้นตอนการเข้าโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ผู้ปฏิบัติงานได้ ติดตั้งปรแกรมระบบบัญชี 3
มิติ ไว้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11 โปรแกรมบัญชี 3 มิติ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 11 เป็นโปรแกรมบัญชี 3 มิติ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ดาเนินการติดตั้งเพื่อใช้ใน
การเบิ กจ่ ายเงิน ยื ม ทดรองราชการ เมื่อผู้ ปฏิบัติ งานเปิด การท างานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ หน้าจอ
คอมพิวเตอร์จะปรากฎโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ผู้ปฏิบัติงานเลือกโปรแกรม Grow-Account เพื่อเข้าการ
ใช้งาน ดังปรากฏตามภาพที่ 12
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ปัญหำ : หน้าจอคอมพิวเตอร์มีไฟล์งานจานวนมากทาให้ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้เวลาการค้นหาโปรแกรมเพื่อ
เข้าสู่โปรแกรมการใช้งาน
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : จัดเก็บไฟล์งานให้อยู่ในโฟลเดอร์ เพื่อให้ค้นหาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ข้อเสนอแนะ : ผู้ปฏิบัติงานควรนาโปรแกรมไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
การเข้ า สู่ โ ปรแกรมระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ Grow-Account ในการด าเนิ น การก่ อ นจ่ า ยเงิ น ยื ม
ทดรองราชการ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานคลังที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการเข้าระบบบั ญชี 3 มิติ
Grow-Account ดังปรากฏตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12 หน้าจอโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
จากภาพที่ 12 เป็นหน้าจอโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ หน้าต่างเป็นสีน้าเงินมีสัญลักษณ์สีแดงเป็น
รูป ตัว N และระบุ ชื่อโปรแกรม Grow-Account สี ขาว โดยผู้ ปฏิบัติงานต้องดาเนิน การดับเบิ้ ล คลิ กที่
โปรแกรมดังกล่าวเมื่อดาเนินการแล้วจะปรากฏหน้าต่างภาพที่ 12 ให้ผู้ใช้ระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน
ดังปรากฏตามภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 การเข้าใช้โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
จากภาพที่ 13 จะปรากฏหน้ า ต่ า งแทนภาพที่ 12 โดยด้ า นบนหน้ า ต่ า งปรากฏตั ว อั ก ษร
Login Form to Accounting ในลาดับต่อไปให้ผู้ใช้ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวตนใน
การเข้าใช้งาน หลังจากนั้นให้ผู้ใช้คลิก สัญลักษณ์รูปวงกลมสีฟ้าด้านในมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นเป็นสีน้า
เงินมีขีดสีน้าเงินตรงกลาง เพื่อเข้าสู่การใช้งานของโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ดังปรากฏตามภาพที่ 14
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่ถูกต้องทาให้ไม่สามารถเข้า โปรแกรมเพื่อเข้าสู่โปรแกรม
การใช้งานได้
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : ควรจดบันทึกเก็บไว้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานลืมรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านจะได้สามารถ
เปิดดูรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านได้ เพื่อเข้าสู่ใช้งานของโปรแกรมบัญชี 3 มิติในการเข้าใช้งาน
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

ภาพที่ 14 การเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 14 เป็ น การเข้าสู่ ระบบ เมื่อผู้ ใช้ใส่ รหั สผู้ ใช้ และรหั ส ผ่ านของผู้ ใช้แล้ว ระบบจะ
ปรากฎข้อความ คาว่า ยินดีตอนรับโดยชื่อของผู้เข้าใช้งาน จากนั้นให้ผู้ใช้คลิก OK เพื่อเข้าใช้งานเมนู เช่น
การบันทึกขอเบิก บันทึกการจ่าย บันทึกการยืมเงิน บัญชี และจบการทางาน ดังปรากฏตามภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 หน้าโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ การเบิกจ่ายเงินยืม
จากภาพที่ 15 เป็นหน้าโปรแกรมการเบิกจ่ายเงินยืม ทดรองราชการ เมื่อผู้ปฏิบัติงานใส่รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านของผู้ใช้ ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรม หลังจากนั้นให้กด OK หน้าโปรแกรมจะแสดงเมนู
การใช้งาน ดังนี้
1. การบันทึกขอเบิก
2. บันทึกการจ่าย
3. บันทึกการยืมเงิน
4. บัญชี
5. จบการทางาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการเข้าใช้งานดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการในขั้นตอนการบันทึกการรับใบยืมใหม่ ดังปรากฏตามภาพที่ 16
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ขั้นตอนที่ 3 กำรบันทึกกำรรับใบยืมใหม่
การบันทึกใบยืมใหม่ เป็นขั้นตอนการบันทึกสัญญาการยืมเงินของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก
ที่ส่งมาให้ หน่ว ยงานคลั ง ดาเนิน การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
บันทึกรายการยืมเงิน และจานวนเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ ดังปรากฏตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16 การบันทึกใบยืมใหม่ในระบบบัญชี 3 มิติ
จากภาพที่ 16 เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกบันทึกการยืมเงินโปรแกรมจะแสดงเมนูย่อย ประกอบด้วย
1. บั น ทึกการจ่ ายเงิน ยื ม 2. รายงานการจ่า ยเงินคงเหลื อ 3. รายงานลู กหนี้ เงินยืมประจาวัน/เดือ น
4. รายงานการคื น เงิ น 5. รายงานเงิ น ยื ม เกิ น ก าหนดคื น 6. ออกหนั ง สื อ ทวงเงิ น ยื ม เกิ น ก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานคลิกบันทึกการจ่ายเงินยืมในระบบบัญชี 3 มิติ ดังปรากฏตามภาพที่ 17

39

ภาพที่ 17 ใบยืมเงินทดรองราชการ
จากภาพที่ 17 เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกบันทึการจ่ายเงิน ยืม โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างใบยืมเงิน
ทดรองราชการ เพื่อเริ่มเข้าขั้นตอนการเลือกใบยืมเงินทดรองราชการตามรายชื่อผู้ขอเงินยืม ตามสัญญา
การยืมเงินของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก โดยผู้ปฏิบัติงานคลิกรับใบยืมใหม่ตามรายชื่อในสัญญาการ
ยืมเงิน ดังปรากฏตามภาพที่ 18
ปัญหำ : รายชื่อผู้ขอยืมเงินในระบบมีจานวนมากทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเลือกรายชื่อผู้ขอยืมเงินได้
ตรงตามสัญญาการยืมเงินของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : ควรรอบคอบและตรวจสอบรายชื่อผู้ขอยืมเงิน ตามสัญญาการยืมเงินก่อนกด
บันทึกยืนยันข้อมูล
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

40

ภาพที่ 18 การเลือกรายชื่อผู้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 18 เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิ กรับใบยืมใหม่ โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างภาพที่ 18 เป็น
หน้าต่างก่อนผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการจะคลิกรายชื่อผู้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน ใน
ระบบ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายคาถามที่อยู่ในสี่เหลี่ยมพื้นเป็นสีส้มระบบจะปรากฏ
รายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินทั้งหมดที่คณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ได้ดาเนินการลงบันทึก
ข้อมูลการขอยืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ ดังปรากฏตามภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 รายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก
จากภาพที่ 19 เป็นรายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินทั้งหมดของคณะ สถาบัน ศูนย์ และ
สานัก ในระบบบัญชี 3 มิติ เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิก สัญลักษณ์เครื่องหมายคาถามที่อยู่ในสี่เหลี่ยมพื้นเป็น
สีส้มตามภาพที่ 18 โปรแกรมจะปรากฏรายชื่อตามสัญญาการยืมเงิน ของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ดังปรากฏตามภาพที่ 20
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานไม่พบรายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
แนวทำงแก้ไข : แจ้งไปยังคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ตรวจสอบรายชื่อขอยืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
ข้อเสนอแนะ : เจ้าหน้าที่ของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ควรตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนส่งสัญญา
การยืมเงินเพื่อลดระยะเวลาในการแก้ไขก่อนเบิกจ่ายเงินยืม
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ภาพที่ 20 รายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืม
จากภาพที่ 20 เป็ น รายชื่ อผู้ ข อยืม เงิน ตามสั ญญาการยืม เงิน ที่จะดาเนินการเบิกจ่ ายเงินยื ม
ที่ผู้ปฏิบัติงานจะดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืม โดยผู้ปฏิบัติงานดับเบิ้ลคลิกรายชื่อตามสัญญาการยืมเงินที่จะ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ดังจะปรากฏตามภาพที่ 21
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานไม่พบรายชื่อผู้ขอยืมเงินตามสัญญาการยืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
แนวทำงแก้ไข : แจ้งไปยังคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ตรวจสอบรายชื่อขอยืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
ข้อเสนอแนะ : เจ้าหน้าที่ของคณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ควรตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนส่งสัญญา
การยืมเงินเพื่อมิให้ มีการส่ งคืนแก้ไขสัญญาการยืมเงินอาจจะทาให้ เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินยืมทดรองราชการ
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ภาพที่ 21 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมตามรายชื่อในสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 21 แสดงขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามรายชื่ อ ในสั ญ ญาการยื ม เงิ น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คลิกช่องกาหนดส่งเงินคืนคลัง เพื่อแก้ไข้จานวนวันกาหนดส่งเงินคืนคลังภายใน
(วัน) ประกอบด้วยดังนี้
 กรณียืมเงินเพื่อใช้เดินทางไปราชการ กาหนดส่งเงินคืนคลังภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้รับเงินยืม
 กรณียืมเงินเพื่อใช้ในการประชุม โครงการ และค่าตอบแทน กาหนดส่งเงินคืน
คลังภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินยืม
2. คลิกช่องวันที่จ่าย เพื่อแก้ไข วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินยืม
3. คลิกช่องกาหนดคืน เพื่อแก้ไข วัน เดือน ปี ครบกาหนดคืนเงินยืม
4. คลิกพิมพ์เช็ค
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ขั้นตอนที่ 4 กำรบันทึกกำรพิมพ์เช็คสั่งจ่ำยเงินยืม
เป็นขั้นตอนการบันทึกการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม ในการจ่ายเงินยืมตามรายชื่อของสัญญาการ
ยืมเงิน เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกพิมพ์เช็คตามภาพที่ 21 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์เช็ค เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินยืมดาเนินการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ดังปรากฏตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22 การเลือกบัญชีธนาคารในการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม
จากภาพที่ 22 เป็นการเลือกบัญชีธนาคารเพื่อใช้ สาหรับพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
ผู้ปฏิบัติงานคลิกสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหัวกลับสีดาอยู่ ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งพื้นเป็นสีเทา เพื่อเลือก
บัญชีธนาคารในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ดังปรากฏตามภาพที่ 23
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ภาพที่ 23 บัญชีธนาคารใช้พิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 23 เป็ น บั ญชี ธ นาคารส าหรั บ พิม พ์ เช็ คสั่ ง จ่า ยเงิ นยื ม ตามสั ญ ญาการยืม เงิ น เมื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานคลิกตามภาพที่ 22 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างเลขที่บัญชีธนาคารทั้งหมดของหน่วยงานคลัง
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานคลิกเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
ปัญหำ : เลขที่บัญชีธนาคารในระบบบัญชี 3 มิติ มีหลายเลขที่บัญชีทาให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกเลขที่บัญชี
ธนาคารผิด
แนวทำงแก้ไข : ควรมีความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการเลือกเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินยืม
ทดรองราชการ
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารก่อนกดยืนยันการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
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ภาพที่ 24 ขั้นตอนการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 24 เป็นขั้นตอนการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม ซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คลิกช่องเล่มที่เช็ค เพื่อแก้ไข ลาดับเล่มที่เช็คในการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม
2. คลิกช่องเลขที่เช็ค เพื่อแก้ไข ลาดับตามเลขที่เช็คปัจจุบัน
3. คลิกพิมพ์เช็ค หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เช่น
 บัญชีธนาคารสาหรับใช้ในการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม
 เล่มที่เช็ค
 เลขที่เช็ค
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ภาพที่ 25 ยืนยันการบันทึกพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 25 เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกพิมพ์เช็คตามภาพที่ 24 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างข้อความ
การยื น ยั น การทางานสี ดา เพื่อ ให้ ผู้ ปฏิบัติงานกดยืนยันการบันทึกพิมพ์เช็คสั่ งจ่ายเงินยืม ตามสั ญญา
การยืมเงิน โดยโปรแกรมจะปรากฏข้อความ คุณแน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้วก่อนทา
การบันทึกเป็นสีแดง จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนอีกครั้งก่อนกดยืนยันการบันทึก
พิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน โดยคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีขาวอยู่ในลงกลมสีเขียว
โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ จะปรากฏหน้าต่างหน้าถัดไป
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานกดบันทึกเพื่อยืนยันการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินยืม
ตามสัญญาการยืมเงิน
แนวทำงแก้ไข : ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินยืมทุกครั้งก่อนกดบันทึกยืนยัน
ข้อเสนอแนะ : ควรมีความรอบคอบ และระมัดระวังปฏิบัติมากกว่านี้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 5 กำรบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.)
การบัน ทึกเลขที่ใบยืม (บย.) เป็น การบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.) ในระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเป็น
หลักฐานการยืมเงิน ตามสัญญาการยืมเงิน ที่คณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก ส่ง สัญญาการยืมเงินมายัง
หน่วยงานคลังเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ โดยผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1
ถึงขั้นตอนที่ 4 จนมาถึงขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.) ดังปรากฏตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26 การบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.) ตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 26 เป็นหน้าต่างการยืนยันเลขทีใ่ บยืม (บย.) ตามสัญญาการยืมเงิน โดยผู้ปฏิบัติงานได้
ดาเนินการตามภาพที่ 24 ในการใส่รายละเอียดการพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืม ตามสัญญาการยืมเงิน และ
ภาพที่ 25 การยืนยันการบันทึกพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกบันทึก
เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏตามภาพที่ 27

49

ภาพที่ 27 ยืนยันการบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.)
จากภาพที่ 27 เป็นการยืนยันการบันทึกเลขที่ใบยืม (บย.) ในระบบบัญชี 3 มิติ เมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการตามภาพที่ 26 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างข้อความ ทาการบันทึกข้อมูลแล้วให้ คลิก OK เป็น
การยืนยันการบันทึกข้อมูลเลขที่ใบยืม (บย.) ที่ผู้ปฏิ บัติงานดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการใน
โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ โดยรายชื่อของผู้ยืมจะปรากฏในลาดับขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดทำทะเบียนคุมเช็คเสนอผู้มีอำนำจลงนำมตรวจสอบควำมถูกต้อง
เมื่อผู้ปฏิบัติงานยืนยันการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการในระบบบัญชี 3 มิติ
จากนั้นขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนการจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจ่ายเงินยืมทดรองราชการเพื่อเสนอให้
ผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามภาพที่ 28
1

2

ภาพที่ 28 การเรียกข้อมูลทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 28 เป็ น การเรี ย กข้ อ มู ล ทะเบี ย นคุ ม เช็ ค สั่ ง จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามสั ญ ญาการยื ม เงิ น ที่
ผู้ปฏิบัติงานได้ยืนยันการบันทึกข้อมูลตามรายชื่อในสัญญาการยืมเงิน โดยผู้ปฏิบัติงานคลิก 1. บันทึก
การจ่าย 2. คลิกรายงานออกเช็คจ่าย เพื่อดาเนินการค้นหาข้อมูลทะเบียนคุมเช็ค สั่งจ่ายเงินยืม สาหรับ
จ่ายเงินยืมให้กับผู้ยืมเงิน ดังปรากฏตามภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 การเรียกข้อมูลรายงานการจ่ายเช็คเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 29 เป็นการเรียกข้อมูลรายงานการจ่ายเช็คเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน โดยมีขั้นตอน
และรายละเอียดดังนี้
1. คลิกบัญชีเช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
2. ดาเนินการเปลี่ยนวัน เดือน ปี เพื่อเรียกข้อมูลรายงานการจ่ายเช็คเงินยืมตาม
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินยืมทดรองราชการ
เมือ่ ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการคลิกบัญชีเช็คสาหรับการจ่ายเงินยืม และเปลี่ยนวัน เดือน ปีเพื่อเรียก
ข้อมูลรายงานการจ่ายเช็คเงินยืมเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง ดังปรากฏตามภาพที่ 30
ปัญหำ : รายการจ่ายเช็คเงินยืมที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกไม่ตรงวัน เดือน ปี สาหรับจ่าย
แนวทำงแก้ไข : ควรตรวจสอบ วัน เดือน ปี ก่อนเรียกข้อมูลรายงานจ่ายเช็คเงินยืม
ข้อเสนอแนะ : ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อเลือกรายการให้ถูกต้อง
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ภาพที่ 30 การเลือกบัญชีเช็คธนาคารในการจ่ายเช็คเงินยืม
จากภาพที่ 30 เมื่อผู้ ปฏิบั ติงานดาเนินตามภาพที่ 29 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างบัญชีเช็ค
ธนาคารในการจ่ายเช็คเงิน ยืม ตามสัญญาการยืมเงิน ผู้ปฏิบัติงานคลิ กบัญชีเช็คจ่ายเงินยืม ดังปรากฏ
ตามภาพที่ 31
ปัญหำ : ผู้ปฏิบัติงานเลือกรายการเลขที่บัญชีเช็คธนาคารการจ่ายเงินยืมไม่ถูกต้องทาให้ไม่พบรายการ
การจ่ายเช็คเงินยืม
แนวทำงแก้ไข : ควรตรวจสอบเลขที่บัญชีเช็คธนาคารก่อนเลือกบัญชีเช็คธนาคารในการจ่ายเงินยืม
ข้อเสนอแนะ : ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบในการปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 31 การเรียกข้อมูลรายงานทะเบียนคุมเช็คในเช็คสั่งจ่ายเงินยืม
จากภาพที่ 31 เป็ นการเรี ยกข้อมูล รายงานทะเบียนคุมเช็คที่ผู้ปฏิบัติงานยืนยันข้อมูล ในเช็ค
สั่งจ่ายเงินยืม เมื่อผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามภาพที่ 30 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างสาหรับการเรียก
ข้อมูลรายงานทะเบียนคุมเช็ค การเบิกจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน โดยผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเลขที่
บั ญชี เช็ ค ธนาคารที่ ใช้ ส าหรั บ การจ่า ยเงิน ยืม และวั นที่ จ่า ยเงิน ยืม ถ้ าตรวจสอบแล้ ว ให้ ผู้ ปฏิ บัติ งาน
คลิกพิมพ์ ดังปรากฏตามภาพที่ 32
ปัญหำ : รายงานทะเบี ย นคุม เช็ค จ่า ยที่แ สดงขึ้ นมาจากการเรียกข้อ มูล ไม่ต รงกับวั น เดือ น ปี ที่
ผู้ปฏิบัติงานจ่ายเช็คเงินยืมจริง
แนวทำงแก้ไข : ควรตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่จ่ายเช็คเงินก่อนเรียกข้อมูลรายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย
ข้อเสนอแนะ : ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากก่อนเรียกข้อมูลรายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย
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ภาพที่ 32 ทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
จากภาพที่ 32 เป็นทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินยืมที่ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามภาพที่ 31 โปรแกรม
จะปรากฎหน้าต่างของทะเบียนคุมเช็คเงินยืมในรูปแบบของไฟล์ Excel ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
จัดรูปแบบไฟล์ทะเบียนคุมเช็คเงินยืมให้เรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ต่อไป
ปัญหำ : รายงานทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินมีขนาดเล็ก
แนวทำงแก้ไข : ปรับขนาดรายงานทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
พร้อมจัดรูปแบบให้เรียบร้อยก่อนเสนอผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

55

ขั้นตอนที
่ 7 จัด่ ท7ำบักำรจั
นทึกข้ดอท
ควำมเบิ
นยืมเสนอผูกจ่้มีอำำนำจลงนำม
ขั้นตอนที
ำบันทึกกจ่ำข้ยเงิ
อควำมเบิ
ยเงินยืมเสนอผู้มอี ำนำจลงนำม

ภาพที่ 33 บันทึกข้อความเสนอลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินยืม
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จากภาพที่ 33 เป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอลงนามในเช็ ค สั่ งจ่ า ยเงิน ยื ม ตามสั ญ ญาการยื ม เงิ น
ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพิ ม พ์ ขึ้ น เพื่ อ เสนอผู้ มี อ านาจลงนามในเช็ ค สั่ ง จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามสั ญ ญาการยื ม เงิ น เมื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการทุกขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินยืม ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 6 เรียบร้อยแล้วขั้นตอน
สุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนการพิมพ์บันทึกข้อความเสนอลงนามในเช็คสั่งจ่ายโดยผู้มีอานาจลง
นาม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแนบบันทึกข้อความเสนอลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินยืม และทะเบียนคุมเช็คจ่าย
เงินยื มตามสัญญาการยืมเงิน เพื่อเสนอผู้มีอานาจลงนามในการอนุมัติการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
ดังปรากฎตามภาพที่ 34

ภาพที่ 34 ทะเบียนคุมเช็คจ่ายเงินยืมเสนอผู้มีอานาจลงนาม
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สรุปปัญหำ แนวทำงแก้ไขปัญหำ และข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานด้านการเงินในการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ พบว่า ความสาคัญของการเบิก
จ่ายเงินยืมมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องมาจากเป็นการจ่ายเงินยืมทดรองราชการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการโครงการต่าง ๆ จ่ายค่าตอบแทนในการประชุม และใช้ในการยืมเงินทดรองราชการสาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อให้คณะ สถาบัน ศูนย์ และสานัก สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ดังนั้น
เพื่อให้การจ่ายเงินยืมทดรองราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ จึงสรุปปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหำ
การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินยืมพบว่าสัญญาการยืมเงิน และสาเนาสัญญา
การยืมเงินในรายการการขอยืมเงินไม่ตรงตามเอกสารแนบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และจานวนเงิน
ไม่ถูกต้อง รายชื่อผู้ขอยืมเงินไม่พบในระบบ ทาให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถดาเนิน การเบิกจ่ายเงินยืมได้รวมถึง
จานวนวันครบกาหนดส่งคืนเงินคลังไม่ตรงจานวนวัน อาทิ กรณียืมเงินเพื่อใช้เดินทางไปราชการ กาหนด
ส่งเงินคืนคลังภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินยืม และกรณียืมเงินเพื่อใช้ในการประชุม โครงการ
และค่าตอบแทน กาหนดส่งเงินคืนคลังภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินยืม
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ในการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
ข้อเสนอแนะ
1. จัด ทาคู่มือ ปฏิบัติง านการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ เพื่อให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติง าน
ของเจ้ าหน้ าที่การเงิน ที่เกี่ย วข้องหรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 รวมถึง
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศหลั กเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
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บรรณำนุกรม
การเงินการคสังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Excel Loader. (วันที่ค้นข้อมูล วันที่ 28
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