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แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
1. ตาแหน่งเลขที่ 2609
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด งานการเงินและพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัย........................................
ขอกาหนดเป็นตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเดิม
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2553
ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการไว้ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตาแหน่งใหม่
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชานาญการ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2553
ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชานาญการ ไว้ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่
ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความ
ด้านการปฏิบัติการ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการเงินและ
(1) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตาม
บัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
งบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการรายได้ รายจ่าย
ประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ความเคลื่อนไหวทาง ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนว
การเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ ทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงาน
การเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ทันสมัย
(2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญ
การรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความ
การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทาฎีกา
เคลื
อ
่
นไหวทางการเงิ
น ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงิน
ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ดาเนินการเกี่ยวกับ
งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทาและ หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ดาเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2) ควบคุม จัดทาและดาเนินการต่างๆ ในด้าน
ไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
งบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ เพื่อให้การ
ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
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(3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ
ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
และจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผน เพื่อให้การ
ปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัตดิ ้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปญ
ั หาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา
แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบตั ิงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้
รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตาแหน่งใหม่
ปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบนั
(3) วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจงคาขอตั้ง
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปีต่อสานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงาน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและ
จัดสรรงบประมาณ
(5) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิชาการเงินและบัญชี จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากการปฏิบตั ิงานในข้อ
(1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
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หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย กาหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่สมาชิกใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่.................(ระบุ) ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ เข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ตรวจสอบและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีที่
ผิดพลาดระหว่างเดือน ก่อนการจัดทารายงานการเงิน (เป็นงาน ด้านการบริการ
ด้านการปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1)
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
2. บันทึกรายการบัญชีประจาเดือนเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงิน ความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ฝากธนาคาร และรายการโอนสมทบมหาวิทยาลัย (เป็นงานด้าน นักศึกษา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
การปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1)
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
3. จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงิน ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ฝาก ทุกธนาคาร ที่มียอดเงินคงเหลือตามสมุดคู่ฝากไม่ตรงกับยอด
(2) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
คงเหลือตามบัญชีเงินฝากของวิทยาเขตทุกวันสิ้นเดือน(เป็นงาน
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน
ด้านการปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1)
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน
4. จัดทารายงานทางการเงิน (เงินรายได้) ต่างๆ ดังนี้
4.1 รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ประจาเดือน ประจา
ไตรมาส และประจาปี เสนอผู้บริหารวิทยาเขต ผู้บริหารคณะ/
หน่วยงาน และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขต
ทุกเดือน และส่งกองแผนงานทุกไตรมาส (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1 และข้อ 2)
ให้ ใส่ขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ าน
4.2 รายงานบัญชีแยกประเภทประจาเดือน เสนอ
โดยคร่าวๆในแต่ละชิ ้นงานด้ วย
รองอธิการบดี และส่งหน่วยตรวจสอบภายในทุกเดือน (เป็นงาน
ด้านการปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1 และข้อ 2)
4.3 งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาเดือน และประจาไตร
มาส เสนอรองอธิการบดีทุกเดือน และส่งกองคลังทุกไตรมาส
(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1 และข้อ 2)
4.4 รายงานเงินรับฝากคงเหลือประจาเดือนของทุก
คณะ/หน่วยงาน พร้อมแจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงานทราบ และเงิน
รับฝากของสานักงานอธิการบดีประจาเดือนเสนอรองอธิการบดี
(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 1 และข้อ 2)
5. ให้ข้อมูลทางบัญชีและอานวยความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสารหลักฐานทางบัญชี จัดเก็บรักษารายงานการเงิน
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงินทุกชนิดไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับชำนำญกำรข้อ 6 และด้ำนกำรประสำนงำนข้อ 1)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
P.4

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่.........(ระบุ)
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามที่ได้รับ
มอบหมายข้างต้น
(1)
(2)
(3)
(4)

มีคุณภาพของงาน
มีความยุ่งยากซับซ้อน
มีการกากับตรวจสอบ และ
มีการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี้

ชิ้นงำน : ตรวจสอบและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีที่
ผิดพลาดระหว่างเดือน ก่อนการจัดทารายงานการเงิน
กำรปฏิบตั งิ ำน : งานที่ปฏิบัติในการตรวจสอบและบันทึก
ปรับปรุงรายการบัญขีที่ผิดพลาดระหว่างเดือน ผู้ปฏิบัตไิ ด้
ดาเนินการรวบรวม และวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีต่างๆ
ประจาเดือน ซึ่งปัจจุบันมีผังบัญชีกว่า 700 บัญชี และในการ
บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีที่ผดิ พลาดนั้น นอกจากต้องทาการ
แก้ไขบัญชีในระบบ Microsoft Excess แล้ว ยังต้องทาการแก้ไข
ข้อมูลในระบบ Microsoft Excel ด้วย เนื่องจากการจัดทา
รายงานการเงินในปัจจุบัน จะนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญขี
จากระบบ Microsoft Excess มาเชื่อมโยงกันแต่ละรายงานโดย
การใช้สูตรเป็นเครื่องมือช่วยจัดทาในระบบ Microsoft Excel ซึง่
เป็นงำนทีต่ อ้ งใช้ความละเอียดรอบคอบทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงในงานด้าน
บัญชี (มีความยุ่งยากซับซ้อนและขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก) โดยจะ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชีกับสมุดจ่าย
เช็คของการเงิน (เงินรายได้) และสมุดเงินสดประจาวันทีไ่ ด้มีการ
ตรวจสอบพร้อมลงลายมือชื่อโดยหัวหน้างานการเงินในแต่ละวัน
(มีการกากับตรวจสอบ) และหากมีรายการผิดพลาดจากการ
บันทึกบัญชีที่เกิดขึ้น หรือพบเจอความผิดพลาดเดิมทีเ่ กิดขึ้น
บ่อยครั้ง ผู้ปฏิบตั ิต้องคอยกากับ ให้คาแนะนา และข้อพึงระวังใน
การบันทึกบัญชีในฐานะผูร้ ่วมปฏิบัติงาน (มีการตัดสินใจเองอย่าง
อิสระ) เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ (มีคุณภาพงาน)

งานใหม่ของตาแหน่งเลขที่.........(ระบุ)ตาแหน่งนักวิชา
การเงินและบัญชี ในระดับ ชานาญการ โดยงานที่ปฏิบัติจะมี
(1)
(2)
(3)
(4)

คุณภาพของงาน
ความยุ่งยากซับซ้อน
การกากับตรวจสอบ และ
การตัดสินใจ

มีการปฏิบัติที่ไม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติใน
ระดับ ปฏิบัติการ + ภารงานที่จะเพิ่มขึน้ ในระดับ
ชานาญการ ดังนี้...
1. ........................................................................
.......................... ( ด้านการปฏิบัตกิ าร ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อที่ยงั ไม่ได้ทำ )
2. ........................................................................
.......................... ( ด้านการวำงแผน ข้อที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำ )
3. .......................................................................
.......................... ( ด้านประสานงาน ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ
ที่ยังไม่ได้ทำ )
4. .....................................................................
.......................... ( ด้านการบริการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อที่
ยังไม่ได้ทา)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

P.5

ชิ้นงำน : บันทึกรายการบัญชีประจาเดือนเกี่ยวกับดอกเบีย้
เงินฝากธนาคาร และรายการโอนสมทบมหาวิทยาลัย
กำรปฏิบตั งิ ำน : งานที่ปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชี
ประจาเดือน เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายการโอน
สมทบมหาวิทยาลัย ด้านการบันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารประจาเดือน ซึ่งปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ 49 บัญชี และเงินฝากประจา 4 บัญชี รวมทั้งสิ้น 53
บัญชี (หลากหลาย) โดยการควบคุม การดาเนินการปรับสมุดเงิน
ฝากธนาคาร และจัดเก็บรักษาโดยผู้ปฏิบัติงานการเงิน (เงิน
รายได้) แต่บ่อยครั้งทีผ่ ู้ปฏิบัตินาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมา
วิเคราะห์รายการดอกเบีย้ และพบว่าไม่มีการปรับยอดดอกเบีย้ ให้
เป็นปัจจุบัน (มีความยุ่งยากซับซ้อน) ผู้ปฏิบัตไิ ด้แนะนา บอก
กล่าว และเขียนกากับหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเล่มถึง
กาหนดระยะเวลาปรับดอกเบี้ยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน (เงิน
รายได้) ในฐานะผูร้ ่วมงาน (มีการตัดสินใจเองอย่างอิสระ) เพื่อให้
รายการรับดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารประจาเดือนมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน (มีคณ
ุ ภาพงาน) ซึ่งสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้จากงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายการ
เคลื่อนไหวของทางธนาคาร (มีการกากับตรวจสอบ) และสาหรับ
การบันทึกรายการโอนสมทบมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติต้อง
ทาการศึกษา วิเคราะห์ (ความยุ่งยากซับซ้อน) ระเบียบต่างๆ
ประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับ (ความหลากหลาย) เพื่อให้การคิดสมทบ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เป็น
ปัจจุบัน และมีความถูกต้อง (มีคณ
ุ ภาพงาน)
ชิ้นงำน : จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภท
เงินฝาก ทุกธนาคาร ที่มียอดเงินคงเหลือตามสมุดคู่ฝากไม่ตรงกับ
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากของวิทยาเขตทุกวันสิ้นเดือน
กำรปฏิบตั งิ ำน : งานที่ปฏิบัติในการจัดทางบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ผู้ปฏิบตั ิต้องจัดทาทุกประเภทเงินฝาก ทุกธนาคารที่
มียอดเงินคงเหลือตามสมุดคู่ฝากไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชี
เงินฝากของวิทยาเขต โดยงบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
บัญชีแยกประเภทที่ต้องเสนอหน่วยตรวจสอบภายในทุกเดือน
และนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการโดยกรมบัญชีกลางอีกด้วย
(มีการกากับตรวจสอบ) ซึ่งปัจจุบนั ผู้ปฏิบัตติ ้องทางบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารจานวน16 บัญชีทุกเดือน เพื่อจะได้ทราบถึง
ความผิดพลาดอันเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ลงบันทึก
บัญชีผิดพลาด พบรายการที่ยังไม่มีการบันทึกบัญชี ออก
ใบเสร็จรับเงินมากกว่ายอดเงินที่โอนเข้าบัญชี จ่ายเช็คสูงหรือต่า
ไป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้บันทึก

ให้ ตรวจสอบว่า...งานใหม่ระดับชำนำญ
กำรในแต่ละด้ าน(สีด่ ้ าน)คือ...
-ด้ านการปฏิบตั ิงาน
-ด้ านวางแผน
-ด้ านการประสานงาน
-ด้ านบริ การ

มีอะไรที่ในปั จจุบนั ที่เรายังไม่ได้ ทา
ให้ เอามาเขียนเพิม่ เป็ นงานใหม่
เพิ่มในช่องทางขวามือ เป็ นข้ อ 3.5-3.x

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
P.6

บัญชี ฯลฯ ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่างๆ เหล่านี้ ผู้ปฏิบตั ิต้อง
ทาการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันไปดังนี้ (มี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ยุ่งยากซับซ้อน)
- ลงบันทึกบัญชีผิดพลาด ผูป
้ ฏิบัติจะต้องทาการวิเคราะห์
รายการบัญชี เพื่อทาการบันทึกบัญชีปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
- รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ผู้ปฏิบัตจิ ะต้องหาเอกสาร
หลักฐาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงสาหรับบันทึกรายการบัญชีต่อไป
= ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเป็น
กรณีออกใบเสร็จรับเงินสูงกว่ายอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ผู้ปฏิบัติจะต้องประสานงานกับผู้ปฏิบตั ิงานการเงิน (เงิน
รายได้) เพื่อทาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องทาการ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้อาจแก้ไขใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง
ต้องเรียกคืนใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรืออาจทาเป็นรายการบวก/
หักในงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และให้ผู้เกี่ยวข้องนาเงิน
ฝากธนาคารให้ครบตามจานวนในใบเสร็จรับเงินต่อไป (มีการ
ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ ตามสภาพการณ์)
- จ่ายเช็คสูง/ต่าไป ผูป
้ ฏิบัตจิ ะต้องประสานงานกับ
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน (เงินรายได้) เพื่อทาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
และจะต้องทาการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้อาจ
เรียกเงินคืนจากผู้รับเช็ค ทาการแก้ไขเช็ค ยกเลิกเช็ค หรืออาจะ
ทาเป็นรายการบวก/หักในงบกระทบยอดเงินธนาคาร (มีการ
ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ ตามสภาพการณ์)
- ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ผู้ปฏิบัติ
ต้องหาเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงสาหรับบันทึก
รายการบัญชีต่อไป ซึ่งอาจต้องทาการประสานงานกับธนาคาร (มี
การศึกษา หาข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก)
การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ช่วยปรับปรุง
แก้ไขความผิดพลาดต่างๆ ทาให้ขอ้ มูลจากการบันทึกบัญชีมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (มีคุณภาพงาน)
ชิ้นงำน : จัดทารายงานทางการเงิน (เงินรายได้) ต่างๆ
กำรปฏิบตั งิ ำน : งานที่ปฏิบัติในการจัดทารายงานการเงิน
ต่างๆ ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดทาในภาพรวมของวิทยาเขตและของทุก
คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต คณะการบริการ
และการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
(Essand) โดยจะต้องจัดทารายงานดังนี้

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
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- รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้ประจาเดือน ประจาไตรมาส
และประจาปี เสนอผู้บริหารวิทยาเขต ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน
และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตทุกเดือน
และส่งกองแผนงานทุกไตรมาส (มีการกากับตรวจสอบ) ซึ่ง
รายงานดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงยอดรับ-จ่ายจริง และ
เปรียบเทียบกับประมาณการรับ-จ่าย นอกจากนี้ยังทราบถึงยอด
รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่าย เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุม
การบริหารงานภายในขององค์กร
- รายงานบัญชีแยกประเภทประจาเดือน เสนอรอง
อธิการบดี และส่งหน่วยตรวจสอบภายในทุกเดือน (มีการกากับ
ตรวจสอบ) ซึ่งรายงานดังกล่าวจะทาให้ทราบความเคลื่อนไหวของ
บัญชีต่างๆ รวมถึงงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายงาน
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณอีกด้วย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้คา่ ใช้จ่าย และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินประจาเดือน และประจาไตรมาส เสนอ
รองอธิการบดีทุกเดือน และส่งกองคลังทุกไตรมาส (มีการกากับ
ตรวจสอบ) ซึง่ งบดังกล่าวจะสะท้ อนถึงสถานะทางการเงิน โดย
ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน
ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น
- รายงานเงินรับฝากคงเหลือประจาเดือนของทุกคณะ/
หน่วยงาน พร้อมแจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงานทราบ และเงินรับฝาก
ของสานักงานอธิการบดีประจาเดือนเสนอรองอธิการบดี (มีการ
กากับตรวจสอบ) ซึ่งรายงานดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงยอด
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินรับฝากต่างๆ ของทุกคณะ/หน่วยงาน
เพื่อให้ผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลสาหรับจัดหาแหล่ง
เงินอีกทางหนึ่ง
ซึง่ การจัดทารายงานทางการเงินในปัจจุบัน จะนาข้อมูลที่
ได้จากการบันทึกบัญขีด้วยระบบ Microsoft Excess มาจัดทาใน
ระบบ Microsoft Excel โดยใช้สูตรที่กาหนดขึ้นเองเป็นเครื่องมือ
ช่วยจัดทา (มีขั้นตอนการทางานทีย่ ุ่งยากซับซ้อน) และหากมี
รายการผังบัญชีเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง
อาจส่งผลให้ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานเกิดความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติ
ต้องตรวจสอบและแก้ไขสูตรอีกครัง้ หนึ่ง (มีการตัดสินใจเองอย่าง
อิสระ) ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบยอดเพื่อความถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ของข้อมูล นอกจากนี้ยังทาเป็นปัจจุบันทุกเดือน ซึ่ง
ผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (มีคณ
ุ ภาพงาน)
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ชิ้นงำน : ให้ข้อมูลทางบัญชีและอานวยความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสารหลักฐานทางบัญชี จัดเก็บรักษารายงานการเงิน
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงินทุกชนิดไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กำรปฏิบตั งิ ำน : งานที่ปฏิบัติในการให้ข้อมูลทางบัญชีและ
อานวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารหลักฐานทางบัญชี ผู้
ปฏิบัติจะต้องให้ข้อมูลทางบัญชีแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกคณะ/หน่วยงาน
ผู้บริหาร กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยต้องคอยอานวยความสะดวก ค้นหาเอกสาร รายงาน
และข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ได้ตรง
ตามความต้องการ (มีคณ
ุ ภาพงาน) บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัตมิ ักพบว่ามีผู้
มาขอข้อมูลการเงิน หรือสอบถามต้นทางของเอกสารที่รับเข้ามา
ในงานการเงินและพัสดุ โดยงานที่รับผิดชอบคือบัญชี ซึ่งเป็นงาน
ขั้นสุดท้าย ถือเป็นปลายทางของเอกสาร นอกจากนี้ยังมีกรณีของ
การสอบถามทีผ่ ู้ใช้บริการเองยังไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถบอก
ความต้องการของตัวเองได้อย่างถูกต้อง (ยุ่งยากซับซ้อน) ผู้ปฏิบัติ
จึงต้องสอบถาม ทาความเข้าใจ และนาเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ (มีการตัดสินใจเองอย่างอิสระ) ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการ
ดังกล่าว เช่น การเงินคณะ/หน่วยงาน กองคลัง หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง (มีการกากับตรวจสอบ)
นอกจำกนีง้ านที่ปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษารายงาน
การเงิน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน ผู้ปฏิบัติจะต้อง
ทาการจัดเก็บรายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน
รักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดย
จัดเก็บแยกตามประเภทรายงาน ตามปีงบประมาณ และสาหรับ
เอกสารเบิกจ่ายและเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน จะจัดเก็บ
เรียงตามเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชีแยกตามปีงบประมาณ (มีการ
ตัดสินใจเองอย่างอิสระ) ซึ่งผู้ปฏิบตั ิต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของวิทยาเขต ทุกคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีจานวนมาก (ยุ่งยาก
ซับซ้อน) เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงค้นหาเอกสารต่างๆ แก่
ผู้ปฏิบัติงานคณะ/หน่วยงาน โดยสามารถค้นหารายงานและ
เอกสารต่างๆ ได้สะดวก เพื่อผู้เกีย่ วข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ทันเวลา (มีคณ
ุ ภาพงาน)

