
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ขั้นตอนการอนุมัติยืมเงินโครงการ กรณีทดรองจ่ายจากกองคลัง 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ 
ด าเนินโครงการฉบับจริง 
2. ส าเนาบนัทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการและ 
ข้อเสนอโครงการ พร้อม 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการ 
ฉบับจริง 
2. ส าเนาบนัทึกข้อความ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ส าเนาข้อเสนอโครงการ  

10 นาท ี

งานการเงนิ                                    
                                    ไม่ผ่าน                   

 
 

                                      
                 ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 
1. ตรวจสอบยอดเงินคงค้าง 
2. จัดท าเอกสารยืมเงิน ใน 
ระบบ 3 มิต ิ
กรณีที่ ไม่ผ่าน 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการ 
ฉบับจริง 
2. ส าเนาบนัทึกข้อความ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ส าเนาข้อเสนอโครงการ 
4. ใบยืมเงินในระบบ 3 
มิติ 

15 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

เสนอให้คณบดี/รองคณบดีที ่
รักษาการแทนลงนามในช่อง 
หัวหน้าหน่วยงาน  
 

1. ใบยืมเงินในระบบ 3  
มิติ 

3 ชั่วโมง 

งานการเงนิ  
 

1. แปะติดบารโ์ค๊ดบนใบยืม 
เงิน 
2. ยิงบาร์โค๊ดในระบบ 3 มิต ิ

1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการ 
ฉบับจริง 
2. ส าเนาบนัทึกข้อความ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ส าเนาข้อเสนอโครงการ 
4. ใบยืมเงินในระบบ 3มิติ 
5. ใบน าส่ง  

5 นาท ี

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 
3. แจ้งทางอีเมล์และทาง 
ข้อความโทรศัพท์ 

1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติด าเนินโครงการ 
ฉบับจริง 
2. ส าเนาบนัทึกข้อความ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ส าเนาข้อเสนอโครงการ 
4. ใบยืมเงินในระบบ3 มิติ 
5. ใบน าส่ง 

ก่อน 10  
วันที่จะ 
ด าเนิน 
โครงการ 
(รับเงินเข้าใน
บัญชี
เงินเดือน) 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

1.รับเงินเข้าในบัญชีเงนิเดือน 
2.แจ้งทางอีเมล์และทาง 
ข้อความโทรศัพท์ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติ 
ด าเนินโครงการฉบับจริง 
2.ส าเนาใบยืมเงนิในระบบ   

3 มิติ 

 

  
 
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้
ประสานงาน 

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ยืมเงิน 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการแทน 



ขั้นตอนการการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระ      
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   

 
 
 
 

อาจารย ์
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
1.ใบส าคัญรับเงิน(แนบส าเนา       
บัตรประชาชนอาจารย์ที่ปรึกษา) 
2. ใบรายชื่อนิสิตในรายวิชาการ 
ศึกษาอิสระ  (แนบส าเนาบัตร
ประชาชนนิสิต) 
3.ใบลงทะเบียนในระบบบริการ
การศึกษา(www.reg.ac.th) 
 
 
 
  

1.ใบส าคัญรับเงิน(แนบส าเนา       
บัตรประชาชนอาจารย์ที่ปรึกษา) 
2. ใบรายช่ือนิสิตในรายวิชาการ 
ศึกษาอิสระ  (แนบส าเนาบัตร
ประชาชนนิสิต) 
3.ใบลงทะเบียนในระบบบริการ
การศึกษา(www.reg.ac.th) 
4.ใบรายชื่อผู้ลงเรียนรายวิชา
การศึกษาอิสระ 1/2564 
(รวบรวมส่งสาขาละ่ 1 ชุด) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รวบรวม
เอกสาร 
15 วัน 

งานการเงนิ 
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  

                                                       
                       

                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่  1 

 
 
    1 วัน 

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
จั ด ท า เ อ ก ส า ร ใ น ร ะ บ บ          
E-Budget ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินโครงการ 
3.บันทึกข้อความขออนุมัติ
โอนเงินโครงการ 
4.จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงิน
ในระบบ 3 มิติ ERP 
5.เอกสารชื่อบัญชีธนาคาร
พร้อมจ านวนเงนิอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 

1.เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่  1 และ 3 
2.จัดท าเอกสารใบขอเบิก
เงินในระบบ 3 มิติ ERP 
3..เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายทั้งหมดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
4.บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ  

 
1ชั่วโมง 

    
 

 

จุดเริม่ต้น 

อาจารย ์
 หรือ 

นิสิตผูป้ระสานงาน 
 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

http://www.reg.ac.th/
http://www.reg.ac.th/
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ด าเนินการ 

 
 

    

 
งานนโยบาย

และแผน 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4 
คณบดีอนุมัติเอกสารประกอบ
ตามขั้นตอนที่ 3 

 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 และ3 

 
 

    1 วัน 

งานการเงนิ
งานการเงนิ 

 ขั้นตอนที่ 5 
1. แปะติดบารโ์ค๊ดบนใบขอ
เบิกเงิน 
2. ยิงบาร์โค๊ดในระบบตดิตาม
เอกสารการเงิน 
http://dev.citcoms.up.ac.th 
3.ใบน าสง่เอกสาร 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 และ3 

 
   5 นาท ี

กองคลัง  
 

ขั้นตอนที่ 6 
1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1และ3 

ประมาณ1-
2 สัปดาห์ 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

ขั้นตอนที่ 7 
1. แจ้งทางอีเมล์และทาง 
ข้อความโทรศัพท์ 
2.ระบบติดตามเอกสาร
การเงิน 
http://dev.citcoms.up.ac.th 
 

   

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ส ารองจ่ายเงิน 

นักวิชาการเงิน 
และบัญช ี

แทน 
 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ
แทน 

 

http://dev.citcoms.up.ac.th/
http://dev.citcoms.up.ac.th/


ขั้นตอนการคืนเงนิยืม  (โอนเงนิเข้ามหาวิทยาลัย) 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

งานบุคลากร
หรือ 

อาจารย ์
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
จั ด ท า เ อ ก ส า ร ใ น ร ะ บ บ          
E-Budget ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติ

เบิกเงินโครงการ 
2. ใบคืนเงินคร้ังที่ 1 
 

1 .  บั นทึ ก ข้ อค ว ามขอ
อนุมัติเบิกเงิน 
2. ใบคืนเงินคร้ังที่ 1 
 

 
 
 
 

30 นาท ี

งานการเงนิ 
หรือ 

อาจารย ์
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  

                                                       
 

 
                                      
                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบยอดเงินในระบบ  
ERP 
2. ปริ้นส าเนาใบยืมเงิน ใน 
ระบบ 3 มิต ิ
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1.ส าเนาใบยืมเงนิในระบบ   
3 มิติ 
2.เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่  1 

 
 
 
 
 
 

 30 นาท ี

งานบุคลากร
หรือ 

อาจารย ์
 

                                      
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
ลงนามในเอกสาร  
ประกอบตามขั้นตอนที่  1 
(ผู้ยืมเงิน) 

 

1.โอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลยั ดังนี ้
1.1 ธนาคารไทยพาณชิย์  
891-2-0001-3 
1.2 ธนาคารกรุงไทย 
982-7-44907-9 
2.น าเอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1และ2 เข้าใน
ระบบ 
www.upfinance@up. 
ac.th   (กรอกชื่อและ
จ านวนคืนเงินยืม) 
 

 
20 นาท ี

กองคลัง  
 

ขั้นตอนที่ 4 
กองคลังออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้ยืมเงิน 
 

1.ส าเนาใบยืมเงนิ (น ามา
ประกอบกับขอเบิกเงิน
ค่าใช้จ่าย) 

 
   

     

 

จุดเริม่ต้น 

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

จุดเสร็จสิ้น 

บุคลากร หรือผู้ประสานงาน 
 



ขั้นตอนการการน าส่งเงนิคืนให้กองคลัง  กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร  
(ค่าบริการเครื่องมอืวิทยาศาสตร)์ 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

นักวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

1. เขียนแบบฟอร์มการน าส่ง
เงิน(ฟอร์มคณะ) 

2. โอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

1. แบบฟอร์มการน าส่ง
เงิน (ฟอร์มคณะ) 
2. ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ส าเนาสัญญาทนุอาจารย์
(ส าหรับลดคา่บริการ50
เปอร์เซ็น) 
4.ส าเนาประกาค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(เฉพาะหน้าคา่บริการ 1
แผ่น) 

15 นาท ี

งานการเงนิ                                    
                                    ไม่ผ่าน                   

 

 
                        ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 
1.ตรวจสอบ-ยอดเงินโอน 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1. เซ็นรับเงินแบบฟอร์ม
การน าสง่เงิน (ฟอร์มคณะ-
นักวิทยาศาสตร์ น ากลับ) 
2. ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
3.ส าเนาใบโอนเงิน 
4.ส าเนาสัญญาทนุอาจารย์ 
5.ส าเนาประกาค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

10 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

1.จัดท าเอกสารใบน าส่งเงิน
(แบบฟอร์มกองคลัง) 

2.ถ่ายส าเนาใบเสร็จเก็บคณะ 
 

1. บันทึกข้อความใบน าส่ง
เงินฉบับจริง 1 ฉบบัและ
ส าเนา 1 ฉบับ 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
4.ส าเนาสัญญาทนุอจารย ์
5.ส าเนาประกาค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

10 นาท ี

งานการเงนิ  
 

1.น าส่งเอกสาร กองคลัง ม.
พะเยา 

1.บันทึกข้อความใบน าส่ง
เงินฉบับจริง 1 ฉบบัและ
ส าเนา 1 ฉบับ 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
4.ส าเนาสัญญาทนุอจารย ์
5.ส าเนาประกาค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
 

15 นาท ี

     
 
 

จุดเริม่ต้น 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 
 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

 
 

   

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
 

1.บันทึกข้อความใบน าส่ง
เงินฉบับจริง 1 ฉบบัและ
ส าเนา 1 ฉบับ 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
4.ส าเนาสัญญาทนุอจารย ์
5.ส าเนาประกาค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

10 นาท ี

 
งานการเงนิ 

 
 

1.น าใบน าส่งเงนิ 1ฉบับ (เก็บ
แฟ้มใบน าส่งเงิน) 
2.ส าเนาใบเสร็จ 

1. ส าเนาใบน าส่งเงิน 1
ฉบับ 

2.ส าเนาใบเสร็จ 

5 นาท ี

  
 
 

   

 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 



ขั้นตอนการการน าส่งเงนิคืนให้กองคลัง  กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร  
(กรณีค่าปรับอุปกรณ์เสียหายของนักวิทยาศาสตร์) 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

อาจารย์ หรือ
เจ้าหน้าที่

(นักวิทยาศาสตร์) 
หรือ 

บุคลากร
ภายนอก 

 
 
 

1. เขียนแบบฟอร์มการน าส่ง
เงิน(ฟอร์มคณะ) 

2. โอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

1. แบบฟอร์มการน าส่ง
เงิน (ฟอร์มคณะ) 
2. ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
3.ส าเนาใบโอนเงิน 
 

15 นาท ี

งานการเงนิ                                    
                                    ไม่ผ่าน                   

 

 
                        ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 
1.ตรวจสอบ-ยอดเงินโอน 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1. เซ็นรับเงินแบบฟอร์ม
การน าสง่เงิน (ฟอร์มคณะ-
นักวิทยาศาสตร์ น ากลับ) 
2. ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
3.ส าเนาใบโอนเงิน 

 
 
 

10 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

1.จัดท าเอกสารใบน าส่งเงิน
(แบบฟอร์มกองคลัง) 

2.ถ่ายส าเนาใบเสร็จเก็บคณะ 
 

1. บันทึกข้อความใบน าส่ง
เงินฉบับจริง 1 ฉบบัและ
ส าเนา 1 ฉบับ 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
 

10 นาท ี

งานการเงนิ  
 

1.น าส่งเอกสาร กองคลัง ม.
พะเยา 

1. ใบน าส่งเงนิฉบบัจริง 1 
ฉบับและส าเนา 1 ฉบบั 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
 

15 นาท ี

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

1. ใบน าส่งเงนิฉบบัจริง 1 
ฉบับและส าเนา 1 ฉบบั 
2.ส าเนาใบโอนเงิน 
3.ใบเสร็จรับเงิน ม.พะเยา 
 

10 นาท ี

งานการเงนิ  
 

1.น าใบน าส่งเงนิ ส าเนา 1
ฉบับ (เก็บแฟ้มใบน าส่งเงิน) 
2.ส าเนาใบเสร็จ 

1. ใบน าส่งเงนิ ส าเนา 1
ฉบับ 

2.ส าเนาใบเสร็จ 

5 นาท ี

  
 
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 
 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 



นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ขั้นตอนการยืมเงนิทดรองจ่ายจากกองคลัง (กรณีขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน) 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

งานบุคลากร
หรือ 

อาจารย ์
 

 
 
 
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ 
เดินทางไปปฏิบัติงาน 
2. ส าเนาบันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน 
และเอกสารแนบ เดินทาง
ปฏิ บั ติ ง าน  พ ร้ อม รับ รอ ง
ส าเนาถูกต้อง 

1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
2. ส าเนาบันทึกข้อความ
ข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า ง ไป
ปฏิบัติงาน 
3. ส าเนาก าหนดการ 
4. ส าเนาโครงการ หรือ
ส าเนาหนังสือเชิญ 

 
 
 
 

10 นาท ี

งานการเงนิ 
หรือ 

อาจารย ์
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  

                                                       
 

 
                                      
                 ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบยอดเงินคงค้างใน
ระบบERP 
2. จัดท าเอกสารยืมเงิน ใน 
ระบบ 3 มิต ิ
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1.ใบยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
2.บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
3. ส าเนาบันทึกข้อความ
ข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า ง ไป
ปฏิบัติงาน 
4. ส าเนาก าหนดการ 
5. ส าเนาโครงการเดินทาง 
หรือส าเนาหนังสือเชิญ 
 

 
 
 
 
 
 

 30 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ลงนามในใบยมืเงิน   

(ผู้ยืมเงิน) 

 

1.ติดต่อผู้ยืมเงินลงนามใน
ใบยืมเงิน 
2. ใบยืมเงินในระบบ 3  
มิติ 

 
5 นาท ี

งานการเงนิ  
 

เสนอให้คณบดี/รองคณบดีที ่
รักษาการแทนลงนามในช่อง 
หัวหน้าหน่วยงาน  
 

1. ใบยืมเงินในระบบ 3  
มิติ 

 
  3 ชั่วโมง 

งานการเงนิ
งานการเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 

1. แปะติดบารโ์ค๊ดบนใบยืม 
เงิน 
2. ยิงบาร์โค๊ดในระบบตดิตาม
เอกสารการเงิน 
http://dev.citcoms.up.ac.th 
3.ใบน าสง่เอกสาร 

1.ใบยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
2.บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
3. ส าเนาบันทึกข้อความ
ข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า ง ไป
ปฏิบัติงาน 
4. ส าเนาก าหนดการ 
5. ส าเนาโครงการเดินทาง 
หรือส าเนาหนังสือเชิญ 
 

 

     
 

จุดเริม่ต้น 

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ
แทน 

 

อาจารย์หรือเจ้าหน้าที ่

นักวิชาการเงินและบญัชี 
แทน 

 

http://dev.citcoms.up.ac.th/


ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

 
 

   

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 
3. แจ้งทางอีเมล์และทาง 
ข้อความโทรศัพท์ 
4.ระบบติดตามเอกสาร
การเงิน 
http://dev.citcoms.up.ac.th 
 

1.ใบยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
2.บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
3. ส าเนาบันทึกข้อความ
ข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า ง ไป
ปฏิบัติงาน 
4. ส าเนาก าหนดการ 
5. ส าเนาโครงการเดินทาง 
หรือส าเนาหนังสือเชิญ 
6. ใบน าส่งเอกสาร 

 
 
ก่อน 10  
วันที่จะ 
ด าเนิน 
เดินทางไป
ปฏิบัติงาน 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

1.รับเช็คในสมุดคุม 
2.ลงนามในขั้วเช็ค 
3. ลงนามในใบยืมเงิน 

1.เช็ค 
2.บันทึกข้อความขออนุมัติ 
เดินทางไปปฏิบัติงานฉบับ
จริง  
3. ส าเนาใบยืมเงนิ  

5 นาท ี

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ยืมเงิน 

หมายเหตุ  กองคลังด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  หนว่ยงานสามารถรับเงินยมืก่อน 

เดินทางไปไปปฏิบัติงานก่อน  7  วัน 

วันท่ีครบก าหนด: เงินยืมหลังเดินทางไปปฏิบัติงาน  15  วัน 

http://dev.citcoms.up.ac.th/

