
ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายและจัดท าใบขอเบิกเงนิ  

(กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน) 
 

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. แบบรายงานเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกขอเดินทางไปปฏิบัติงาน 
3 . เ อ ก ส า ร แ น บ เ ดิ น ท า ง
ปฏิบั ติ ง าน  พร้ อมรั บ รอง
ส าเนาถูกต้อง 

เอกสารในระบ E-Budget 
ดังนี้ 
1.1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
1.2. แบบรายงานเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน 
1.3 .บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกขอเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
2.ส าเนาก าหนดการ 
3.ส าเนาโครงการ หรอื
ส าเนาหนังสือเชิญ 

 
 
 
 

30 นาท ี

งานการเงนิ 
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  
                                                       

 

 
                                      
                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

เอกสารในระบ E-Budget 
ดังนี้ 
1.1. บันทึกข้อความขอ 
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานฉบับจริง 
1.2. แบบรายงานเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน 
1.3 .บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกขอเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
2.ส าเนาก าหนดการ 
3.ส าเนาโครงการ หรือ
ส าเนาหนังสือเชิญ 

 
 
 
 
 
 

 20 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
1.จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงิน
ในระบบ 3 มิติ ERP 
 

1.ใบขอเบิกเงินในระบบ 3 
มิติ ERP 
2.เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2 

 
10 นาท ี

งานการเงนิ  
 

ขั้นตอนที่ 4 
1.เสนอให้คณบดี/รองคณบดี
ที่รักษาการแทน  อนุมัติเอก
สาเดินทางไปปฏิบัติงาน  
 
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

 
   20 นาท ี

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

จุดเริม่ต้น 

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ
แทน 

 

เจ้าหน้าที ่



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

 
 

 
 

   

งานการเงนิ
งานการเงนิ 

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

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

 
   5 นาท ี

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

ประมาณ
1-2สัปดาห์ 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

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

   

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ส ารองจ่ายเงิน 

นักวิชาการเงิน 
และบัญช ี

แทน 
 

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


ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายและจัดท าใบขอเบิกเงนิ  

(กรณเีบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ) 

 
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. บันทึกข้อความเบิกค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
2. หลักฐานการจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ท าการ 
3.บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาท าการ 

เอกสารในระบ E-Budget 
ดังนี้ 
1.1. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติค่าปฏิบตัิงานนอก
เวลาท าการ(พร้อมรายชื่อ
แนบ) 
1.2. บันทึกข้อความเบิกค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาท า
การ 
2.หลักฐานการจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงาน 
3.บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

1 เดือน 
 

(ประจ า
ทุกๆสิ้น
เดือน) 

งานการเงนิ 
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  
                                                       

 

 
                                      
                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

เอกสารในระบ E-Budget 
ดังนี้ 
1.1. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติค่าปฏิบตัิงานนอก
เวลาท าการ(พร้อมรายชื่อ
แนบ) 
1.2. บันทึกข้อความเบิกค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาท า
การ 
2.หลักฐานการจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงาน 
3.บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 1ชั่วโมง 

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
1.จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงิน
ในระบบ 3 มิติ ERP 
 

1.ใบขอเบิกเงินในระบบ 3 
มิติ ERP 
2.เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2 

 
10 นาท ี

งานการเงนิ  
 

ขั้นตอนที่ 4 
1.เสนอให้คณบดี/รองคณบดี
ที่รักษาการแทน  อนุมัติเอก
สาเดินทางไปปฏิบัติงาน  
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

 
   30 นาท ี

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

จุดเริม่ต้น 

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ
แทน 

 

เจ้าหน้าที ่



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

 
 

 
 

   

งานการเงนิ
งานการเงนิ 

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

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

 
   5 นาท ี

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

ประมาณ
1-2สัปดาห์ 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

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

   

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ส ารองจ่ายเงิน 

นักวิชาการเงิน 
และบัญช ี

แทน 
 

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


ขั้นตอนการปิดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

บัญชีเงินทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

งานการเงนิ  
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
1.ขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 
2.ขอความอนุเคราะห์ลงนาม 
และขอส าเนาหลักฐานแนบ
การขอปิดบัญชีธนาคาร 
3.ขอความอนุเคราะห์ลงนาม 
และขอส าเนาหลักฐานแนบ
การขอปิดบัญชีธนาคาร 
 

1.ขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 
2.ขอความอนุเคราะห์ลงนาม 
และขอส าเนาหลักฐานแนบ
การขอปิดบัญชีธนาคาร
(เอกสารจากรองอธิการฝ่าย
บริหาร) 

2.1หนังสือภายนอก เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ปิดบัญชี
ธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2.3ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ 5210/2563 เรื่อง 
มอบอ านาจให้รองอธิการบดี     
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 
1 ฉบับ 
3.ขอความอนุเคราะห์ลงนาม 
และขอส าเนาหลักฐานแนบ
การขอปิดบัญชีธนาคาร
(เอกสารจากอธิการบดี) 
3.1หนังสือมอบอ านาจ 
จ านวน 1 ฉบับ   
3.2ส าเนาประกาศแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 1 ฉบับ 
3.3ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
4.ส าเนาบัญชีธนาคาร 
 

 
3 ชั่วโมง 

 

 
 
 

งานการเงนิ 

 ขั้นตอนที่ 2 
1.พิจารณาและลงนามบนัทึก
ข้อความ 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 

30 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   

จุดเริม่ต้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ 



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

 
 

 
 

   

กองคลัง  
 

ขั้นตอนที่ 3 
1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. กองคลังน าเสนอเอกสารให้
ลงนามดังนี ้
2.1รองอธิการฝ่ายบริหาร 
2.2อธิการบดี 
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1และ 2 

1สัปดาห์ 

งานการเงนิ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 
1.น าเอกสารไปยืน่ให้ธนาคาร 
 
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1และ 2 และ3 

1ชั่วโมง 

  
 
 

   

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ธนาคาร 
 
 



ขั้นตอนการจัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก าลังกายคณะวิทยาศาสตร์ 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  

 
   

หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการฯ 

หรือ 
นักวิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
1.น าสมุดบัญชี ธนาคารชื่อ
บัญชีหน่วยปฏิบัติการฯไป
ปรับธนาคาร การเคลื่อนไหว
ทางบัญชี 
 
 

1. ส าเนาบญัชีธนาคาร
หน่วยปฏิบัติการฯ 

1 ชั่วโมง 

งานการเงนิ                                    
                                    ไม่ผ่าน                   

 

 
                                      
                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบตวามถูกต้องของ
ยอดเคลื่นไหวทางบัญช ี
กรณีที่ ผ่าน 
1. ตรวจสอบยอดเงินในสมุด
บัญช ี
กรณีที่ ไม่ผ่าน 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

1. ส าเนาบญัชีธนาคาร
หน่วยปฏิบัติการฯ 

30 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
จัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน 
1.งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.งบแสดงผลการด าเนนิงาน
ทางการเงิน 
3.สมุดรายวันทั่วไป 
4.สมุดรายวันการขาย/บริการ 
5.สมุดรายวันเงินสดรับ 
6.สมุดรายวันคุมค่าใชจ้่าย 
7.สมุดรายวันเงินสดจ่าย 
8.กระดาษท าการ 
9.หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
10.ตารางค านวณดอกเบี้ยค้าง
รับ 
 

1.งบแสดงฐานะทางการ 
เงิน 
2.งบแสดงผลการด าเนนิ 
งานทางการเงนิ 
3.สมุดรายวันทั่วไป 
4.สมุดรายวันการขาย/บริ
การ 
5.สมุดรายวันเงินสดรับ 
6.สมุดรายวันคุมค่าใชจ้่าย 
7.สมุดรายวันเงินสดจ่าย 
8.กระดาษท าการ 
9.หมายเหตุประกอบงบ 
การเงิน 
10.ตารางค านวณดอกเบี้ย
ค้างรับ ิ1.  
11.ส าเนาบัญชีธนาคาร  
หน่วยปฏิบัติการฯ 
 

3 ชั่วโมง 

     
 
 

จุดเริม่ต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้
ประสานงาน 

 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

นักวิชาการเงินและบญัชี 



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

 
 

 
 

   

 
งานการเงนิ 

 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4 
1. จัดท าบันทึกข้อความขอ
รายงานบัญชีและรายงานการ
ด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกายคณะวิทยาศาสตร ์

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 3 

30 นาท ี
 

กองคลัง  
 

ขั้นตอนที่ 5 
1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. น าเข้าวาระคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยส์ิน 
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 3และ4 

1สัปดาห์ 

งานการเงนิ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 
1.แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 3และ4 

1ชั่วโมง 

  
 
 

   

 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ/
หัวหน้าหน่วยฯ 

 
 



ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายและจัดท าใบขอเบิกเงนิ  

(กรณีเบิกเงินโครงการในแผนปฏิบัติการ) 
 

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. กรอกข้อมูล ใบอนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง(มพ.กค.01) 
3. จัดท าเอกสารแสดง
คุณลักษณะของพัสด ุ
4. รายงานขอซื้อ/จ้าง(มพ.กค.
04) 
หมายเหตุ ต้องผ่านงานพัสดุ
และงานนโยบายและแผน 
อนุมัติจากคณบดี   

เอกสารในระบ E-Budget 
ดังนี้ 
1.1. บันทึ กข้ อความขอ
อนุมัติเบิกเงินโครงการ 
1.2. กรอกข้อมูล ใบอนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง(มพ.กค.01) 
1.3. จัดท าเอกสารแสดง
คุณลักษณะของพัสด ุ
1.4. รายงานขอซื้อ/จ้าง
(มพ.กค.04) 
2.ก าหนดการโครงการ 
3.บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ  
4.บันทึกข้อความขออนุมัติ
โอนเงินโครงการ 
5. แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินโครงการ 
6.เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายทั้งหมดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

 
 
 
 

1 ชั่วโมง 

งานการเงนิ 
 

                                        ไม่ผ่าน 
                                                                    

                  

                                                       
                       

                 ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กรณีที่ ผ่าน 

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 
กรณีที่ ไม่ผ่าน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ 
จัดส่งเอกสารไปยังนักวชิาการ 
เงินและบญัชีอีกครั้ง 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่  1 

 
 
 
 
 
 

 30 นาท ี

งานการเงนิ                                       
 
   
             

ขั้นตอนที่ 3 
1.จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงิน
ในระบบ 3 มิติ ERP 
 

1.ใบขอเบิกเงินในระบบ 3 
มิติ ERP 
2.เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 
 

 
10 นาท ี

 
 
 

     
    

จุดเริม่ต้น 

บุคลากร หรือ 
ผู้ประสานงาน 

 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

เจ้าหน้าที ่



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

 
 

    

 
งานการเงนิ 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 
1.เสนอให้คณบดี/รองคณบดี
ที่รักษาการแทน  อนุมัติ
เอกสารเดินทางไปปฏบิัติงาน 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 และ3 

20 นาท ี

งานการเงนิ
งานการเงนิ 

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

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 1 และ3 

 
   5 นาท ี

กองคลัง  
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. ด าเนินการออกเช็ค 
 

เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนที่ 2และ3 

ประมาณ
1-2สัปดาห์ 

อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที ่

 
 

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

   

  
 
 

   

 

คณบดี/รองคณบดีที่รักษาการ
แทน 

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

ผู้ส ารองจ่ายเงิน 

นักวิชาการเงิน 
และบัญช ี

แทน 
 

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

