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1.การเบิกคาใช"จายเดินทางไปราชการ
ขอมูลสัมภาษณการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไป
ราชการ
1.ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายหนวยงานเจ"าของเงินงบประมาณ
1.1.สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ก 1 ผูขอเบิกหรือหัวหนาคณะนําผูเดินทางไปราชการ จัดทําเอกสารตนเรื่องเสนอเดินทางไปราชการประชุม/
ร#วมสัมมนา/ร#วมงานตามคําเชิญ/ร#วมหารือ/ความร#วมมือ/ร#วมพิธี ขอรับการอนุมัติจากผูบริหาร หรือบันทึกขอ
อนุมัติไปราชการเพื่อปฏิบัติงานนอกสํานักงานตามภารกิจ
ก 2 ผูขอเบิกหรือหัวหนาคณะนําผูเดินทางไปราชการ พิจารณาเงินงบประมาณเปนขอมูลประกอบการการ
นําเสนอโดยพิจารณาจากเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตาม
โครงการ แหล#งเงินงบประมาณ ประเภทงบดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรใชในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามภารกิจ หรือใหเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาส#วนราชการมีวิธีการพิจารณา
หลักการเหตุผลความจําเปนในการอนุมัติใหดําเนินงาน 3 รูปแบบ
ก 2.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ได
อนุมัติการจัดสรรประจําปG เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ ของหน#วยงานตามโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือ
โครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ก 2.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการของหน#วยงาน อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หน#วยงาน กําหนดเปนการเฉพาะของแต#ละโครงการ ผูรับผิดชอบ จํานวนเงิน เวลาดําเนินการ
ก 2.3 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการงบกลาง
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติไวผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณ อาจไม#อนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ หรืออนุมัติใหไปราชการ ใหดําเนินการจัดทําการขออนุมัติโครงการต#อมหาวิทยาลัย พรอมของอนุมัติ
จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวนอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบ ใหเรียบรอยก#อน จึงเขาสู#กระบวนการพิจารณา
งบประมาณอีกครั้ง
1.2.ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ก 3 เจาหนาที่การเงิ นหรือผู ไดรับ มอบหมายพิ จารณาเงิ นงบประมาณของหน# วยงาน ไดรั บตนเรื่องอนุมัติ
เดินทางไปราชการประชุม/ร#วมสัมมนา/ร#วมงานตามคําเชิญ/ร#วมหารือ/ความร#วมมือ/ร#วมพิธี หรือบันทึกขอ
อนุมัติไปราชการเพื่อปฏิบัติงานนอกสํานักงานตามภารกิจ ตรวจสอบเอกสาร และสิทธิเปนบุคลากรที่มีเบิกค#า
เดิ น ทางไปราชการตามแหล# ง เงิ น งบประมาณของผู ไดรั บ สิ ทธิ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุ มั ติ
ประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ กําหนดการประชุม/อบรม/สัมมนา
2. ชื่อผูเดินทางไปราชการ
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3. สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ
4. เดือน ปG ที่เดินทางไปราชการ
5. จํานวนเงินที่ใชเพื่อเดินทางไป ราชการจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
โดยระบุสาระสําคัญ ดังนี้ ชื่อผูเดินทางไปราชการ สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการและวัน เดือน
ปG ที่เดินทางไปราชการ ระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการเดินทาง
หมายเหตุ กรณีผูขอเบิกเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา แนบเอกสารหนังสือที่ผูบังคับบัญชา
สั่งการใหเดินทางไปราชการ ประกอบกับรายละเอียด งานที่ตองปฏิบัติตามภารกิจที่กําหนดไวในระเบียบ และ
กําหนดการประชุม/อบรม/สัมมนา/งานที่ปฏิบัติ โดยตรวจสอบสิทธิเปนบุคลากรที่มีเบิกค#าเดินทางไปราชการ
ตามแหล#งเงินงบประมาณของผูไดรับสิทธิ
ก 4 เจาหนาที่การเงินหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของหน#วยงาน ตรวจสอบพบว#าเอกสาร
ถู ก ตองตามระเบี ย บฯ บั น ทึ ก ในแบบใบขอเบิ ก เงิ น ค# า ใชจ# า ยเดิ น ทางไปราชการที่ พิ ม พจากระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแหล#งเงินงบประมาณที่กําหนด เพื่อผูกพัน กันเงินงบประมาณใน
การเบิกจ#ายบันทึกในระบบควบคุมเงินงบประมาณของหน#วยงาน
หมายเหตุ กรณี ตรวจสอบพบว#าเอกสารไม#ถูกตองตามระเบียบฯ ปฏิบัติ 2 กรณีดังนี้
1.ส#งคืนใหผูขอเบิกอนุมัติเดินทางไปราชการแกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
2.ส#งคืนเจาหนาที่การเงินหน#วยงานประสานงานแกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ก 5 เจาหนาที่การเงินหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของหน#วยงาน บันทึกในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
การเดินทางไปราชการและการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
ก 6 หัวหนาหน#วยงานพิจารณาโครงการ เห็นชอบ นําเสนอสํานักงานอธิการบดี ต#อไป
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิกปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 7 รองอธิการบดี ผูกํากับดูแล พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบส#ง จัดส#งเอกสารไปยังกองนโยบายและแผน
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 8 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน พิจารณาโครงการ เปHาหมาย วงเงินงบประมาณ เมื่อเห็นชอบ ส#งต#อ
หน#วยงานคลัง
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 9 ผูอํานวยการกลุ# มบริหารงานคลั งหรือผูไดรับมอบหมาย พิ จารณา ตรวจสอบเอกสารโครงการ เงิ น
งบประมาณที่เบิกจ#ายตามระเบียบที่ใชในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 10 อธิการบดี หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#งต#อ หน#วยงานธุรการ
จัดทําคําสั่งใหผูขอเบิก เพื่ออนุมัติ เดินทาง
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
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ก 11 หน#วยงานธุรการมหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบออกคําสั่ง จัดทําคําสั่งใหเดินทางไปราชการก#อนเดินทาง
กําหนดโครงการ วันเวลาเดินทางไปและกลับ สถานที่เดินทาง วิธีการเดิน ทาง ใหมี สิทธิการเบิ กค#าใชจ#าย
เดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณที่กําหนด หรือไม#เบิกจ#ายเงินงบประมาณ ส#งต#อ ผูขอเบิก
ก 12 ผูขอเบิก ขออนุมัติรถยนตราชการ หรือขออนุมัติรถยนตส#วนตัวหรือ จองพาหนะประจําทาง และส#งเรื่อง
ใหเจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณ ดําเนินการ
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใชพาหนะต#าง ๆ
1.กรณีใชรถของมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใชรถของส#วนราชการ พรอม
ระบุวันที่เดินทาง สถานที่และเวลาเดินทางไปกลับอย#างชัดเจน กําหนดชื่อพนักงานขับรถพรอม
ลงนามไวในคําสั่ง เสนอผูมีอํานาจลงนาม
2.กรณีใชรถส#วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผูไดรับอนุมัติไปราชการ ใหขออนุมัติหัวหนาส#วน
ราชการเบิกค#าน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
ก 13 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณดําเนินการยืมเงินนอก
งบประมาณ บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดสัญญายืมตามเอกสารที่ไดรับ
อนุมัติไปราชการ
หมายเหตุ กรณีไม#ยืมเงิน ใหดําเนินการขอ ก 20
ก 14 พิมพ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พรอมสําเนา 2 ฉบับ ส#งกลับไปยังผูขอเบิกลงนาม
ก 15 ผูขอเบิกลงนาม ส#งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ#าน ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผู
ไดรับมอบหมาย พิจารณา
ก16 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ อนุมัติ รับเงินก#อนเดินทางไปราชการ ผ#านผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 17 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ก 18 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ก 19 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินยืมฯ
ก 20 ผู ขอเบิ ก รั บ เงิ น และเดิ น ทางไปราชการตามที่ ไดรั บ อนุ มัติ ดํ าเนิ น งานและการจั ด ทํ า หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
1.3. ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ก 21 ผูขอเบิกหรือหัวหนาคณะนําผูเดินทางไปราชการ ชื่อตามคําสั่งใหเดินทางไปราชการรวบรวมเอกสารตาม
ระเบียบฯ ลงนามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผูรับผิดชอบการเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสาร
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ก 22 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบดวย
1. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
1.1. คําสั่งใหไปราชการตามวันเวลา สถานที่ วัตถุประสงคการเดินทางตรงตามที่ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการจากผูมีอํานาจ
1.2. กรณีเดินทางโดยรถยนตของทางราชการจะตองมีหนังสืออนุมัติใหใชรถยนตของทาง
ราชการ ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลข ทะเบียนรถ วัน เดือน ปG ที่ขอใชรถยนต (ตองสอดคลองกับช#วงเวลา
ที่เดินทางไปราชการ)
1.3. กรณีที่ใชยานพาหนะส#วนตัวไปราชการ ตองแนบหนังสือที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วน
ราชการใหใชยานพาหนะส#วนตัวแนบมาพรอมกับรายงานการเดินทาง
1.4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) กรณีใชสิทธิเบิกค#าพาหนะซึ่งไม#สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได (ยกเวนค#าเครื่องบิน) ซึ่งตองมีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองการจ#ายครบถวน
1.5. หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ค#าเช#าที่พัก
1.6. หลักฐานค#าวัสดุเชื้อเพลิง
1.7. หลักฐานค#าพาหนะ
1.8. ใบสําคัญหรือใบแทนใบเสร็จรับเงินของค#าใชจ#ายอื่น
1.9. กรณีเดินทางโดยรถยนตของทางราชการ ขออนุมัติใชรถส#วนตัวในการเดินทาง พรอม
หลักฐาน ค#าน้ํามันเชื้อเพลิง มีภาษี ใบรับเงินค#าผ#านทางพิเศษ เสนทางที่ผ#านตามใบรับเงิน ตองสอดคลองกับ
วันเวลา และเสนทางที่เดินทางไปราชการ
1.10. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ผูไดรับสิทธิตามระเบียบการจ#ายเปนเงินสดใช ใบเสร็จรับเงิน
และกากบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบแจงหนี้ กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหล#วงหนา ใบรับเงิน กรณี
ซื้อ E-Ticket แสดงรายละเอียดการเดินทางถูกตองตรง ตามหลักฐานการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
1.11. เอกสารตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2. รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
2.1. ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส#วนที่ 1 มีลายมือชื่อผูเบิก
2.2. ใบรั บ รองแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น กรณี เ บิ ก ค# า พาหนะรั บ จาง ค# า ทาง ด# ว น และ
ค#าธรรมเนียมอื่นๆ มีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองรายการจ#ายครบถวน
2.3. หลักฐานการจ#ายเงินค#าใชจ#ายเดิน ทางไปราชการ (แบบ 8708) ส#วนที่ 2เปนรายงานที่
สรุปค#าเบี้ยเลี้ยง ค#าที่พัก ค#าพาหนะ (ค#ารถรับจาง ค#าน้ํามันเชื้อเพลิง ค#าใชจ#ายอื่น ไดแก#ค#าผ#านทางด#วน
พิเศษ/ค#าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง / ค#าลงทะเบียนการอบรม ฯ )
2.4. ในกรณีเดินทางไปราชการเปนหมู#คณะ ผูเดินทางจะจัดทําใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไป
ราชการแยกเปนรายบุคคล หรือจะใหหัวหนาคณะหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งร#วมเดินทางไปดัวยจัดทําใบเบิก
ค#าใชจ#ายในการเดินทาง รวมฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อ ตําแหน#ง ผูร#วมเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได
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และหากมีการยืมเงินจากทางราชการเพื่อเปนค#าใชจ#ายในระหว#างเดินทาง ใหผูยืมเงินเปนผูจัดทําใบเบิก
ค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส#งชดใชเงินยืม
หมายเหตุ กรณีเจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแลวไม#ถูกตอง คืนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการทบทวนเอกสารและแกไขก#อนส#งเบิกอีกครั้ง
ก 23 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
ก 24 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ ส#งให
ขอเบิกลงนาม
ก 25 ผูขอเบิก ลงนาม เสนอผูพิจารณาอนุมัติของหน#วยงาน
ก 26 หัวหนาหน#วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศฯ นําส#งหน#วยงานคลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1.ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ก 27 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ผู ขอเบิ ก ลงนาม เสนอหั ว หนาหน# ว ยงานผู มี อํ านาจอนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณ
ของหน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการและลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณ
ก 28 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากหน#วยงาน
เจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการเดินทาง
เปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเปนการส#งใชใบสําคัญค#าใชจ#ายชดใชเงินยืม ระบุเลขที่
สัญญายืม ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล#งเงินงบประมา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
1. หนังสือเชิญ / เอกสารประชาสัมพันธการจัดอบรม /ประชุม / สัมมนา จากหน#วยงานอื่น
2. หนังสือหรือบั นทึกขอความขอไปราชการซึ่งไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการ โดยระบุ
สาระสําคัญไดแก# ชื่อผูเดินทางไปราชการ สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ วัน เดือน ปG ที่เดินทางไปราชการ
และ จํานวนเงินที่ใชเพื่อเดินทางไปราชการ
3. คําสั่งใหไปราชการ
4. กรณีเดินทางโดยรถยนตของทางราชการจะตองมีหนังสืออนุมัติใหใชรถยนตของทางราชการ
ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลข ทะเบียนรถ วัน เดือน ปG ที่ขอใชรถยนต (ตองสอดคลองกับช#วงเวลาที่
เดินทางไปราชการ)
5. กรณีที่ใชยานพาหนะส#วนตัวไปราชการตองแนบหนังสืออนุมัติใหใชยานพาหนะส#วนตัวพรอม
กับรายงานการเดินทาง
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6.รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
6.1. ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส#วนที่ 1 ตองลงนาม ลายมือ
ชื่อผูเบิก เจาหนาที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกขอมูลรายละเอียดครบถวน
6.2. หลักฐานการจ#ายเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส#วนที่ 2 เปนรายงานที่
สรุปค#าเบี้ยเลี้ยง ค#าที่พัก ค#าพาหนะ (ค#ารถรับจาง /ค#าน้ํามันเชื้อเพลิง และค#าใชจ#ายอื่น (ค#าผ#านทางด#วน
พิเศษ/ค#าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง /ค#าลงทะเบียนการอบรมฯ ) พรอมใหผูมีรายชื่อตามคําสั่งใหไปราชการลง
นามทุกคน
6.3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( กรณีเบิกค#าพาหนะรับจาง ค#าผ#านทางด#วนพิเศษ และ
ค#าธรรมเนียมอื่นๆ) มีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองรายการจ#ายครบถวน
6.4. ใบเสร็จรับเงินค#าลงทะเบียนการอบรม/ใบเสร็จรับเงินค#าน้ํามันเชื้อเพลิง/ใบเสร็จรับเงิน
ค#าเช#ารถยนต พรอมสัญญาเช#ารถยนต (ถามี)/ ใบเสร็จค#าที่พัก
7. แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลง
ลายมือชื่อผูขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการ สถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงาน
ที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ก 29 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เสนอ
แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับ
มอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ก 30 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ก 31 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ก 32 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดี อนุมัติในวงเงิ นไม#เ กิน 300,000.-บาท หรื อผู รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงิ นที่เ กิน กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการ
เบิกจ#ายแลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
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2.2. ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ก 33 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทาง
ไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
แลว
ก 34 พิจารณาหลักฐาน ใบสําคัญประกอบการเบิกจ#าย ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
ก 34.1 กรณี ที่เบิ กจ#ายจากเงิน งบประมาณแผ# นดิน ใหวางเบิ กเงิ นผ#านระบบ GFMIS ให
กรมบัญชีกลางจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัย
สั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย
ก 34.2 กรณีเงินรายได จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใชเงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผูที่
ไดรับมอบหมาย ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือ
สั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็คกรณี
ก 35 ผูมีหนาที่จ#าย รับเงินแผ#นดินหรือรับเงินรายไดเขาบัญชีจ#าย ติดต#อผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อลงนามใน
งบหนาใบสําคัญ
ก 36 ผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงิน ลงนามในงบหนาใบสําคัญ
ก 37 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงิน แก#ผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังนี้
ก 37.1 จ# า ยเช็ ค ลงนามสั่ ง จ# า ยแลวฝากเขามหาวิ ท ยาลั ย ส# ง ใชเงิ น ยื ม นอกงบประมาณ
ตามจํานวนที่เบิก พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ก 37.2 จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
ก 37.3 ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตามจํานวนที่เบิกจ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดให
ผูมีสิทธิรับเงินส#วนต#างจากเงินยืมฯ พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ก 38 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณและปGงบประมาณ
ก 39 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ประทับตราขอความว#า “ จ#ายเงินแลว” เมื่อจ#ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบหนา
ใบสําคัญจ#าย พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ ในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ#ายเงินประจําวันสรุปยอดเงินสด ธนาคาร ใบสําคัญ
และลู กหนี้ คงเหลื อประจํ าวั น โดยลงลายมื อชื่ อรั บ รองการจ# าย พรอมวั น เดื อนปG ที่จ# า ยกํ า กั บไวในงบหนา
ใบสําคัญคู#จ#ายและหลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ก 40 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
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3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ก 1,ก 2,ก3,ก4,ก10,ก 11,ก 12,ก 15, ก 18, ก 19,
ก 20, ก 21, ก 22,ก 25,ก 28,ก 30,ก 31,ก 32,ก 33,ก 34, ก 34.1, ก 34.2,ก 35,ก 36,ก 37,ก 38 , ก 39,ก 40
3.2.ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ก 8,ก 9,ก 13, ก16,ก 17
, ก 26,ก 29
3.3.ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ก 5,ก 6,ก 7,ก 14,ก 23,
ก 24,ก 27
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ มีตน
เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการตามวัตถุประสงคของระเบียบที่ไดรับการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ระบุ
เรื่องที่ไปปฏิบัติราชการ วัน เดือน ปG ที่ออกเดินทาง และวัน เดือน ปG ที่เดินทางกลับ (คําสั่งตองครอบคลุม
การเดินทางไป – กลับ) ชื่อผูเดินทางไปราชการ สถานที่ไปราชการ การเบิกค#าใชจ#ายตามระเบียบ แหล#งเงิน
งบประมาณ ไดรับการอนุมัติและออกคําสั่งใหเดินทางไปราชการโดยผูมีอํานาจ กรณีขอใชรถราชการตองระบุ
เลขทะเบียนรถ และชื่อพนักงานขับรถ และวัน เดือน ปG ที่เดินทางดวย หรือกรณีใชรถส#วนตัว ตองระบุไวใน
คําสั่งไปราชการดวย
4.2. สอบทานแบบเอกสารประกอบการเบิกจ#าย การคํานวณอัตราการเบิก การลงลายมือชื่อผู
เบิก ครบถวนตามระเบียบกําหนด และหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญแทนใบเสร็จ และใบสําคัญรับเงิน ตอง
มีการบันทึกรายงานและขอมูลตามกระทรวงการคลังกําหนด
4.3. สอบทานการเขียนรายงานการเดินทางไปอบรม (แบบ 8708) (ส#วนที่ 1) ตองครบถวนและ
ถูกตอง กรณีเดินทางเปนหมู#คณะใหจัดทําใบเบิกค#าใชจ#ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ เริ่มตนและ
สิ้นสุดการ เดินทางของแต#ละบุคคลแตกต#างกัน ใหแสดงรายละเอียด ของวันเวลาที่แตกต#างกันของแต#ละ
บุคคลในช#องหมายเหตุ ในกรณีที่ยื่นขอเบิกค#าใชจ#ายรวมเปนหมู#คณะ ใหผูมีสิทธิรับเงินแต#ละคนลงลายมือชื่อ
ผูรับเงินในหลักฐานการจ#ายเงิน (ส#วนที่ 2)
4.4. กรณี มีการยื มเงิ น เดิ น ทางไปราชการใหระบุ วั น ที่ ที่ ไ ดรั บ เงิ น ยื ม เลขที่ สั ญญายื ม ให
ดําเนินการส#งใชใบสําคัญหรือส#งใชเงินยืมตามกําหนดไวในสัญญายืมเงิน จํานวนเงินตองไม#เกินความจําเปนที่ใช
ในการเดินทาง
4.5. สอบทานการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ การนับเวลาเดินทางไปราชการใหนับเวลา
ตั้งแต#เดินทางจากที่พักหรือสถานที่ออกเดินทางจนถึงเวลากลับถึงที่พัก ระบุในคําสั่ง คํานวณเปนรายชั่วโมง ไม#
คํานวณเปนวัน
4.6. สอบทานความถู ก ตองของใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค# า พาหนะเดิ น ทางไปราชการโดยปกติ ใ หใช
ยานพาหนะประจําทางและใหเบิกค#าพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีที่ไม#มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต#
ตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแก#ทางราชการใหใชพาหนะอื่นได แต#ผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนไวในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐานขอเบิกเงินค#าพาหนะ
4.7. การเบิกค#าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ#ายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและการบัตรโดยสาร
เครื่องบิน กรณีจ#ายค#าบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) ใชใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง
(itinerary Receipt)
4.8. ในการเบิกค#าพาหนะรั บจาง หรือค#าโดยสารรถประจําทาง เบิกไดตามที่จ#ายจริงหรือค# า
โดยสารรถไฟเบิกไดตามสิทธิของผูเดินทางเขารับการอบรม ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
เปนหลักฐานการจ#าย สอดคลองกับวิธีการเดินทาง และเบิกจ#ายอย#างประหยัด
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4.9.เงินชดเชยค#าน้ํามันเชื้อเพลิง จะตองระบุรายละเอียดในการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดย
ขอใชรถยนตส#วนบุคคลไปราชการพรอมหมายเลขทะเบียนรถที่นําไปปฏิบัติราชการ
4.10.สอบทานความถูกตองของใบเสร็จรับเงินค#าที่พัก กรณีจ#ายจริง (ใหแนบใบเสร็จรับเงินค#าที่
พัก) และใบแจง
รายการของโรงแรม (FOLIO) การเดินทางไปราชการสามารถเบิกค#าที่พักแบบเหมา
จ#ายไดโดยไม#ตองแนบเอกสาร
4.11.สอบทานความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน (ค#าพาหนะ) ค#าพาหนะเดินทางไปราชการโดย
ปกติใหใชยานพานะประจําทางและใหเบิกค#าพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีที่ไม#มียานพาหนะประจําทาง
หรือมีแต#ตองการความรวดเร็ วเพื่อประโยชนแก#ทางราชการใหใชพาหนะอื่น ได แต#ผูเดิ นทางจะตองชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐานขอเบิกเงินค#าพาหนะ
4.12.สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวน
เงินที่จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
2. การเบิกคาใช"จายในการฝ;กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว#างประเทศ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายหนวยงานเจ"าของเงินงบประมาณ
1.1สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ข 1 ผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม จัดทําโครงการจัดทํา
โครงการตามแบบขออนุ มัติ ดํ า เนิ น การและพิ จ ารณาเงิ น งบประมาณเพื่ อขออนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี โดยมี
วัตถุประสงคการอบรมตามระเบียบ การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝ>กศึกษา การดูงาน การฝ>กงาน หรือที่เรียกชื่ออย#างอื่นทั้งในประเทศ
และต#างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช#วงเวลาจัดที่แน#นอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม#มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม#เปนหลักสูตรการ
เรียนการสอนในการจัดการศึกษา ตองไม#เปนการประชุมราชการ หรือ ผูตองการเขารับการอบรม ในโครงการ
ที่หน#วยงานอื่นเปนผูจัด จัดทําบันทึกขออนุมัติเขารับการอบรม ตามโครงการของผูจัดที่มี วัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจเปน
ผูอนุมัติ แลวเสนอใหหน#วยงานพิจารณาเงินงบประมาณ ส#งบันทึกที่ไดรับการอนุมัติหรือโครงการอบรมตาม
แผนเปนขอมูลประกอบการการนําเสนอโดยพิจารณา
ข 2 ผู พิจ ารณางบประมาณ พิ จารณาเงิ นงบประมาณของหน# วยงานที่ ไดรั บการจั ดสรร จากแหล# งเงิ น
งบประมาณ ประเภทงบดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หรือเปนการอบรมใหความรูบริการวิชาการแก#บุคคลทั่วไป หรือ ตามคําสั่งหัว หนาส#ว นราชการ พิ จารณา
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หลักการเหตุ ผลและค# าใชจ#ายตามความจําเปนในการอนุมัติและส#งต#อ ผู ปฏิ บัติงานการเงิน หรื อผู มีห นาที่
พิจารณาเงินงบประมาณของหน#วยงาน
ข 2.1 งบประมาณจากโครงการกิจกรรม ที่ไดรับการจัด สรรงบประมาณจากมหาวิทยาลั ย
ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปG เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ ของ
หน#วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ข 2.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการของหน#วยงาน อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หน#วยงาน กําหนดเปนการเฉพาะของแต#ละโครงการ ผูรับผิดชอบ จํานวนเงิน เวลาดําเนินการ
ข 2.3 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการงบกลาง
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติไวผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณ อาจไม#อนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ หรืออนุมัติใหไปราชการ ตองดําเนินการขออนุมัติโครงการต#อมหาวิทยาลัย พรอมของอนุมัติจัดสรร
เงินงบประมาณ จํานวนอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบ
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ข 3 ผูปฏิบัติงานการเงินหรือผูมีหนาที่พิจารณาเงินงบประมาณของหน#วยงาน ไดรับโครงการอบรมผ#าน
การพิจารณาโครงการทั้งมหาวิทยาลัยเปนผูจัดและโครงการที่เขารับการอบรมจากหน#วยงานอื่นที่อนุมัติแลว
ใหพิจารณา รหัสแหล#งเงินเงินงบประมาณที่ตองการใชในการดําเนินงาน พรอมเอกสารประกอบ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
1 กรณีมหาวิทยาลัยเปนผูจัด เอกสารและสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 หลักสูตร/โครงการ ที่จัด ฝ>กอบรมตองไดรับอนุมัติ จากหัว หนาส#วนราชการหรือผูที่ไดรั บ
มอบหมาย
1.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน#นอน
1.3 กําหนดการอบรม/กําหนดการจัดงาน
1.4 จํานวนผูเขารับการฝ>กอบรม/แขกผูเขาร#วมงาน
1.5 วัตถุประสงคของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชนที่ไดรับ พัฒนาบุคลากร หรือ
พัฒนาหน#วยงาน หรือใหความรูบุคคลทั่วไป
1.6 สถานที่ในการฝ>กอบรม/จัดงานส#วนราชการ หรือสถานที่เอกชน
1.7 แหล# ง ที่ มาของงบประมาณรายละเอี ย ดของงบประมาณที่ ต องเบิ ก จ# าย แยกตามหมวด
ค#าตอบแทน ค#าใชสอย ค#าวัสดุ
1.8 ค#าตอบแทน ไดแก#ค#าตอบแทนวิทยากร/ค#าตอบแทนกรรมการตัดสิน อัตราค#าตอบแทน/
จํานวนวิทยากร/จํานวนกรรมการตัดสิน
1.9 ค#าใชสอย ไดแก# ค#าอาหาร/อาหารว#าง และเครื่องดื่ม/ค#าเลี้ยงรับรองแขก /ของรางวัล/เงิน
รางวัล /ค#าเดินทางไปราชการ
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1.10 ค#าวัสดุ ไดแก# โล# ของที่ระลึกฯลฯ
1.11 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปกรณีไปอบรมภายนอกส#วนราชการ
1.12 กรณีเขารับการอบรมหน#วยงานอื่นเปนผูจัด พิจารณาเอกสารและสาระสําคัญ ดังนี้
1.13 หลักสูตร/โครงการ ที่จัดฝ>กอบรมตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการผูจัด
1.14 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน#นอน
1.15 กําหนดการอบรม/กําหนดการจัดงาน
1.16 ประเภทผูเขารับการฝ>กอบรม
1.17 วัตถุประสงคของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชนที่ไดรับ พัฒนาบุคลากร
หรือพัฒนาหน#วยงาน หรือใหความรูบุคคลทั่วไป
1.18 สถานที่ในการฝ>กอบรม/จัดงานส#วนราชการ หรือสถานที่เอกชน
1.19 แหล# ง เงิ น ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ จํ า นวนเงิ น งบประมาณขอเบิ ก ค# า ลงทะเบี ย น ค# า เดิ น ทาง
ค#าเบี้ยเลี้ยง ค#าที่พัก งบประมาณที่ใชเบิกค#าดําเนินการ
1.20 วันที่อนุมัติใหเดินทางและวันกลับ
หมายเหตุ กรณีไม#มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ข 4 ผูปฏิบัติงานการเงินหรือผูมีหนาที่พิจารณาเงินงบประมาณของหน#วยงาน บันทึกในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ผลผลิต แผนงาน โครงการ เปHาหมายการจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดรายจ#าย
ตรงตามกิ จ กรรมการดํ าเนิ น งานของโครงการ ตรวจหลั กวั ต ถุป ระสงค กิ จ กรรมมี รูป แบบการดํ าเนิ น งาน
กําหนดการจัดอบรม ระยะเวลาการอบรม ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ ตรวจสอบสิทธิผูเขารับ
การอบรมตามระเบียบกําหนด และส#งต#อผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่ไดรับมอบหมายให
จัดการอบรมหรือผูตองการเขารับการอบรม มีขั้นตอนดังนี้
ข 4.1 บันทึกขออนุมัติโครงการหลักในระบบสารสนเทศฯ ประกอบดวย
1.แบบกรณีจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย
2.แบบกรณีจัดอบรมภายในมีการเดินทางไปราชการ
3.แบบกรณีขออนุมัติเดินทางเขารับการอบรมหน#วยงานอื่น
ข 4.2 พิมพใบขออนุมัติโครงการอบรมฯจากระบบสารสนเทศฯ
ข4.3บันทึกใบขออนุมัติเขารับอบรมฯในระบบสารสนเทศฯเงินงบประมาณครอบคลุมค#าใชจ#ายทั้งหมด
ข 4.4 พิมพใบขออนุมัติเขารับการอบรมจากระบบสารสนเทศฯ
ข 5 ผูรั บผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่ ไดรับ มอบหมายใหจัดการอบรมหรื อผูตองการเขารั บ
การอบรม ลงนามแบบขออนุมัติโครงการและเสนอหัวหนาหน#วยงาน พิจารณาโครงการ
ข 6 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบ โครงการ เสนอ รองอธิการบดีผูกํากับดูแล พิจารณา
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หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ข 7 รองอธิการบดีผูกํากับดูแลพิจารณา เห็นชอบ โครงการ ส#งต#อกองนโยบายและแผน พิจารณาโครงการ
วัตถุประสงค แหล#งเงินตามการจัดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ กรณีไม#มีไม#เห็นชอบหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ข 8 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบ โครงการ วัตถุประสงค
แหล#งเงินตามการจัดสรรงบประมาณส#งต#อ หน#วยงานคลัง
หมายเหตุ กรณีไม#มีไม#เห็นชอบหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ข 9 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบ ค#าใชจ#ายตามระเบียบการเบิกจ#าย
ส#วนราชการ เสนออธิการพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีไม#มีไม#เห็นชอบหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ข 10 อธิการบดี หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#งต#อ หน#วยงานธุรการ
จัดทําคําสั่งใหผูขอเบิก เพื่ออนุมัติ เดินทาง
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูรับผิ ดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผู ที่ไดรับมอบหมายให
จัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ข 11 หน#วยงานธุรการมหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบออกคําสั่ง จัดทําคําสั่งใหเดินทางไปราชการก#อนเดินทาง
กําหนดโครงการ วันเวลาเดินทางไปและกลับ สถานที่เดินทาง วิธีการเดิน ทาง ใหมี สิทธิการเบิ กค#าใชจ#าย
เดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณที่กําหนด หรือไม#เบิกจ#ายเงินงบประมาณ ส#งต#อ ผูใหมีสิทธิการเบิก
ค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณที่กําหนด
ข 12 ขออนุมัติร ถยนตราชการ หรือขออนุ มัติ รถยนตส# วนตัว หรื อ จองพาหนะประจํ าทาง และส#งเรื่ องให
เจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณ ดําเนินการ
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใชพาหนะต#าง ๆ
1. กรณีใชรถของมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใชรถของส#วนราชการ พรอม
ระบุวันที่เดินทาง สถานที่และเวลาเดินทางไปกลับอย#างชัดเจน กําหนดชื่อพนักงานขับรถพรอมลงนามไวใน
คําสั่ง เสนอผูมีอํานาจลงนาม
2. กรณีใชรถส#วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผูไดรับอนุมัติไปราชการ ใหขออนุมัติหัวหนาส#วน
ราชการเบิกค#าน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
หมายเหตุ กรณีไม#ยืมเงิน ใหดําเนินการขอ ก 20
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ข 13 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณดําเนินการยืมเงินนอก
งบประมาณ บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดสัญญายืมตามเอกสารที่ไดรับ
อนุมัติไปราชการ
ข 14 พิมพ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พรอมสําเนา 2 ฉบับ ส#งกลับไปยังผูที่ไดรับมอบหมายให
จัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม ลงนาม
ข 15 ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรมลงนาม ส#งขอตรวจสอบสิทธิการยืม
เงินตามระเบียบ ผ#าน ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา
ข 16 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ อนุมัติ รับเงินก#อนเดินทางไปราชการ ผ#านผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม
ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ข 17 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม
ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ข18 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม
ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ข 19 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินยืมฯ
ข 20 ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรมรับเงินและเดินทางไปราชการตามที่
ไดรับอนุมัติ
1.3 ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ข 21 ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรมลงชื่อตามคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
รวบรวมเอกสารตามระเบียบฯ ลงนามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผูรับผิดชอบการเงินหน#วยงาน ตรวจสอบ
เอกสาร
ข 22 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติบันทึก หรือ คําสั่งอนุมัติในเอกสารตนเรื่องใหเดินทางไป
หนังสืออนุมัติโครงการของผูจัดที่อนุมัติใหเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย ใหมีสิทธิไดรับค#าใชจ#ายในการ
เดินทางไปราชการประกอบดวย
1.1 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกกรณีหน#วยงานเปนผูจัดโครงการ/หลักสูตรที่จัดฝ>กอบรมตอง
ไดรับ อนุ มัติ จากหัว หนาส# วนราชการเจาของงบประมาณก#อน และรายละเอี ยดโครงการ /หลั กสู ตรตองมี
รายละเอียดชัดเจน เพื่อไม#ใหมีป1ญหาในการเบิกจ#ายเงิน หลักการและวัตถุประสงค ระบุสาระสําคัญ ไดแก#
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1.1.1 เอกสารบันทึกขออนุมัติหลักสูตร / โครงการ ที่จัดฝ>กอบรมตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วน
ราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.1.2 บัญชีแสดงการลงลายมือชื่อผูเขารับการฝ>กอบรม และผูมีสิทธิการเบิกตามระเบียบกําหนด
1.1.3 หนังสืออนุมัติใหเชิญและเบิกค#าตอบแทนวิทยากร
1.1.4 หนังสือเชิญใหเปนวิทยากรที่ออกจากมหาวิทยาลัย
1.1.5 กรณีที่เชิญวิทยากรผ#านหน#วยงานจะไดรับหนังสือแจงรายชื่อของวิทยากร
1.1.6 ใบสําคัญรับเงินค#าตอบแทนวิทยากร/ใบสําคัญรับเงินค#าอาหาร อาหารว#างและเครื่องดื่ม /
ค#าที่พัก /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองกรณีจ#ายเงินใหบุคคลธรรมดา
1.1.7 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุสําหรับค#าวัสดุที่ใชในการจัดงาน ค#าของที่ระลึก เปนตน
1.1.8 กรณีออกนอกที่ตั้งสํานักงานตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการ โดยจัดทํารายงาน
การเดินทางไปราชการ พรอมแนบใบเสร็จรับเงินค#าเช#าที่พัก/ใบแจงรายการโรงแรม (Follio) (ถามี)
1.1.9 เอกสารแยกตามประเภทค#าใชจ#ายในการจัดอบรมดังนี้
1.1.10 แบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทนจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
กรณี ส# ง ใชเงิ น ยื ม ระบุ คื น ใบสํ า คั ญ ใชเบิ ก ค# า ตอบแทนวิ ท ยากร/ค# า ตอบแทนกรรมการตั ด สิ น อั ต รา
ค#าตอบแทน/จํานวนวิทยากร/จํานวนกรรมการตัดสิน
1.1.11 แบบขออนุ มั ติ เ บิ ก จ# า ยเงิ น สํ า หรั บ ค# า ใชสอยจากระบบ สารสนเทศบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ทยาลั ย ฯ กรณี ส# งใชเงิ น ยื ม ระบุ คืน ใบสํ าคั ญ ใชเบิ กค# าใชสอย ไดแก# ค# าอาหาร / อาหารว# าง และ
เครื่องดื่ม / ค#าเลี้ยงรับรองแขก
1.1.12 แบบเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
กรณีส#งใชเงินยืม ระบุคืนใบสําคัญ ใชเบิกค#าใชสอย ไดแก# ของรางวัล / เงินรางวัล
1.1.13 แบบรายงานขออนุ มั ติ ซื้ อ จางจากระบบ สารสนเทศบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ค#าวัสดุ ไดแก# โล# ของที่ระลึกฯลฯ
1.1.14 แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค# าใชจ# ายเดิ นทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส#งใชเงินยืม ระบุคืนใบสําคัญ กรณีไปอบรมภายนอกส#วนราชการ
1.2 กรณีบุคลากรเขาร#วมการอบรม / ประชุม / สัมมนาที่หน#วยงานอื่นจัดให เอกสารประกอบเบิก
1.2.1หนังสือเชิญจากหน#วยงานอื่น หรือ เอกสารการประชาสัมพันธการจัดอบรม
1.2.2 หนังสือหรือบันทึกขอความขอไปราชการ/ เขารับการฝ>กอบรมซึ่งไดรับอนุมัติจากหัวหนา
ส#วนราชการ
1.2.3 คําสั่งใหไปราชการ
1.2.4 รายงานการเดินทางไปราชการ
1.2.5 ใบเสร็จรับเงินค#าลงทะเบียนการอบรม
1.2.6 ใบเสร็จค#าเช#าที่พัก/ใบแจงรายการโรงแรม (Folio)
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หมายเหตุ กรณีเจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแลวไม#ถูกตอง คืนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการทบทวนเอกสารและแกไขก#อนส#งเบิกอีกครั้ง
ข 23 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
ข 24 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ ส#งใหผูที่
ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรมลงนาม
ข 25 ผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรมขอเบิก ลงนาม เสนอผูพิจารณาอนุมัติ
ของหน#วยงาน
ข 26 หัวหนาหน#วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ นําส#งหน#วยงานคลัง
2 ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ข 27 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการและลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณ
ข 28 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากหน#วยงาน
เจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการเดินทาง
เปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเปนการส#งใชใบสําคัญค#าใชจ#ายชดใชเงินยืม ระบุเลขที่
สัญญายืม ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล#งเงินงบประมา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารการขอของเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
1. กรณีหน#วยงานเจาของงบประมาณเปนผูดําเนินการจัดอบรม / ประชุม สัมมนา หรือจัด งาน
เอกสารการเบิกประกอบดวย
1.1 หลักสูตร / โครงการ ที่จัดฝ>กอบรมตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
1.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน#นอน
1.3 กําหนดการอบรม/กําหนดการจัดงาน
1.4 จํานวนผูเขารับการฝ>กอบรม/แขกผูเขาร#วมงาน
1.5 วัตถุประสงคของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชนที่ไดรับ พัฒนาบุคลากร
หรือพัฒนาหน#วยงาน หรือใหความรูบุคคลทั่วไป
1.6 สถานที่ในการฝ>กอบรม/จัดงานส#วนราชการ หรือสถานที่เอกชน
1.7 คําสั่งแต#งตั้งคณะทํางาน (ถามี)
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1.7.1 แบบขออนุมัติเบิกจ#ายแยกตามประเภทรายจ#าย
1.7.1.1 แบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทน ไดแก#ค#าตอบแทนวิทยากร / ค#าตอบแทน
กรรมการตัดสิน อัตราค#าตอบแทน / จํานวนวิทยากร/จํานวนกรรมการตัดสิน
1.7.1.2เอกสารใบสําคัญของผูรับเงินบันทึกขอมูลครบถวน พรอมสําเนาบัตรประชาชน
1.7.1.3หนังสืออนุมัติใหเชิญและเบิกค#าตอบแทนวิทยากร
1.7.1.4หนังสือเชิญใหเปนวิทยากรที่ออกจากมหาวิทยาลัย
1.7.1.5กรณีที่เชิญวิทยากรผ#านหน#วยงานจะไดรับหนังสือแจงรายชื่อของวิทยากร
1.7.1.6แบบขออนุมัติเบิกค#ายค#าใชสอย ไดแก# ค#าอาหาร/อาหารว#าง และเครื่องดื่ม/
ค#าเลี้ยงรับรองแขก/ของรางวัล/เงินรางวัล เอกสาร
1.7.1.7 ใบสําคัญของผูรับเงินบันทึกขอมูลครบถวน พรอมสําเนาบัตรประชาชน แสดง
รายการประเภทรายจ#าย อัตราการเบิก จํานวน จํานวนเงินรวม พิจารณาเพิ่มเติมกรณีมีหัก ณ ที่จ#าย
1.7.1.8 บัญชีแสดงการลงลายมือชื่อผูเขารับการฝ>กอบรม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
1.7.1.9 ใบสํ าคัญรับเงินค# าอาหาร อาหารว#างและเครื่ องดื่ ม /ค#าที่ พัก /สําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองกรณีจ#ายเงินใหบุคคลธรรมดา
1.7.1.10 แบบขอเบิกจ#ายวัสดุ ค#าวัสดุการจัดงาน โล# โดยวิธีการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
1.7.1.11 แบบขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ ประกอบดวยเอกสาร
1.7.1.12 รายงานการเดินทางไปราชการ แบบเบิกเดินทางไปราชการ
1.7.1.13 ใบสําคัญแทนใบเสร็จการเบิกรถรับจาง
1.7.1.14 ค#าวัสดุเชื่อเพลิง(ไม#ตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ)
1.7.1.15 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ลงนามอนุมัติโดยหัวหนาส#วนราชการ
สําหรับกรณีเขารับการอบรมหรือจัดอบรมนอกที่ตั้งสํานักงาน
1.7.1.16 ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส#วนที่ 1 ตองลงนาม
ลายมือชื่อผูเบิก เจาหนาที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกขอมูลรายละเอียดครบถวน หลักฐานการจ#ายเงิน
ค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส#วนที่ 2 เปนรายงานที่สรุปค#าเบี้ยเลี้ยง ค#าที่พัก ค#าพาหนะ (ค#ารถ
รั บ จาง/ค# า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และค# า ใชจ# า ยอื่ น (ค# า ผ# า นทางด# ว นพิ เ ศษ/ค# า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ เดิ น ทาง/
ค#าลงทะเบียนการอบรมฯ ) พรอมใหผูมีรายชื่อตามคําสั่งใหไปราชการลงนามทุกคน
1.7.1.17 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค#าพาหนะรับจาง ค#าผ#านทางด#วน
พิเศษ และค#าธรรมเนียมอื่นๆ) มีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองรายการจ#ายครบถวน
2. กรณีเขาร#วมการอบรม/ประชุม/ สัมมนาที่หน#วยงานอื่นจัดใหเอกสารการขอเบิกประกอบดวย
แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชสอยแบบทั่วไป กรณีส#งคืนใบสําคัญใหระบุ
2.1 หนังสือเชิญ/เอกสารประชาสัมพันธการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหน#วยงานอื่น
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2.2 หนั งสื อ หรื อบั น ทึ กขอความขอไปราชการซึ่ งไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส# ว นราชการ โดยระบุ
สาระสําคัญไดแก# ชื่อผูเดินทางไปราชการ สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ วัน เดือน ปG ที่เดินทางไปราชการ
และ จํานวนเงินที่ใชเพื่อเดินทางไปราชการ
2.3 คําสั่งใหไปราชการ
2.4 กรณีเดินทางโดยรถยนตของทางราชการจะตองมีหนังสืออนุมัติใหใชรถยนตของทางราชการ
ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ วัน เดือน ปG ที่ขอใชรถยนต (ตองสอดคลองกับช#วงเวลาที่เดินทาง
ไปราชการ)
2.5กรณีที่ใชยานพาหนะส#วนตัวไปราชการตองแนบหนังสืออนุมัติใหใชยานพาหนะส#วนตัวพรอมกับ
รายงานการเดินทาง
2.6รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
2.6.1ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส#วนที่ 1 ตองลงนาม ลายมือชื่อผู
เบิก เจาหนาที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกขอมูลรายละเอียดครบถวน
2.6.2หลักฐานการจ#ายเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส#วนที่ 2 เปนรายงานที่
สรุปค#าเบี้ยเลี้ยง ค#าที่พัก ค#าพาหนะ (ค#ารถรับจาง / ค#าน้ํามันเชื้อเพลิง และค#าใชจ#ายอื่น
(ค#า
ผ#านทางด#วนพิเศษ/ค#าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง / ค#าลงทะเบียนการอบรม ฯ ) พรอมใหผูมีรายชื่อตาม
คําสั่งใหไปราชการลงนามทุกคน
2.6.3ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค#าพาหนะรับจาง ค#าผ#านทางด#วนพิเศษ และ
ค#าธรรมเนียมอื่นๆ) มีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองรายการจ#ายครบถวน
2.6.4ใบเสร็จรับเงินค#าลงทะเบียนการอบรม/ใบเสร็จรับเงินค#าน้ํามันเชื้อเพลิง/ใบเสร็จรับเงิน
ค#าเช#ารถยนต พรอมสัญญาเช#ารถยนต (ถามี)/ใบเสร็จค#าที่พัก
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงาน
ที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ข 29 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เสนอ
แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับ
มอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ข 30 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ข 31 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ
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หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ข 32 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดี อนุมัติในวงเงิ นไม#เ กิน 300,000.-บาท หรื อผู รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงิ นที่เ กิน กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการ
เบิกจ#ายแลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2ขั้นตอนการเบิกจาย
ข 33 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทาง
ไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
แลว
ข 34 พิจารณาหลักฐาน ใบสําคัญประกอบการเบิกจ#าย ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
ข 34.1 กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ให
กรมบัญชีกลางจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี
มหาวิทยาลัย
ข 34.2 กรณีเงินรายได จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใชเงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผูที่ไดรับมอบหมาย
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน
พรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็คกรณี
ข 35 ผูมีหนาที่จ#าย รับเงินแผ#นดินหรือรับเงินรายไดเขาบัญชีจ#าย ติดต#อผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อลงนามใน
งบหนาใบสําคัญ
ข 36 ผูขอเบิกรับเงิน/ส#งใชใบสําคัญเงินยืม /ลงนามงบหนาใบสําคัญ
ข 37 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงิน แก#ผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังนี้
ข 37.1 จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวฝากเขามหาวิทยาลัย ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณ ตาม
จํานวนที่เบิก พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ข 37.2 จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
ข 37.3 ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตามจํานวนที่เบิกจ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดให
ผูมีสิทธิรับเงินส#วนต#างจากเงินยืมฯ พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ข 38 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณและปGงบประมาณ
ข 39 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ประทับตราขอความว#า “ จ#ายเงินแลว” เมื่อจ#ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบหนา
ใบสําคัญจ#าย พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ ในเอกสารและในทะเบียนคุม

25

เอกสารแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ#ายเงินประจําวันสรุปยอดเงินสด ธนาคาร ใบสําคัญ
และลู กหนี้ คงเหลื อประจํ าวั น โดยลงลายมื อชื่ อรั บ รองการจ# าย พรอมวั น เดื อนปG ที่จ# า ยกํ า กั บไวในงบหนา
ใบสําคัญคู#จ#ายและหลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ข 40 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3 การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ข 1,ข 2,ข 3, ข 4,ข 5,ข 10, ข 11,ข 12,ข 15,
ข18, ข 19, ข 20, ข 21,ข 22,ข 25,ข 28,ข 31, ข 32,ข 33,ข 34, ข 34.1, ข 34.2 , ข 35,ข 36,ข 37,ข 38,
ข39,ข 40
3.2ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ข 8 , ข 9, ข 13, ข 16,
ข 17, ข26, ข 29, ข30
3.3ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ข 6,ข 7,ข14,ข 23,
ข 24,ข 27
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว#างประเทศ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว#างประเทศ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1รับเอกสารขอเบิกเงินรวมทั้งสัญญายืมเงินที่ไดรับอนุมัติการจ#ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ถามี)
4.2 ตรวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานการประกอบการเบิ ก จ# า ยที่ ไ ดรั บ กั บ โครงการและ
การดําเนิ นการ ที่ สํ าคั ญ ไม# ครบหรื อมี ร ายละเอีย ดที่ ไม# ส อดคลองกั น เช# น ชื่ อโครงการ วั ต ถุ ประสงคของ
โครงการ กําหนดการ ลักษณะการดําเนินงานบรรยาย อภิปราย ปฏิบัติการ ค#าตอบแทนวิทยากร จํานวน
ผูเขาร#วมโครงการ เปนตน
4.3 การเบิกจ#ายในกรณีมีการเดินทางไปราชการ รายงานการเดินทางไม#แสดงระยะเวลาการเริ่ม
เดินทางและสิ้นสุดการเดินทางเปนรายบุคคลกรณีเปนหมู#คณะ ทําใหมีผลต#อการคํานวณค#าเบี้ยเลี้ยง
4.4 การจางเหมาบริการรถในการเดินทางไม#เปนไปตามรูปแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หรือเอกสารประกอบไม#ครบถวน
4.5 การเบิกเงินชดเชยเปนค#าพาหนะในลักษณะเหมาจ#ายสําหรับค#าพาหนะส#วนตัว ไม#มีบันทึก
ขออนุญาตจากหัวหนาส#วนราชการก#อนการเดินทาง
4.6 การเบิกค#าตอบแทนวิทยากรเกินกว#าระเบียบกําหนด หรือเบิกเกินโดยไม#ไดรับอนุมัติจ#ายเกิน
ก#อนการดําเนินงาน
4.7 การเบิกค#าตอบแทนวิทยากรจะเบิกไดเฉพาะการอบรมฯที่เปนชั่วโมงบรรยาย/อภิปรายและ
ประชุมกลุ#มเท#านั้น
4.8 การเบิกค#าตอบแทนวิทยากรแลวไม#ใหเบิกค#าของที่ระลึกใหวิทยากรได
4.9 การเบิกค#าเสื้อ/ค#าเครื่องแต#งตัว ใหผูเขารับการอบรมไม#สามารถดําเนินการได
4.10 การเดินทางไปเขารับการฝ>กอบรมไม#สามารถเบิกค#าที่พักแบบเหมาจ#ายได
4.11 ตั๋วเครื่องบินที่เปHนกระดาษแฟกซใหถ#ายสําเนาติดกับตั๋วมาดวยเพราะเวลานานไปจะทําให
เลือนจางอ#านไม#ออกและทําใหขาดเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ#าย ซึ่งถือเปนเอกสารสําคัญ และขาด
ความครบถวนของเอกสาร
3. การเบิกเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกเงินค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1 ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ค1 ผูขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีสาระสําคัญเหตุผล
ความจําเปน ภาระงานที่ทําในช#วงเวลาปฏิบัติงานล#วงเวลา รายชื่อผูปฏิบัติงาน กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน อัตราการเบิก แหล#งเงินงบประมาณที่เบิก โดยพิจารณาจากภารกิจที่ตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ไม#อยู#ในเวลาปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตองขออนุมัติก#อนเริ่มปฏิบัติงาน แยกพิจารณาระเบียบตามกรณี
ดังนี้

32

1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจปฏิบัติงานประจําหรืองานที่ไดรับมอบหมาย ไม#สามารถ
ปฏิบัติงานสําเร็จไดในเวลาราชการ หรือมีความจําเปนเร#งด#วนใหเบิกจากเงินงบประมาณแผ#นดิน
2. ปฏิบัติงานตามภารกิจการเรียนการสอนภาคพิเศษใหเบิกจากเงินรายไดภาคพิเศษ เหตุผลความ
จําเปนที่ขอ ภารงาน รายชื่อผูปฏิบัติ วันเวลาปฏิบัติงาน ดําเนินการก#อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน อนุมัติใหเบิกตาม
ระเบียบและอัตราที่เบิก
3. ปฏิบัติงานตามภารกิจในวันที่ไม#มีการเรียนการสอนภาคพิเศษจากเงินรายได ตามความจําเปน
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ตองปฏิบัติ มีเหตุผลความจําเปน ภารงาน รายชื่อผูปฏิบัติ วันเวลา ดําเนินการก#อนวันที่
เริ่มปฏิบัติงาน อนุมัติใหเบิกตามระเบียบและอัตราที่เบิก
ค 2 หัวหนาหน#วยงานที่ตองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พิจารณาเงินงบประมาณ
ค 2.1เงินงบประมาณจากโครงการกิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปG เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ ของ
หน#วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ค 2.2 กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ จากงบกลาง
ของมหาวิทยาลัย จํานวนอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบ
หมายเหตุ กรณีไม#มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืน ผูขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แกไข
เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณและอนุมัติ
ค 3 หัวหนาหน#วยงานที่ตองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบ เสนอพิจารณา
อนุมัติ ต#ออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนขอผูขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ค.4 อธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจ พิจารณาอนุมัติ ส#งกลับไปหัวหนาหน#วยงานดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไ ม# อ นุ มั ติ ห รื อ เอกสารไม# ค รบถวน ส# ง คื น ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ค 5 หั ว หนาหน# ว ยงาน เมื่ อ ไดรั บ อนุ มั ติ ใหพิ จ ารณา ผู ปฏิ บั ติ ง านตามหน# ว ยงาน แยกเปน 2 กรณี คื อ
ผูปฏิบัติงานในหน#วยงาน ดําเนินการสั่งการ และผูปฏิบัติงานนอกหน#วยงาน ส#งต#อ หน#วยงานธุรการจัดทํา
คําสั่ง ฯ
ค 6 หน#วยงานธุรการของมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งกรณีมีผูปฏิบัติงานแยก หนาที่ แยกอัตราการเบิก เตรียม
เอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน ผูควบคุมลงนาม มีรายมือชื่อผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบสิทธิเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย
แยกเบิกตามประเภทบุคลากรจากแหล#งเงินงบประมาณจากเงินเดือนและค#าตอบแทน ตามระยะเวลาที่ขอ
อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
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ค 7 หั ว หนาหน# ว ยงาน สั่ ง การใหเริ มปฏิ บั ติ งานและควบคุ ม ผู ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาตามการอนุ มั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย กรณีมีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ผูปฏิบัติงานขออนุมัติ ต#ออธิการบดีก#อนเริ่มปฏิบัติ
ค 8 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ใบลงเวลาประจําวัน ใบสรุปการลงเวลา จัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงินล#วงเวลา กรณีเขาธนาคารใหแนบหนังสือยินยอมการรับเงินผ#านธนาคารพรอมหนาบัญชี
ธนาคาร เบิกตามการบันทึกหรือคําสั่งที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ส#งต#อเจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.3 ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ค 9 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบใบลงเวลาตรวจสอบกับ
คําสั่งหรือบันทึกอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลา จัดทําใบสรุปการลงเวลาสรุปวันปฏิบัติงานนอกเวลา จัดทํา
เอกสารหลักฐานการรับเงินล#วงเวลา (กจ9) กรณีจ#ายเงินผ#านธนาคารใหผูไดรับเงินค#าตอบแทน จัดทําหนังสือ
แสดงเจตนาขอรับเงินผ#านธนาคารรูปแบบเอกสารตามกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืน ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ค 10 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย บันทึกในแบบใบขอเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลา ในระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเอกสารการเบิกจ#ายค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค 11 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิมพบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับ
ค#าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส#งผูปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนาม
ค 12 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทน ส#งใหหัวหนา
หน#วยงาน
ค 13 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา เห็นชอบลงลายมือชื่อหัวหนาผูควบคุมเปนผูขออนุมัติเบิกลงนามเปนผูขอ
เบิก เสนอผูพิจารณาอนุมัติของหน#วยงาน นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนขอผูขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ค 14 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
ค 15 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน#วยงานเจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการ
เดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการขอของ
เบิกประกอบดวย
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1.หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 รายชื่อผูปฏิบัติงาน
1.2 กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
1.3 เหตุผลและความจําเปนสําหรับการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.4 ใหระบุระเบียบที่ขอเบิกไวในบันทึก/ หนังสืออนุมัติใหปฏิบัติงาน
1.5 ระบุแหล#งงบประมาณ และจํานวนเงินที่ประมาณการจ#าย
2. คําสั่งใหปฏิบัติงาน (ถามี)
3. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน/ผูควบคุมงาน
4. แบบฟอรมหลักฐานการขอรับเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงาน
ที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ค 16 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เสนอ
แบบเสนอแบบเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ค 17 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ค 18 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการผูอํ านวยกลุ# มบริหารงานคลังและพั สดุ หรือหัวหนางานที่ไดรับ มอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลั ย
นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ค19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการเบิกจ#าย
แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
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2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ค 20 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทาง
ไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
แลว
ค 21 พิจารณาหลักฐาน ใบสําคัญประกอบการเบิกจ#าย ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
ค 21.1 กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS
ให
กรมบัญชีกลางจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี
มหาวิทยาลัย
ค 21.2 กรณีเงินรายได จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใชเงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผูที่ไดรับมอบหมาย
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน
พรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็คกรณี
ค 22 ผูมีหนาที่จ#าย รับเงินแผ#นดินหรือรับเงินรายไดเขาบัญชีมหาวิทยาลัย หรือเบิกเงินรายไดหรือเงินรับฝาก
ตามโครงการมหาวิทยาลัย
ค 23 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงิน แก#ผูขอเบิก/ผูมีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังนี้
ค 23.1ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวฝากเขามหาวิทยาลัย ส#งใชเงินยืมนอก
งบประมาณ ตามจํานวนที่เบิก พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ค 23.2 จ# ายเช็ คลงนามสั่ ง จ# ายแลวหรื อ เงิ น สดใหผู มี สิ ทธิ รั บ เงิ น รายบุ คคล พรอมลงนามใน
เอกสารงบหนาใบสําคัญ
ค 24 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ
และปGงบประมาณ
ค 25 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ประทับตราขอความว#า “ จ#ายเงินแลว” เมื่อจ#ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบหนา
ใบสําคัญจ#าย พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ ในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ#ายเงินประจําวันสรุปยอดเงินสด ธนาคาร ใบสําคัญ
และลู กหนี้ คงเหลื อประจํ าวั น โดยลงลายมื อชื่ อรั บ รองการจ# าย พรอมวั น เดื อนปG ที่จ# า ยกํ า กั บไวในงบหนา
ใบสําคัญคู#จ#ายและหลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ค 26 ส#งงานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
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3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ค1,ค 2,ค 3,ค.4, ค 6,ค 9,ค 12, ค 15,ค 17,
ค 18,ค 19,ค 20,ค 21,ค 21.1, ค 21.2, ค 22,ค 23, ค 24,ค 25, ค 26
3.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ค 7,ค 13,ค 14,ค 16
3.3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ค 5,ค 8, ค 10, ค 11
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการเบิกจ#ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการเบิกจ#ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการเบิกจ#ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการเบิกจ#ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต#อ)
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4.ข"อมูลสัมภาษณ' ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุม
ในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คําสั่งอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและ วันหยุดราชการ หลักฐานการจ#ายเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.2. การขออนุมัติ หรือ คําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา มีการกําหนดรายชื่อผูปฏิบัติงานไม#ครบถวน
หรือมีการแกไขโดยไม#ขออนุมัติ ไม#กําหนดระเบียบและอัตราที่ใชในการเบิกจ#าย หรือไม#กําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
4.3. ไม#มีการตรวจสอบผูปฏิบัติงานนอกเวลาไม#เปนไปตามคําสั่งใหปฏิบัติงาน งาน เวลา สถานที่
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับค#าตอบแทนทําใหเปนการเบิกค#าตอบแทนซ้ําซอน
4.4. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
4.5. หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
4. การเบิกเงินคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ชวยปฏิบัติงานราชการ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการเบิกเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช#วยปฏิบัติงาน
ราชการ
1. ขอมูลสัมภาษณผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายของหน#วยงานเจาของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ง1 หัวหนาหน#วยงานหรือผูควบคุมงานที่ตองการนักศึกษาช#วยปฏิบัติงานราชการ บันทึกขออนุมัตินักศึกษา
ช#ว ยปฏิบั ติ งานราชการ โดยมี เ หตุ ผลความจํ าเปน ภาระงานที่ ทําในช# วงเวลาปฏิ บั ติ งานล# ว งเวลา รายชื่ อ
นักศึกษาผูปฏิบัติงาน กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน อัตราการเบิก แหล#งเงินงบประมาณเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากเงินงบประมาณแผ#นดิน หรือสามารถใหเบิกจากเงินรายได ตามความจําเปน
และเหมาะสม ในการเบิกค#าตอบแทนนักศึกษาช#วยปฏิบัติงาน ตองพิจารณาสาระที่สําคัญ ดังนี้
1. หัวหนาส#วนราชการพิจารณาจางไดตามความจําเปน เหมาะสม และเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ โดยใหพิจารณาเฉพาะช#วงเวลาที่จําเปนตองอยู#ปฏิบัติงานในครั้งนั้น ๆ
2. การพิจารณานักศึกษาช#วยปฏิบัติงานในภารกิจที่จําเปนเร#งด#วนตองดําเนินการแต#มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานไม#เพียงพอ และพิจารณาแลวว#านักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานนั้นได
3. ช#วงเวลาในการปฏิบัติงานตองเปนเวลานอกเวลาเรียน ในวันปกติและวันหยุดราชการ วันปmด
ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะตองไม#เปนเวลาตามตารางสอนของวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
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4. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช#วยปฏิบัติงานราชการ ตองเปนนักศึกษาที่มีสถานภาพนักศึกษา
ปกติในปGการศึกษา โดยตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการ เจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ก#อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ง 2 หัวหนาหน#วยงานหรือผูควบคุมงานที่ตองการนักศึกษาช#วยปฏิบัติงานราชการ พิจารณาเงินงบประมาณ
ง 2.1 เงินงบประมาณจากโครงการกิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปG เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ ของ
หน#วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ง 2.2 กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ จากงบกลาง
ของมหาวิทยาลัย จํานวนอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบ
หมายเหตุ กรณีไม#มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม#ครบถวน ส#งคืน ผูขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แกไข
เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณและอนุมัติ
ง 3 หัวหนาหน#วยงานหรือผูควบคุมงานที่ตองการนักศึกษาช#วยปฏิบัติงานราชการ พิจารณาโครงการ เมื่อ
เห็นชอบ เสนอพิจารณาอนุมัติ ต#ออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็ นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนขอผู ขออนุ มัติ นักศึกษาช# วยปฏิบั ติงานราชการ
แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ง.4 อธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจ พิจารณาอนุมัติ ส#งกลับไปหัวหนาหน#วยงานดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม# อนุ มั ติ ห รื อ เอกสารไม# ค รบถวน ส# งคื น ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ งานนอกเวลา แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ง 5 หน#วยงานธุรการของมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่ง 1)กรณีมีผูปฏิบัติงานแยก หนาที่ แยกอัตราการเบิก มีราย
มือชื่อนักศึกษาผูปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ง 6 หัวหนาหน#วยงาน รับบันทึกอนุมัติการดําเนินการก#อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน สั่งการใหเริ่มปฏิบัติงานและ
ควบคุมนักศึกษาช#วยปฏิบัติงานตามคําอนุมัติของมหาวิทยาลัย กรณีมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานขอ
อนุมัติต#ออธิการบดีก#อนเริ่มปฏิบัติงาน
ง 7 ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจําวัน ใบสรุปการลงเวลา
เอกสารหลักฐานการรับเงินล#วงเวลา
ง 8 ผูควบคุมลงนาม ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกสิ้นวันทํางานตรวจสอบรายชื่อตามคําสั่งหรือบันทึกที่อนุมัติ
ไดใหเปนไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติ งานอย# างเคร# งครั ด ไม# ส ามารถทํ าก# อนหรื อทํ า
ยอนหลัง
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1.3 ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด

ง 9 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมเอกสาร 1) ใบลงเวลาตรวจสอบกับคําสั่งหรือ
บัน ทึ กอนุ มัติใหปฏิ บั ติงานนอกเวลา จั ด ทําใบสรุ ป การลงเวลาสรุป วั น ปฏิ บั ติงานนอกเวลา จั ด ทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงินล#วงเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด (แบบ บก -กจ 9) กรณีจ#ายเงินผ#านธนาคารใหผูไดรับ
เงินค#าตอบแทนจัดทําหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินผ#านธนาคารรูปแบบเอกสารตามกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืน ขออนุมัติหัวหนาหน#วยงานหรือผูควบคุมงานที่ตองการนักศึกษา
ช#วยปฏิบัติงานราชการ แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ง 10 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย บันทึกในแบบใบขอเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงาน ใน
ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเอกสารการเบิกจ#ายค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ง 11 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิมพบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับ
ค#าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส#งผูปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนาม
ง 12 ขออนุมัติ ปฏิบั ติงานนอกเวลา ลงนามแบบขออนุมัติเบิ กจ#ายเงิ นสําหรับ ค#าตอบแทน ส#งใหหัว หนา
หน#วยงาน
ง 13 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา เห็นชอบลงลายมือชื่อหัวหนาผูควบคุมเปนผูขออนุมัติเบิกลงนามเปนผูขอ
เบิก เสนอผูพิจารณาอนุมัติของหน#วยงาน นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนขอผูขออนุมัติปฏิบัติงาน แกไขเอกสารประกอบการ
อนุมัติ
2. ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายของหน#วยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ง 14 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
ง 15 ผูมีหนาที่ต รวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน#วยงานเจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการ
เดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการขอของ
เบิกประกอบดวย
1.หนังสือขออนุมัติ ใหนักศึกษาช#วยงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1.รายชื่อผูปฏิบัติงาน
1.2.กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
1.3.เหตุผลและความจําเปนสําหรับการขอนักศึกษาช#วยงานราชการ
1.4.ใหระบุระเบียบไวในบันทึก/ หนังสืออนุมัติใหปฏิบัติงาน
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1.5.ระบุแหล#งงบประมาณ และจํานวนเงินที่ประมาณการจ#าย
2. สั่งใหปฏิบัติงาน (ถามี)
3. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน/ ผูควบคุมงาน
4. แบบใบขอเบิกเงินค#าตอบแทนที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย ลงลายมือชื่อผูขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงาน
ที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ง 16 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เสนอ
แบบเสนอแบบเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ง 17 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่ จ#าย ชื่ อผูรั บ เงิ น และคู#บั ญชีที่บั นทึ ก พิ มพ 1 ฉบับ เสนอผู อํ านวยกลุ# มบริ ห ารงานคลังและพั สดุ ห รื อ
หัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
ง 18 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบเบิกค#าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ง 19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการเบิกจ#าย
แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ง 20 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายเดินทาง
ไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
แลว
ง 21 พิจารณาหลักฐาน ใบสําคัญประกอบการเบิกจ#าย ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
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ง 21.1 กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลางจ#ายเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย
ง 21.2 กรณีเงินรายได จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สั่งจ#ายผู
เบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใชเงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผูที่ไดรับมอบหมาย ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมจัดทํา
ทะเบียนคุมเช็คกรณี
ง 22 ผูมีหนาที่จ#าย รับเงินแผ#นดินหรือรับเงินรายไดเขาบัญชีมหาวิทยาลัย หรือเบิกเงินรายไดหรือเงินรับฝาก
ตามโครงการมหาวิทยาลัย
ง 23 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายผูรับหรือเขาบัญชีจ#ายเงินเขาบัญชีผูรับหรือเงินสด
ใหผูมีสิทธิรับเงินรายบุคคล พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ง 24 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ
และปGงบประมาณ
ง 25 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ประทับตราขอความว#า “ จ#ายเงินแลว” เมื่อจ#ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบหนา
ใบสําคัญจ#าย พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ ในเอกสารและในทะเบียนคุม
เอกสารแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ#ายเงินประจําวันสรุปยอดเงินสด ธนาคาร ใบสําคัญ
และลู กหนี้ คงเหลื อประจํ าวั น โดยลงลายมื อชื่ อรั บ รองการจ# าย พรอมวั น เดื อนปG ที่จ# า ยกํ า กั บไวในงบหนา
ใบสําคัญคู#จ#ายและหลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ง 26 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3.การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ง1,ง 2,ง 3,ง.4 ,ง 6,ง 9,ง 12,ง 15,ง 16,ง 17,ง 18,
ง 19,ง 20,ง 21,ง 21.1,ง 21.2,ง 22,ง 23, ง 24,ง 25, ง 26
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ง 13
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ง5,ง 7,ง 10,ง11,ง 14
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช#วยปฏิบัติงาน
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช#วยปฏิบัติงาน (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช#วยปฏิบัติงาน (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช#วยปฏิบัติงาน (ต#อ)
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4.ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกจ#ายเงินค#าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่
ช#วยปฏิบัติงาน หนังสือขออนุมัติใหนักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการลงลายมือชื่อการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการจ#ายเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.2. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
4.3 หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
5. การเบิกจายคาใช"จายเกี่ยวกับการสอบแขงขันบุคคล
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการการเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเกี่ยวกับการสอบแข#งขัน
บุคคล
1.ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
จ 1 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร จัดทํา
จัดทําแบบขออนุมัติงบประมาณ แบบโครงการสอบแข#งขันที่ไดรับอนุมัติ เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณประเภท
เงินรับฝากตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บค#ารับสมัครสอบแต#ละโครงการ และ
เอกสารโครงการเบิกค#าตอบแทนสอบแข#งขันบุคลากรและคําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามประเภท
บุคลากรที่ดําเนินการสอบ บุคลากรที่จัดหาเปนตําแหน#งงานที่ไดรับเงิ นเงินเดือนหรือค#าตอบแทนจากเงิ น
งบประมาณจากงบประมาณแผ# น ดิ น งบเงิ น เดื อน โดยใชระเบี ย บกระทรวงการคลั งว# า ดวยการจ# ายเงิ น
ค#าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 เบิกเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ#นดิน แต#เนื่องป1จจุบันมหาวิทยาลัยมี
การดําเนินการจัดหาบุคลากรที่ตองจ#ายเงินค#ากรรมการ เปนบุคลากรที่จัดหาเปนตําแหน#งงานที่ไดรับเงิน
เงิ น เดื อนหรือค# าตอบแทนจากเงิ น งบประมาณจากงบประมาณแผ#น ดิ น งบเงิ นอุ ด หนุ น เพื่ อจางพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง อัตราค#าธรรมเนียมการสอบและอัตราค#าตอบแทน
กรรมการผูออกและตรวจขอสอบเพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
ลูกจางชั่วคราวจ#ายเงินจากเงินรายได โดยตองดําเนินการจัดทําโครงการสอบแข#งขันบุคลากรเสนออนุมัติ
มหาวิทยาลัย ประมาณการรายไดค#าสมัครสอบและค#าใชจ#ายในการจ#ายกรรมการตามระเบียบ
จ 2 ผูมีหนาที่พิจารณางบประมาณ พิจารณาแหล#งเงินงบประมาณจากเงินค#าสมัครสอบที่มหาวิทยาลัยไดรับ
ในปGงบประมาณคํานวณค#าใชจ#ายในการเบิก ตั้งรหัสเงินงบประมาณตามแหล#งเงินที่ใชในการเบิกจ#าย
1.1.ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
จ 3 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไดรับแบบอนุมัติโครงการ และโครงการที่ไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย ดําเนินการบันทึกขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ
จ 4 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิมพใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ
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จ 5 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เตรียมเอกสารโครงการการ คําสั่ง แบบคําขออนุมัติ
จากระบบ ส#งใหผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ลงนาม ในระบบสารสนเทศ พรอมแนบคําสั่งและโครงการ และเสนอหัวหนาหน#วยงานพิจารณา
จ 6 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร ลงนามใน
ระบบสารสนเทศ พรอมแนบคําสั่งและโครงการ และเสนอหัวหนาหน#วยงาน
จ 7 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบ โครงการ เสนอ หน#วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผูรับผิดชอบดําเนินการ แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
จ 8 หน#วยงานคลังพิจารณา เห็นชอบ ในระเบียบการเบิกจ#าย และวงเงินงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย
นําเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนหัวหนาหน#วยงาน แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
จ 9 อธิการบดี หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#ง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนา
ระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุงแกโครงการ และเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
จ 10 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ เตรียมเอกสารการปฏิบัติงานขออนุมัติ
ในแบบระบบสารสนเทศ พรอมแนบคําสั่งและโครงการ
หมายเหตุ กรณีไม#ยืมเงิน ใหดําเนินการขอ จ 16
จ 11 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ ดําเนินการยืมเงินนอกงบประมาณ
จ 11.1 บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดสัญญายืมตามเอกสารที่
ไดรับอนุมัติไปราชการ
จ 11.2 พิมพ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พรอมสําเนา 2 ฉบับ ส#งกลับไปยังผูที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม ลงนาม
จ 11.3 ลงนาม ส#งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ#าน ผูอํานวยการกลุ#มงานคลัง
หรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา
จ 12 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ อนุมัติ รับเงินก#อนเดินทางไปราชการ ผ#านผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
จ 13 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
จ14 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
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หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
จ15 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินยืมฯ
จ 16 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติตามที่ไดรับ
อนุมัติ
1.2.ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
จ 17 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ รวบรวมเอกสารตามระเบียบฯ ลง
นามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผูรับผิดชอบการเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสาร
จ 18 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบดวย
1เอกสารหลักฐานลงนามปฏิบัติงานในทุกสิ้นวันทํางาน
2เอกสารหลักฐานการจ#ายเงินสรุปตามประเภทกรรมการ อัตราการจ#าย จํานวนเงินจ#าย
หมายเหตุ กรณีเจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแลวไม#ถูกตอง คืนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการทบทวนเอกสารและแกไขก#อนส#งเบิกอีกครั้ง
จ 19 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทน กรณีคืนเงินยืม
ใหระบุ จากระบบ สารสนเทศบริห ารจัด การมหาวิทยาลัย ฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอผู พิจ ารณาอนุ มัติ ของ
หน#วยงาน นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
จ 20 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพ เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ#ายในระบบสารสนเทศ ส#งใหผูอํานวยการ
กลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ ลงนาม
จ 21 ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ ลงนาม เสนอผูพิจารณาอนุมัติของ
หน#วยงาน
จ 22 หัวหนาหน#วยงานลงนามแบบขออนุมัติ นําส#งหน#วยงานคลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1.ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
จ 23 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
จ 24 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากหน#วยงาน
เจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการเดินทาง
เปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเปนการส#งใชใบสําคัญค#าใชจ#ายชดใชเงินยืม ระบุเลขที่
สัญญายืม ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล#งเงินงบประมา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารการขอของเบิก ประกอบดวย
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1. ตรวจสอบความถูกตองบันทึกขออนุมัติ แหล#งเงินงบประมาณ รายละเอียดการดําเนินงานตาม
โครงการ วันเวลาที่กําหนด
2. ประกาศและคําสั่งแต#งตั้ง กรรมการ/เจาหนาที่ดําเนินการสอบที่ไดรับอนุมัติปฏิบัติงาน
3. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการในแต#และประเภท
4. สําเนารายชื่อผูเขาสอบแข#งขัน สอบคัดเลือก หรือคํารับรองจํานวนผูเขาสอบของประธาน
กรรมการจัดสอบ
5. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน / ผูควบคุมงาน
6. แบบฟอรมหลักฐานการขอรับเงินค#าตอบแทนกรรมการ หลักฐานการรายชื่อใบสําคัญรับเงิน
ผูมีอํานาจลงนามควบคุมรับรอง
7. แบบฟอรมหลักฐานการขอรับเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงาน
8. มีความถูกตอง เอกสารครบถวนสมบูรณวันเวลา ปฏิบัติงาน การลงรายมือชื่อ การรับรองการ
ปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานไม#ความซ้ําซอนวันเวลาเรียนและการเบิกค#าตอบแทนอื่น การคํานวณวันทํางานตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติ และหลักฐานการรับเงิน
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงาน
ที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
จ 25 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบใบขอเบิกเงินสําหรับค#าตอบแทน เสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลัง
และพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนา
ใบสําคัญคู#จ#าย
26 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ# าย ชื่ อผู รับ เงิน และคู#บั ญชี ที่บัน ทึ ก พิ มพ 1 ฉบั บ เสนอผูอํ านวยกลุ# มบริ หารงานคลั งและพั ส ดุห รื อ
หัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
จ 27 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบเบิกเงินสําหรับค#าตอบแทน
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
จ 28 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิ การบดี อ นุ มั ติใ นวงเงิ น ไม# เ กิ น 300,000.-บาท หรื อ ผู รั กษาแทนอธิ ก ารบดี ในวงเงิ น ที่ เ กิ น กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการ
เบิกจ#ายแลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
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2.2ขั้นตอนการเบิกจ#าย
จ 29 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายในระบบสารสนเทศ และแบบใบขอเบิก
เงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนามแลว
จ30 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลักกําหนด
จ 31 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเงินผูมีสิทธิไดรับเงินแยกตามกรณี ดังนี้
จ 31.1 จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวฝากเขามหาวิทยาลัยส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตาม
จํานวนที่เบิกพรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
จ 31.2 จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
จ 31.3 ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตามจํานวนที่เบิก จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด
ใหผูมีสิทธิรับเงินส#วนต#าง จากเงินยืมฯ พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
จ 32 บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
จ 33 จ#ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกขอความ “จ#ายเงินแลว” เอกสารงบหนาใบสําคัญจ#ายและหลักฐานใบสําคัญจ#าย
พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม
แหล#งเงินงบประมาณ
จ 34 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3.การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย จ 1, จ 2,จ 5,จ 9,จ 11.3 , จ14, จ15 ,จ 16
, จ 17, จ 22,จ 24, จ 28,จ 29,จ 30,จ 31,จ 32,จ 33,จ 34
3.1ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย จ 7,จ 12 , จ 13, จ 18,จ
19,จ 25,จ 26, จ 27
3.2ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย จ 3,จ 4,จ 6,จ 8,จ 10,จ
11, จ 11.1,จ 11.2,จ 20,จ 21,จ 23
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกเงินค#าใชจ#ายเกี่ยวกับการสอบแข#งขันบุคคล
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกเงินค#าใชจ#ายเกี่ยวกับการสอบแข#งขันบุคคล (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกเงินค#าใชจ#ายเกี่ยวกับการสอบแข#งขันบุคคล (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกเงินค#าใชจ#ายเกี่ยวกับการสอบแข#งขันบุคคล (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1 สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงิ นค#าใชจ#ายเกี่ ยวกับ การสอบแข#งขั น
บุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ ความสอดคลองของเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ประกาศจัดหาบุคลากรตาม
คําสั่งของมหาวิทยาลัย การมีคําสั่งแต#งตั้งกรรมการ / เจาหนาที่ดําเนินการสอบ หลักฐานการลงลายมือชื่อการ
ปฏิบัติงาน และหลักฐานการจ#ายเงินค#าตอบแทนการปฏิบัติงาน มีความถูก ตองตามวันเวลา สถานที่ หนาที่
ปฏิบัติงาน และมีการเบิกตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
4.2 กรณีเปนการเบิกจ#ายจากเงินที่เก็บค#าสมัครสอบ การเบิกจ#ายจะตองไม#เกินเงินที่ไดรับและตาม
จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติจ#ายของมหาวิทยาลัย
4.3 การลงนามในหลั กฐานการจ# ายเงิ นของผู เบิ กจะตองมี การลงนามรั บ เงิ น ในเอกสารที่ ใชเบิ ก
ครบถวน
4.4 กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย จํานวนเงินเงินยืมตองไม#เกินจํานวนเงินที่
ตองจ#ายตามคําสั่ง กรณีมีเงินยืมเหลือจ#ายการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลวใหรีบคืนเงินสดต#อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
4.5 สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่จ#าย
ถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
6. การเบิกจายการเชารถยนต'มาใช"ในราชการ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการการเบิกจ#ายการเช#ารถยนตมาใชในราชการ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ฉ 1 หัวหนาหน#วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติเงิน
งบประมาณประจําปG เพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณเช#ารถใชในงานราชการ เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรร
เปนเงินงบประมาณแผ#นดินหรือเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดําเนินการก#อนเริ่มปGงบประมาณ เมื่อไดรับพิจารณา
เงินงบประมาณแลวส#งใหเจาหนาที่การเงินหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบงบประมาณของหน#วยงานการจัดสรรเงิน
งบประมาณมี 2 แหล#งเงิน
ฉ 1.1 โครงการกิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผ#นดินจากสํานักงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ประเภทงบดําเนินการ เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ วัตถุประสงคการเช#าเพื่อใช
งานในโครงการกิจกรรม
หมายเหตุ หลักการพิจารณางบประมาณ ใน ขอ ฉ 2
ฉ 1.2 โครงการกิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากสภามหาวิทยาลัย ประเภท
งบดําเนินการ เปHาหมายตัวชี้วัดการจัดสรรเงินงบประมาณ วัตถุประสงคการเช#าเพื่อใชในงานราชการภารกิจ
ประจํา หลักการพิจารณางบประมาณ ใน ขอ ฉ 3
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ฉ 2 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณาเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยกําหนดประเภทรถที่
เช#า จํานวน ระยะเวลาเช#า ทั้งแหล#งเงินงบประมาณแผ#นดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย ส#งต#อเจาหนาที่
การเงินของหน#วยงานดําเนินการ กรณีจางเหมารถยนตเพื่อใชงานตามโครงการ ดังนี้
1.วัตถุประสงคการจางเหมารถยนต เปนไปตามที่ไดรับอนุมัติในโครงการ
2.อัตราค#าเช#าตามจํานวนเงินที่จ#ายจริงไม#เกินอัตราตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.ดําเนินการก#อนเริ่มโครงการ
หมายเหตุ เมื่ อ ตรวจสอบพบว# า มี เ งิ น งบประมาณแลวส# ง ใหเจาหนาที่ ก ารเงิ น หรื อ ผู มี ห นาที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณของหน#วยงานดําเนินการต#อไปในขอ ฉ 4
ฉ 3 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณาเงินงบประมาณที่มาหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดในโครงการเพื่อใชเปน
ค#ารถยนตในกรณีที่ไม#มีการจัดสรรไวใหดําเนินการขออนุมัติโครงการก#อนเช#ารถยนตมาใชงาน กรณีเช#ารถใชใน
ราชการ ดังนี้
1. วัตถุประสงคการเช#ารถยนตเพื่อใชในการราชการ เช#น ใชในการปฏิบัติหนาที่ภารกิจ ใชเปน
รถยนตประจํ า ตํ า แหน# ง เปนตน ใหมี ค วามเหมาะสมกั บ ประเภทรถและขนายเครื่ อ งยนตตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
2. จํานวนปGทําสัญญาเช#ารถยนต เปนไปตามระเบียบกําหนด
3. หลักเกณฑการคํานวณค#าเช#ารถยนตใชในการกําหนดราคาเช#าหรือเปนการเช#าพรอมพนักงาน
ขับรถ ใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังกําหนด
4. เงื่อนไขการเช#าและรูปแบบสัญญาที่เช#าตองไปตามระเบียบพัสดุฯ กําหนดไว
5. วงเงิ น งบประที่ใชในการเช# ารถยนตส#ว นราชการตองไม#เ กิ นวงเงิ นงบประมาณที่ ไดรั บการ
จัดสรรหามโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณมาสมทบจ#ายหรือนําเงินรายไดมาสมทบจ#าย
หมายเหตุ เมื่ อ ตรวจสอบพบว# า มี เ งิ น งบประมาณแลวส# ง ใหเจาหนาที่ ก ารเงิ น หรื อ ผู มี ห นาที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณของหน#วยงานดําเนินการก#อนเริ่มใหปฏิบัติงานดําเนินการต#อใน ขอ ฉ 11
1.1ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ฉ 4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินหน#วยงาน บันทึกขออนุมัติโครงการในระบบ สารสนเทศ
ฉ 5 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินหน#วยงาน พิมพใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ
ฉ 6 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินหน#วยงาน เตรียมเอกสารโครงการ คําสั่ง แบบคําขออนุมัติจากระบบส#งให
ผูจัดทําโครงการลงนาม
ฉ 7 ผูจัดทําโครงการ ลงนามขออนุมัติในระบบสารสนเทศพรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอ
หัวหนาหน#วยงานลงนาม
ฉ 8 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณาลงนาม เห็นชอบ ส#ง หน#วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนผูรับผิดชอบผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหาร
หรือผูรับผิดชอบดําเนินการ แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
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ฉ 9 หน#วยงานคลังพิจารณา เห็นชอบ ในระเบียบการเบิกจ#าย และวงเงินงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย
นําเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายพิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืนหัวหนาหน#วยงาน แกไขเอกสารประกอบการอนุมัติ
ฉ 10 อธิการบดี หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#งผูปฏิบัติหนาที่พัสดุ
หน#วยงานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูอํานวยการกลุ#มพัฒนาระบบบริหารหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุงแกโครงการ และเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
1.2ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ฉ 11 ผูปฏิบัติหนาที่พัสดุหน#วยงานดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าดวยการพัสดุ โดยการ
จัดหา โดยวิธีการตกลงราคา (กรณีค#าจางไม#เกิน 100,000.00 ยกเวนกระทรวงการคลังกําหนดเปนอย#างอื่น)
ตรวจเอกสารการแบบรายงานขอซื้อขอจาง ประกอบดวย
1. หนังสือที่ไดรับอนุมัติใหเช#ารถยนตมาใชในราชการประกอบดวย เหตุผล และความจําเปน
ระยะเวลาการเช#า กําหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนตที่ตองการเช#า อัตราค#าเช#า ขอบเขตการจาง
ระบุแหล#งงบประมาณ และจํานวนเงินที่ตองจ#าย เปนตน
2. คําสั่งแต#งตั้งกรรมการดําเนินการจัดหา
3. พิจารณาหลักเกณฑการคํานวณค#าเช#ารถมาใชในราชการตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
4. บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง จากระบบสารสนเทศ
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล / หางราน / บริษัท
6. ใบรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจางจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ
7. จั ด ทํ า สั ญ ญาเช# า รถยนตใหดํ า เนิ น การตามแบบสั ญ ญาเช# า รถยนตมาใชในราชการที่
คณะกรรมการว#าดวยการพัสดุกําหนด
8. ใบขอซื้อ / จาง / เช#าจะตองติดอากรแสตมปpในอัตราพัน ละ 1.-บาท และส#ว นที่เกินกว# า
1,000.- บาท ใหติดอากรแสตมปpเพิ่มอีก 1.-บาท
ฉ 12 หัวหนาหน#วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุฯ
บันทึกแบบขออนุมัติการเบิกจ#ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส#งใหเจาหนาที่การเงินหน#วยงานตรวจสอบ
เอกสารตามระเบียบฯ
ฉ 13 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ ใหถูกตองครบถวน ประกอบดวย
1. หนังสือที่ไดรับอนุมัติใหเช#ารถยนตมาใชในราชการประกอบดวย เหตุผล และความจําเปน
ระยะเวลาการเช#า กําหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนตที่ตองการเช#า อัตราค#าเช#า ขอบเขตการจาง
ระบุแหล#งงบประมาณ และจํานวนเงินที่ตองจ#าย เปนตน
2. คําสั่งแต#งตั้งกรรมการดําเนินการจัดหา
3. พิจารณาหลักเกณฑการคํานวณค#าเช#ารถมาใชในราชการตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
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4. บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง จากระบบสารสนเทศ
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล / หางราน / บริษัท
6. ใบรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจางจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ
7. จั ด ทํ า สั ญ ญาเช# า รถยนตใหดํ า เนิ น การตามแบบสั ญ ญาเช# า รถยนตมาใชในราชการที่
คณะกรรมการว#าดวยการพัสดุกําหนด
8. ใบขอซื้อ / จาง / เช#าจะตองติดอากรแสตมปpในอัตราพัน ละ 1.-บาท และส#ว นที่เกินกว# า
1,000.- บาท ใหติดอากรแสตมปpเพิ่มอีก 1.-บาท
9. ใบส#งของ /ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี(ถามี)
10. เอกสารใบตรวจรับ จากระบบสารสนเทศ พรอมกรรมการลงนาม
หมายเหตุ กรณี เ อกสารไม# ถูกตองครบถวน ส# งคื น หั ว หนาหน# ว ยงานรับ ผิ ดชอบดู แลงานยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ฉ 14 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายสําหรับค#าใชสอย ในระบบสารสนเทศ
ฉ 15 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพเอกสารแบบขออนุมัติ เบิกจ#ายเงินสําหรับ ค#าใชสอย ในระบบ
สารสนเทศ ให หัวหนาหน#วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยลงนาม
ฉ 16 หัวหนาหน#วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยลงนาม แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
สําหรับค#าใชสอย ในระบบสารสนเทศ เพื่อเสนอหัวหนาหน#วยงาน
ฉ 17 หัวหนาหน#วยงาน ลงนาม เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอยในระบบสารสนเทศ เสนอ
หน#วยงานคลัง-พัสดุ เพื่ออนุมัติการจ#าย
2 ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ฉ 18 หน#วยงานคลัง- พัสดุมหาวิทยาลัย ตรวจรับแบบเอกสารรายงานขอซื้อขอจาง เอกสารการซื้อจางตาม
ระเบียบ และใบตรวจรั บพัสดุ จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอ
หัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานฝVายธุรการกอง
คลั ง รั บ แบบเอกสารขออนุ มัติ เ บิ กจ# ายค# าใชจ# ายเดิ น ทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน#วยงานลงนาม
แลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ และส#งต#อ หน#วยงาน ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ฉ 19 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารประกอบการเบิกตามระเบียบพัสดุ ประกอบดวย
1. หนังสือที่ไดรับอนุมัติใหเช#ารถยนตมาใชในราชการประกอบดวย เหตุผล และความจําเปน
ระยะเวลาการเช#า กําหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนตที่ตองการเช#า อัตราค#าเช#า ขอบเขตการจาง
ระบุแหล#งงบประมาณ และจํานวนเงินที่ตองจ#าย เปนตน
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2. คําสั่งแต#งตั้งกรรมการดําเนินการจัดหา
3. พิจารณาหลักเกณฑการคํานวณค#าเช#ารถมาใชในราชการตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
4. บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง จากระบบสารสนเทศ
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล / หางราน / บริษัท
6. ใบรายงานขออนุมัติจาง / จัดจางจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ
7. จั ด ทํ า สั ญ ญาเช# า รถยนตใหดํ า เนิ น การตามแบบสั ญ ญาเช# า รถยนตมาใชในราชการที่
คณะกรรมการว#าดวยการพัสดุกําหนด
8. ใบขอซื้อ / จาง / เช#าจะตองติ ดอากรแสตมปpในอัตราพันละ 1.-บาท และส# วนที่เ กินกว# า
1,000.- บาท ใหติดอากรแสตมปpเพิ่มอีก 1.-บาท
9. ใบส#งของ /ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี(ถามี)
10. เอกสารใบตรวจรับ จากระบบสารสนเทศ พรอมกรรมการลงนาม
11. ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติใหเบิกจ#ายเงิน ลงนามเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ฉ 20 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติใหเบิกจ#ายเงิน เสนอ ผูอํานวยกลุ#ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมี
หนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ฉ 21 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ฉ 22 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติใหเบิก
จ#ายเงิน ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหั วหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลั ย
นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ฉ 23 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดี อนุมัติในวงเงิ นไม#เ กิน 300,000.-บาท หรื อผู รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงิ นที่เ กิน กว# า
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300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ ใบรายงานผลการจัดซื้อ
และขออนุมัติใหเบิกจ#ายเงิน แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.1ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ฉ 24 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย แบบใบ
รายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิกจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#ายในการฝ>กอบรมฯ ที่ไดรับ
อนุมัติแลว พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
แลว ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหใหเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีผูขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท
2. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินวงเงินไม#เกิน 5,000.00 บาท ใหเบิกเงินผ#านระบบ
GFMIS จ#ายผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอม
จัดทําทะเบียนคุมเช็ค
3. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
ฉ 25 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผูไดรับมอบ
อํานาจตามเงื่อนไขขอมหาวิทยาลัยกําหนด
ฉ 26 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบ
หนาใบสําคัญ
ฉ 27 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแบกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ฉ 28 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินตามกรณี ใหเจาหนาที่ผูจ#ายเงินประทับตราขอความว#า “
จ#ายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ#าย พรอมวันเดือนปGที่จ#ายกํากับไวในงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและ
หลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ฉ 29 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
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3.การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1.ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ฉ 1,ฉ 2,ฉ 3,ฉ 6, ฉ 10, ฉ 11, ฉ 12,ฉ 13,ฉ 14,
ฉ 16,ฉ 17,ฉ 19, ฉ 23, ฉ24,ฉ 25,ฉ 26,ฉ 27,ฉ 28,ฉ 29
3.1ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ฉ 8,ฉ 20, ฉ 21,ฉ 22
3.2ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ฉ 4,ฉ 5,ฉ 7,ฉ 9,ฉ 15,ฉ 18
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายการเช#ารถยนตมาใชในราชการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายการเช#ารถยนตมาใชในราชการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายการเช#ารถยนตมาใชในราชการ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1 สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค#าเช#ารถยนตเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ งบประมาณที่ไดรับหมวดการจ#ายเงินงบประมาณตามสํานักงบประมาณกําหนด หนังสือขออนุมติเช#า
รถยนตเพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ จํานวน ประเภทรถยนตและวัตถุประสงคการเช#าเปนไปตามเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ราคากลางในการจัดหาตองเปนไปตามกระทรวงการคลังกําหนด การจัดหาตอง
เปนไปตามระเบียบพัสดุ
4.2 สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่จ#าย
ถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
4.3 หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
7. การเบิกจายการทําประกันภัยทรัพย'สินของรัฐ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการการการเบิกจ#ายการทําประกันภัยทรัพยสินของรัฐ1
1.ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ หรือ ผู"ขอเบิก
1.1ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ช 1 ผูพิจารณางบประมาณ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณประจําปG เพื่อขอรับพิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณทําประกันภัยทรัพยสินของรัฐ โดยพิจารณาหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้
ช 1.1 ขออนุมัติทําประกันภัยรถยนตของรัฐใชประโยชนภาคบังคับ เปนไปตามแนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของรัฐและรถราชการ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการ
เปนสําคัญ คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐไดกําหนด 2.การประกันภัยรถ
ราชการทุกคันตองดําเนินการตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ช 1.2 ขออนุมัติทําประกันภัยรถยนตของรัฐใชประโยชนภาคสมัครใจ ไม#เกินรอยละ 15 ของ
จํานวนรถยนตที่ทําประกันทั้งหมดตามเงื่อนไขตามระเบียบกําหนด ใหทําประกันความคุมครองประเภทที่ 3 ใน
วงเงินความคุมครองไม#เกิน 300,000.00 บาทต#อคนการจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจตองเปนรถยนต
ราชการส#วนกลางที่ใชในภารกิจของหน#วยงานที่มีความเสียงต#อการเกิดอุบัติเหตุบ#อย หรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แลวมีโอกาสเสียหาย ผลกระทบต#อชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่นในวงกวางและหรือจํานวนมาก
ช 1.3 ขออนุมัติทําประกันภัยทรัพยสินของรัฐตามระเบียบพัสดุตามเงื่อนไขกระทรวงการคลัง
กําหนด เช#น สถานที่ราชการในประเทศ ถือหลักประกันตนเอง ยกเวนคลังเก็บสินคาหรือโรงงาน ซึ่งอาจเกิด
ความเสี ย หายมากเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ใหเอาประกั น ได และทรั พ ยสิ น อื่ น ของทางราชการที่ จ ะเสนอจั ด ทํ า
ประกันภัยไดตองเปนทรัพยสินตามความหมายของระเบียบว#าดวยการพัสดุ ใหจัดทําประกันไดโดยความเห็น
ขอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐ
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
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ช 2 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณ ที่ไดรับจัดสรรค#าประกันภัยทรัพยสินมีรหัสเงินงบประมาณ
ตามแหล#งเงินที่ใชในการเบิกจ#าย การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดสรรเปนเงินงบประมาณแผ#นดินหรือเงิน
รายไดมหาวิทยาลั ย ดําเนิ นการก#อนเริ่มปGงบประมาณ หรือตามระเบี ยบการบริหารเงิ นงบประมาณแต#ล ะ
ประเภท โดยจะตองมีทรัพยสินที่ตองทําประกัน ระยะเวลาทําประกัน จํานวนเงินค#าเบี้ยประกัน และเปHาหมาย
การคุมครองที่ชัดเจน เมื่อไดรับพิจารณาเงินงบประมาณแลวส#งให
ช 3 ผูไดรับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติทําประกันภัยทรัพยสินของส#วนราชการพรอมกําหนดประเภทเงื่อนไข
จํานวนเงินตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและเปนไปตามระเบียบกําหนดพิจารณาเอกสารเสนอจากผู
รั บ ประกั น เปรี ย บเที ย บประโยชนที่ มหาวิ ทยาลั ย ไดรั บ เสนอหั ว หนาหน# ว ยงาน ดํ าเนิ น การจางทํ าประกั น
ทรั พ ยสิ น โดยไม# ต องปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บพั ส ดุ ตรวจสอบจากบั น ทึ ก ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ทํ า ประกั น ทรั พ ยสิ น
ประกอบดวย ประเภททรัพยสิน จํานวน มูลค#าทรัพยสิน ความจําเปนระยะเวลาการทําประกัน เงื่อนไขการ
ประกันทรัพยสินตามการอนุมัติของมหาวิทยาลัย
1.หลักเกณฑการคํานวณค#าประกันทรัพยสินราชการ
2.คําสั่งแต#งตั้งกรรมการดําเนินการ
3.ใบเสนอราคาจากตัวแทนบริษัทผูเอาประกัน
4.เอกสารกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินตามเงื่อนไขกําหนด
หมายเหตุ กรณีไม#มีงบประมาณ ไม#สามารถดําเนินการได
ช4 หัวหนาหน#วยงานพิจารณาขอเสนอเปรียบเทียบสรุปผลลงนามเสนอขออนุมัติจาก อธิการบดี
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูไดรับมอบหมาย ปรับแกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อเสนออนุมัติ
ช5 อธิการบดี หรือผูที่ มหาวิ ทยาลัย มอบหมายพิ จารณา เห็ นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#งเจาหนาที่การเงิ น
หน#วยงานดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง หัวหนาหน#วยงานปรับปรุงแกโครงการ และเอกสารใหถูกตองหรือ
ยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
1.2ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ช 6 เจาหนาที่การเงินของหน#วยงาน ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ประเภทการทําประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การประกันภาคสมัครใจ การประกันทรัพยสินอื่น
ตรวจสอบพบว#ามีเงินงบประมาณแลวใหหัวหนาหน#วยงานรับผิดชอบดูแลทรัพยสินที่ตองทําประกัน พรอม
ตรวจสอบ เอกสาร ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ แ ลว จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ แ บบขอเบิ ก เงิ น ค# า เบี้ ย ประกั น ในระบบ
สารสนเทศ ดําเนินการได 2 กรณี
1. กรณีทําประกันภัยรถยนต ดังนี้
1.1 จํานวนรถยนตที่เอาประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจ ไม#เกินวงเงินที่ไดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจําปG
1.2 มีการกําหนดเงื่อนไขการรับประกัน ไวชัดเจนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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2. กรณีทําประกันอาคารสถานที่หรือทรัพยสินอื่นตองเปนไปตามคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอา
ประกันภัยทรัพยสินของรัฐกําหนด หรือเปนการหารือทําความตกลงกับคณะกรรการมาแลว
ช 7 เจาหนาที่การเงินของหน#วยงาน พิมพใบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินค#าประกันภัยในระบบสารสนเทศ ส#งใหผู
ไดรับมอบหมายลงนาม
ช 8 ผูไดรับมอบหมาย ลงนามในแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินค#าเบี้ยประกัน ดําเนินการจัดทําประกันภัยพรอม
เอกสารประกอบการเบิกเสนอหัวหนาหน#วยงาน
ช 9 หัวหนาหน#วยงาน ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทนในระบบสารสนเทศ และส#งต#อหน#วยงาน
คลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ช 10 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเบี้ยประกันภัยในสารสนเทศบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯและเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจ
อนุมัติเงินงบประมาณของหน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ช 11 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล#งเงินงบประมาณ ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติ
แยกตามแหล#งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก ประกอบดวย
1.หนั ง สื อ ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส# ว นราชการ/ผู ไดรั บ มอบอํ า นาจใหดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
ประกันภัยรถยนต (ไม#เกินวงเงินของผูมีอํานาจอนุมัติ)
2. หนังสือกรมธรรมประกันภัย ประเภทการรถยนต เปนประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือการทําประกันภาคสมัครใจ แยกเอกสารรถยนตใหตรงกับทะเบียนรถยนต
คันที่ไดรับอนุมัติ
3. หากมีการประกันภัยประเภทอื่นขอหนังสือผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
พิจารณาการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐ
4. ใบแจงหนี้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี(ถามี)
5. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
การพั ส ดุ และการบริ หารสิ น ทรั พย โดยลงลายมื อชื่อผูขออนุ มัติ เสนอ คณบดี / ผูอํ านวยการสํ านั ก/
ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณี ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ช 12 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกจ#ายเงินค#าธรรมเนียม เสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนา
ใบสําคัญคู#จ#าย
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ช 13 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ช 14 ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ประกอบกับ แบบเบิกจ#ายเงินค#าธรรมเนียม ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีไม#เปนชอบ คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ช15 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แบบ แบบเบิกจ#ายเงินค#าธรรมเนียม
แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ช 16 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย แบบใบ
รายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิกจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#าย ที่ไดรับอนุมัติแลว พรอม
เอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนามแลว ดําเนินการ
ตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหใหเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีผูขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท
2. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินวงเงินไม#เกิน 5,000.00 บาท ใหเบิกเงินผ#านระบบ
GFMIS จ#ายผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอม
จัดทําทะเบียนคุมเช็ค
3. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
ช 17 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผูไดรับมอบ
อํานาจตามเงื่อนไขขอมหาวิทยาลัยกําหนด
ช 18 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสาร
งบหนาใบสําคัญ
ช 19 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายเบิกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ช20
ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินตามกรณี ใหเจาหนาที่ผูจ#ายเงินประทับตราขอความว#า
“จ#ายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ#าย พรอมวันเดือนปGที่จ#ายกํากับไวในงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและ
หลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
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ช 21 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ช 1,ช 2,ช 3,ช5, ช 8,ช 11, ช 15,ช 16,ช 17,ช
18, ช 19,ช20, ช 21
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ช4,ช 13, ช 14
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ช 6,ช 7,ช 9,ช 10
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของทางราชการ

75

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของทางราชการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของทางราชการ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1 สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค#าประกันภัยสินทรัพยของทางราชการ
ที่สําคัญ หนังสือขออนุมติใหประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 ใบแจงหนี้ของบริษัทประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี)
4.2 การอนุมัติทําประกันทรัพยสินตรงกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ประเภททรัพยสิน จํานวน เวลา
ทุนประกัน เงื่อนไขการประกันเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.3 ควรมี ทะเบี ย นคุ มการทํ าประกั น ภั ย สิ น ทรั พยของทางราชการเปนประวั ติ ผู รั บ ประกั น ทุ น
ประกัน เบี้ยประกัน ระยะเวลาการทําประกัน เริ่มตนสิ้นสุด การเรียกชดใช
4.4 สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่จ#าย
ถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
4.5 หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
8. การเบิกจายการติดตั้งและการใช"โทรศัพท'ของทางราชการ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายการติดตั้งและการใชโทรศัพทของทางราชการ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ญ 1 ผูพิจารณางบประมาณ จัดทําคําขอเงินงบประมาณค#าสาธารณูปโภคเปนค#าโทรศัพท สามารถเบิก ได 3
กรณี โดยพิจารณาหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้
ญ 1.1 ขออนุมัติค#าโทรศัพทประจําสถานที่ราชการ ค#าติดตั้ง ค#ายาย ทางโทรศัพทในประเทศ
และต#างประเทศ
ญ 1.2 ขออนุมัติค#าโทรศัพทประจําบานพักของทางราชการในตําแหน#งที่ตองติดต#อราชการนอก
เวลาราชการปกติเปนประจํา
ญ 1.3 ขออนุมัติค#าวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ ตองเปนโทรศัพทและเลข
หมาย (ซิมการด)ที่ไดมาตามระเบียบว#าดวยการพัสดุ หรือเปนการเช#า ยืม จ#ายค#าใชจ#ายจากเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย หลักเกณฑการเบิกเปนไปตามกระทรวงการคลังกําหนด
1.2.ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ญ 2 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณ ที่ไดรับจัดสรรมีรหัสเงินงบประมาณตามแหล#งเงินที่ใชใน
การเบิกจ#าย การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดสรรเปนเงินงบประมาณแผ#นดินหรือเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ดําเนินการก#อนเริ่มปGงบประมาณ หรือตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแต#ละประเภท ตามระเบียบการ
บริหารเงินงบประมาณแต#ละประเภท โดยจะตองมี จํานวนเลขหมาย สถานที่ติดตั้ง ภารกิจที่ใช รายชื่อผูไดรับ
สิทธิการใชโทรศัพทประจําบานพัก หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวนเงินงบประมาณ เมื่อไดรับพิจารณาเงิน
งบประมาณแลวส#งใหผูไดรับมอบหมาย
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ญ 3 ผูไดรับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติค#าโทรศัพทพรอมกําหนด เลขหมายโทรศัพท ประเภทโทรศัพท
หน#วยงานหรือผูถือครองเลขหมาย เงื่อนไขการใชโทรศัพท จํานวนเงิน งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและ
เปนไปตามระเบียบกําหนดเสนอหัวหนาหน#วยงานเสนอเริ่มเบิกตนปGงบประมาณหรือมีการเปลี่ยนแปลงผูไดรับ
สิทธิ
หมายเหตุ กรณีไม#มีงบประมาณ ไม#สามารถดําเนินการได
ญ4 หัวหนาหน#วยงานพิจารณาขอเสนอเปรียบเทียบสรุปผลลงนามเสนอขออนุมัติจาก อธิการบดี
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูไดรับมอบหมาย ปรับแกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อเสนออนุมัติ
ญ5 อธิการบดี หรื อผูที่ มหาวิ ทยาลัยมอบหมายพิ จารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส# งเจาหนาที่การเงิ น
หน#วยงานดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง หัวหนาหน#วยงานปรับปรุงแกโครงการ และเอกสารใหถูกตองหรือ
ยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
1.3.ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ญ 6 ผูมีหนาที่เบิกจ#ายค#าโทรศัพทของหน#วยงาน ตามที่ไดรับมอบหมายดําเนินงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการ
ใชโทรศัพทตามการอนุมัติ ควบคุ มวงเงิ นการเบิกจ# าย และทะเบียนการใชโทรศั พท บัน ทึกการใชแยกตาม
หมายเลขโทรศัพท
ญ 7 ผูไดรับมอบหมาย ตั้งเรื่องรับเอกสารใบแจงค#าคิดตั้ง ค#าโยกยาย ค#าใชบริการ พรอมรายละเอียดการใช
โทรศัพท ตรวจสอบสิทธิผูใชบริการและการใชโทรศัพทตามทะเบียนคุมการใชโทรศัพท หักรายการเบิกที่ไม#ใช#
ภารกิจของทางราชการ บันทึกการเบิกจ#ายเงินค#าโทรศัพทประจําเดือนแนบเอกสารบันทึกตามการอนุมัติ มี
เอกสารประกอบดังนี้
1. รับเอกสารใบแจงค#าใชบริหาร (STATEMENT) พรอมรายละเอียดการใชโทรศัพท
2. ตรวจสอบการใชโทรศั พทในกรณี เ ปนโทรศั พทสํ านั กงาน ทะเบี ย นคุ มการใชโทรศั พ ท
ประจําเดือนที่ขอเบิก
3. กรณีเอกสารไม#ถูกตองคืนผูขออนุมัติทบทวนเอกสารและแกไขก#อนส#งเบิก
4. กรณี ต รวจสอบเอกสารถู ก ตอง บั น ทึ ก แบบเอกสารเบิ ก จ# า ยค# า สาธารณู ป โภค ในระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอผูพิจารณาอนุมัติของหน#วยงาน นําส#งหน#วยงาน
ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
ญ 8 ผูมีหนาที่เบิกจ#ายค#าโทรศัพทของหน#วยงาน ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณ บันทึกขออนุมัติแบบขอ
เบิกจ#ายค#าสาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศ
ญ 9 ผูมีหนาที่เบิกจ#ายค#าโทรศัพทของหน#วยงาน พิมพใบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าสาธารณูปโภคในระบบ
สารสนเทศ ส#งใหผูไดรับมอบหมายลงนาม
ญ 10 ผูไดรับมอบหมาย ลงนามในแบบขออนุมัติจ#ายเงินค#าสาธารณูปโภค พรอมเอกสารประกอบการเบิก
เสนอหัวหนาหน#วยงานและบันทึกอนุมัติโครงการ
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ญ 11 หัวหนาหน#วยงาน ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าสาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศ และส#งต#อ
หน#วยงานคลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ญ12 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเบี้ยประกันภัยในสารสนเทศบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯและเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจ
อนุมัติเงินงบประมาณของหน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ญ 13 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล#งเงินงบประมาณ ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติ
แยกตามแหล#งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก ประกอบดวย
1. ใบแจงค#าใชบริหาร (STATEMENT) พรอมรายละเอียดการใชโทรศัพท
2. ทะเบียนคุมการใชโทรศัพทประจําเดือนที่ขอเบิก
3. แบบใบขอเบิ กเงิ น ค# าสาธารณู ปโภคจากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยลงลายมื อชื่ อ ผู
ขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ญ 14 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกจ#ายเงินค#าสาธารณูปโภค เสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนา
ใบสําคัญคู#จ#าย
ญ 15 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ญ 16 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ประกอบกับ แบบเบิกจ#ายเงินค#าสาธารณูปโภค เสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีไม#เปนชอบ คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ญ 17 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิ ก ารบดี อ นุ มั ติใ นวงเงิ น ไม# เ กิ น 300,000.-บาท หรื อ ผู รั ก ษาแทนอธิ ก ารบดี ในวงเงิ น ที่ เ กิ น กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แบบ แบบเบิกจ#ายเงินค#า
สาธารณูปโภค แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
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ญ 18 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าสาธารณูปโภค
ขออนุมัติเบิกจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#าย ที่ไดรับอนุมัติแลว พรอมเอกสารหลักฐานแบบ
การเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนามแลว ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหใหเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีผูขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท
2. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินวงเงินไม#เกิน 5,000.00 บาท ใหเบิกเงินผ#านระบบ
GFMIS จ#ายผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอม
จัดทําทะเบียนคุมเช็ค
3. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
ญ 19 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผูไดรับมอบ
อํานาจตามเงื่อนไขขอมหาวิทยาลัยกําหนด
ญ 20 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสาร
งบหนาใบสําคัญ
ญ 21 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแบกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ญ 22 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินตามกรณี ใหเจาหนาที่ผูจ#ายเงินประทับตราขอความว#า “
จ#ายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ#าย พรอมวันเดือนปGที่จ#ายกํากับไวในงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและ
หลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ญ 22 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ญ 1,ญ 2,ญ 3,ญ5, ญ 6, ญ 7,ญ 10,ญ 13, ญ
17,ญ 18,ญ 19,ญ 20, ญ 21,ญ 22, ญ 22
3.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ญ4,ญ 8,ญ 15,ญ 16
3.3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ญ 9,ญ 11,ญ12, ญ 14
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายการติดตั้งและการใชโทรศัพทของทางราชการ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค#าใชจ#ายในการติดตั้งและใชโทรศัพท
ของทางราชการ ตรวจสอบการอนุมัติการใชโทรศัพทของมหาวิทยาลัย สถานที่ติดตั้ง หมายเลขโทรศัพท
วงเงินค#าโทรศัพทและประเภทโทรศัพทที่อนุมัติใหเบิกต#อสถานที่ ตําแหน#ง บุคคล ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
4.2. การเบิกจ#ายตามเอกสารใบแจงค#าใชบริการ (Statement) โดยตองตรวจสอบสิทธิของผูเบิกค#า
โทรศัพทบานพัก หรือค#าโทรศัพทเคลื่อนที่ ว#ายังไดรับสิทธิในช#วงที่เบิกหรือไม#
4.3. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพทตองปฏิบัติตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
4.4. การอนุมัติสิทธิการไดรับค#าโทรศัพทของหน#วยงานหรือบุคคล ตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัย
อนุมัติจะตองตรวจสอบและเรียกเก็บส#วนเกิน ก#อนวันที่ขออนุมัติเบิกจ#าย
4.5. การเบิกจ#ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ใบแจงหนี้ในเดือน สิงหาคม-กันยายน ไม#ถือเปน
รายจ#ายขามปGสามารถนํามาเบิกในปGงบประมาณได
4.6. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบการเบิกจ#ายที่ค#าโทรศัพท เปนค#าสาธารณูปโภคที่
ไม#ตองดําเนินการตามระเบียบว#าดวยการพัสดุ ใหจ#ายตามใบเจงยอด ส#วนค#าบริการอินเตอรเน็ต ค#าเคเบิลทีวี
ค#าเช#าช#องสัญญาณดาวเทียมตองดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
4.7. หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
4.8. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
9. การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ"างและผู"ควบคุมงานกอสร"าง
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายค#าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานก#อสราง
1.ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ หรือ ผู"ขอเบิก
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ฐ 1 ผูพิจารณางบประมาณ จัดทําคําขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณค#าควบคุมงานประกอบดวยค#ากรรมการ
ควบคุ ม งาน ค# า กรรมการตรวจการจางก# อ สรางและค# า ใชจ# า ยในการเดิ น ทาง คํ า นวณตามคํ า สั่ ง ของ
มหาวิทยาลัยและงานระหว#างก#อสรางในงบประมาณที่เบิกและไม#เกินอัตราตามระเบียบฯ
ฐ 2 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจัดสรรค#าควบคุมงาน มีรหัสงบประมาณ
ตามแหล#งเงินที่ใชในการเบิกจ#าย พิจารณาประเภทค#าใชจ#ายใหเบิกจ#ายจากเงินงบประมาณตามประเภท
รายจ#ายที่กรมบัญชีกลางกําหนด พรอมคํานวณจํานวนเงินที่จ#ายจากสัญญาจางก#อสราง จํานวนกรรมการ และ
อั ต ราค# าตอบแทนหรื อค# า ใชสอยตามระเบี ย บกํ าหนด ประมาณการวงเงิ น งบประมาณที่ ใชจ# า ยขออนุ มั ติ
โครงการและเงินงบประมาณที่ตองเบิกจ#าย ค#าตอบแทนกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง
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ก#อสราง ใชงบดําเนินงาน หมวดค#าตอบแทน ค#าใชจ#ายในการเดินทาง ใหงบดําเนินการ หมวดค#าใชสอยและส#ง
ใหผูไดรับมอบหมายดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม#มีงบประมาณ ใหจัดทํา ขอ ฐ 4
ฐ 3 ผูไดรับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติเบิกค#าตอบแทนกรรมการตรวจการจางและกรรมการควบคุมงาน
ก#อสราง พรอมค#าใชจ#ายในการเดินทางโดยตรวจสอบ คําสั่งแต#งกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ
การจางก#อสราง ประกอบดวย บุคลากรภายใน ตําแหน#งงานอะไร บุคคลภายนอก ตําแหน#งงานอะไร สังกัด
หน#วยงานอะไร จะตองไม#เปนผูดํารงตําแหน#งซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหน#งกําหนดใหมีหนาที่ตรวจการจางและ
หรือควบคุมงานก#อสรางในหน#วยงานที่ตนสังกัด หากเปนผูมีหนาที่ดังกล#าว ไม#สามารถเบิกค#าตอบแทนได ให
เบิกไดเฉพาะค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ
ฐ 4 ผูพิจารณางบประมาณจัดทําโครงการขออนุมัติงบกลาง กรณีมีความจําเปนใหเสนอมหาวิทยาลัยและ ส#ง
ใหผูไดรับมอบหมายดําเนินการใน ขอ ฐ 3
ฐ 5 เจาหนาที่การเงินในหน#วยงาน บันทึกอนุมัติโครงการค#ากรรมการควบคุมงาน ค#าตอบแทน ค#าเดินทางไป
ราชการ หมวดค#าใชสอย จํานวนเงินตลอดปGงบประมาณในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส#งใหหัวหนาหน#วยงาน
พิจารณา
ฐ 6 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบิดี อนุมัติ โครงการ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูไดรับมอบหมาย ปรับแกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อเสนออนุมัติ
ฐ 7 อธิการบดี หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส#งผูไดรับมอบหมายใน
หน#วยงานดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง หัวหนาหน#วยงานปรับปรุงแกโครงการ และเอกสารใหถูกตองหรือ
ยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
1.2.ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ฐ 8 ผูไดรับมอบหมาย ดําเนินการก#อนเริ่มดําเนินการก#อสราง เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. แบบเอกสารรายงานตรวจการจางประจําวัน
2. แบบรายงานการควบคุมงานประจําวัน
3. บันทึกขออนุมัติเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการทุกท#านที่มีสิทธิการเบิก
ตามระเบียบ
หมายเหตุ ใหกรรมการบันทึกทุกวันที่ปฏิบัติงาน
ฐ 9 ผูไดรับมอบหมาย ตั้งเรื่องเบิกค#าตอบแทนกรรมการประจําเดือนหรือรอบการส#งงวดงานที่ปฏิบัติ แนบ
เอกสาร บันทึกตามการอนุมัติเบิกเงิน โครงการที่ไดรับอนุมัติ คําสั่งแต#งตั้งกรรมการฯ รายงานการตรวจการ
จางในรอบที่เบิก เอกสารรายงานการเดินทางประกอบการเบิกเดินทางไปราชการ เอกสารทุกฉบับมีการรับรอง
และลงนามกรรมการทุกท#าน ส#งเจาหนาที่การเงินหน#วยงานดําเนินการ

86

ฐ 10 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณตรวจสอบเอกสารการเงินจ#าย บันทึกขอ
อนุมัติเบิกจ#าย แยกเปน 2 กรณี
ฐ 10.1 เบิกค#าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานงนี้และคณะกรรมการตรวจการจาง
1. เอกสารอนุมัติโครงการและงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
2. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางก#อสรางและคําสั่ง
แต#งตั้งคณะกรรมการจัดหาสิ่งก#อสรางตามระเบียบพัสดุ
3. สําเนาสัญญาจาง ก# อสราง เลขที่ สั ญญา รายละเอีย ดสถานที่ก#อสราง ระยะเวลาก# อสราง
มูลค#างานก#อสราง งวดงานและงวดเงินค#าการก#อสราง พรอมสัญญาแนบทาย(หากมี)
4. หลักฐานการส#งมอบงานของผูรับจางของงวดงานที่ตองการเบิกค#าควบคุมงานของกรรมการ
5. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 73 (3)
6. กรณีเบิกค#าตอบแทนกรรมการ เตรียมหลักฐานการตรวจการจางของคณะกรรมการ รายงาน
ผลการตรวจการจางและควบคุมงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
7. ใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐานการจ#ายค#าตอบแทนกรรมการ ชื่อ สกุลและที่อยู#ของผูรับเงิน วัน
เดือน ปG ที่รับเงิน รายละเอียดการเบิกจ#ายเงิน จํานวนเงิน (ตัวเลขและตัวหนังสือ) ลายเซ็นชื่อผูรับเงิน
8. ฐ 10.2 กรณีเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการของผูควบคุมงาน
9. บันทึกอนุมัติใหมีสิทธิเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ แสดงรายชื่อผูมีสิทธิ สถานที่
ปฏิบัติงานควบคุมงานก#อสราง ชื่ออาคาร ระยะเวลาดําเนินการ เลขที่สัญญา
10. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจางก#อสราง ที่ระบุกรรมการควบคุมงานและ
กรรมการตรวจการจาง
11. สําเนาสัญญาจางก#อสรางอาคาร พรอมเอกสารแนบทาย
12. เอกสารงบประมาณที่อนุมัติก#อสรางอาคาร จํานวนเงิน
13. เอกสารอนุมัติโครงการและเงินงบประมาณค#าควบคุมงานก#อสรางที่ไดรับอนุมัติ(กรณีของ
อนุมัติเงินงบกลาง)
14. บันทึกกรรมการควบคุมงานของเบิกค#าพาหนะผูควบคุมงาน อางถึงคําสั่ง อาคาร สถานที่
ก#อสราง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ขออนุมัติเบิกค#าพาหนะต#อหัวหนาส#วนราชการ
15. ใบสํ า คั ญรั บ เงิ น กํ า หนดผู รั บ รายการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
จํานวนเงินที่ขออนุมัติ
16. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) แสดงรายการเปนรายวัน วั นที่เดิน ทางมา
ปฏิบัติงาน สถานที่เดินทาง ตั้งแต#ถึง วิธีและค#าใชจ#ายในการเดินทางในแต#ละระยะการเดินทาง สรุปจํานวนเงิน
ตามที่ขออนุมัติเบิกจ#าย ลงนามรับรองโดยผูเดินทางตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

87

17. ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ ตามแบบกระทรวงการคลังกําหนด(แบบ 8708)
ส#วนที่ 1 ลงนามผูขอรับเงินที่ไดรับการอนุมัติใหจ#ายจากหัวหนาส#วนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
18. ใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ ตามแบบกระทรวงการคลังกําหนด(แบบ 8708)
ส#วนที่ 2 สรุปรายการ ผูเบิก ตําแหน#ง ค#าใชจ#ายที่เบิก จํานวนเงินค#าตองการเบิก ลงนามผูรับเงิน สรุปการ
เบิกของกรรมการทุกผูที่ปฏิบัติงานในแต#ละงวดงานที่ตองการเบิกจ#าย
ฐ 11 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพแบบขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศ ใหผูไดรับมอบหมายลงนาม
ฐ 12 ผูไดรับมอบหมายลงนามในแบบขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศ เสนอหัวหนาหน#วยงานและบันทึก
อนุมัติโครงการ
ฐ 13 หัวหนาหน#วยงาน ลงนามนําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ฐ14 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ#ายในสารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ฯและเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณ
ของหน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ฐ 15 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล#งเงินงบประมาณ ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติ
แยกตามแหล#งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก เอกสารการขอเบิกค#าตอบแทนกรรมการตรวจการจาง
และควบคุมงานก#อสราง ประกอบดวย
1. คําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานก#อสราง
2. รายงานผลการตรวจการจางและการควบคุมงานก#อสรางที่สอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ก#อสราง/ตามสัญญา
3. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินอื่น ๆ (แบบ บก-กจ. 9 )
4. ใบสําคัญการรับเงิน
5. แบบใบขอเบิกเงินค#าตอบแทนที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ลงลายมือชื่อผู
ขออนุมัติเสนอ คณบดี /ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
6. เอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการระหว#างที่พัก ไปสถานที่ปฏิบัติงาน เบิกค#า
พาหนะ ขอกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานก#อสราง ประกอบดวย
6.1 คําสั่งใหไปราชการตามวันเวลา สถานที่ ตามวันเวลาที่กําหนดไวในสัญญาก#อสราง
6.2 บันทึกอนุมัติอัตราการเบิกค#าพาหนะเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ก#อสรางอนุมัติ
จากหัวหนาส#วนราชการ
6.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) กรณีใชสิทธิเบิกค#าพาหนะซึ่งไม#สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ซึ่งตองมีลายมือชื่อผูขอเบิกรับรองการจ#ายครบถวน

88

6.4 รายงานการเดิ นทางไปราชการ ใบเบิ กค#าใชจ# ายในการเดิ น ทางไปราชการ (แบบ
8708) ส#วนที่ 1 มีลายมือชื่อผูเบิก
6.5 ในกรณีเดินทางไปราชการเปนหมู#คณะ ผูเดินทางจะจัดทําใบเบิกค#าใชจ#ายในการ
เดินทางไปราชการแยกเปนรายบุคคล หรือจะใหหัวหนาคณะหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งร#วมเดินทางไปดัวย
จัดทําใบเบิกค#าใชจ#ายในการเดินทาง รวมฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อ ตําแหน#ง ผูร#วมเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ทุกคนก็ได
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ฐ 16 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกค#าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก#อสราง หรือ แบบเอกสารขอ
อนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ฐ 17 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ฐ 18 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ประกอบนาม แบบเบิกค#าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก#อสราง หรือ แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#าย
เดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือ
หัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีไม#เปนชอบ คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ฐ19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แบบ นาม แบบเบิกค#าตอบแทน
กรรมการควบคุมงานก#อสราง หรือ แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ# ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ฐ 20 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน ขออนุมัติเบิกจ#าย แบบขอ
อนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#าย ที่ไดรับอนุมัติแลว พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนามแลว ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหใหเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีผูขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท
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2. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินวงเงินไม#เกิน 5,000.00 บาท ใหเบิกเงินผ#านระบบ
GFMIS จ#ายผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน พรอม
จัดทําทะเบียนคุมเช็ค
3. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
ฐ 21 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผูไดรับมอบ
อํานาจตามเงื่อนไขขอมหาวิทยาลัยกําหนด
ฐ 22 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบ
หนาใบสําคัญ
ฐ 23 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแบกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ฐ 24 ผู ปฏิ บั ติ งานเบิกจ# าย ดํ าเนิ น การจ# ายเงิ น ตามกรณี ใหเจาหนาที่ ผูจ# ายเงิ น ประทั บ ตราขอความว# า “
จ#ายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ#าย พรอมวันเดือนปGที่จ#ายกํากับไวในงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและ
หลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ฐ 25 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3.การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ฐ 1,ฐ 2,ฐ 3,ฐ 4,ฐ 7, ฐ 9, ฐ13,ฐ14,ฐ 15, ฐ 17,
ฐ 18, ฐ19,ฐ 20,ฐ 21,ฐ 22,ฐ 23, ฐ 24,ฐ 25
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ฐ 5,ฐ 10,ฐ 11,ฐ 12,
ฐ 13,ฐ 16
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ฐ 6,ฐ 8,ฐ 10,ฐ 11,
ฐ 12,ฐ 16
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4.ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ค#าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจางและควบคุมงานก#อสราง คําสั่งการจัดหาและสัญญางานก#อสราง กําหนดค#าควบคุมงานไว มีการ
แต#งตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานก#อสราง เอกสารรายงานผลการตรวจการจางและการ
ควบคุ มงานก#อสรางสอดคลองกับการเบิ กค#าตอบแทนในแต#ล ะวัน หลั กฐานการจ#ายเงินอื่ น ๆ แบบฟอรม
เปนไปตามระเบี ย บ การลงนามในเอกสาร ควบคุ ม วงค# า ควบคุ ม งานก# อ สรางใหเปนไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังกําหนด
4.2. คําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการควบคุมเงินและคณะกรรมการตรวจการจางงานก#อสราง มีรายชื่อ
ตรงตามที่ขอเบิก หากมีการเปลี่ยนแปลงตองตรวจสอบการเบิกจ#าย มีการอนุมัติอัตราการจ#ายค#าควบคุมงาน
และอัตราค#าเดินทางไปปฏิบัติงานก#อนเริ่มปฏิบัติงาน
4.3. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจางก# อสราง การส#งมอบเงิ น ระยะเวลาสิ้ นสุ ดงาน จํานวนเงิน ค# า
ก#อสราง สอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางงานก#อสราง
ที่ขอเบิก
4.4. ควบคุ มการเบิ กค#าค# าจางควบคุ มงานและคณะกรรมการตรวจการจางงานก# อสรางและค# า
เดินทางไปราชการ ตลอดสัญญาจางไม#ใหเกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
4.5. หลักฐานการเบิกมีการลงนามตามวันที่ปฏิบัติงานจริงของผูปฏิบัติงาน และลงนามในเอกสาร
ประกอบการเบิกจ#ายของผูขอเบิก ผูควบคุมตรวจสอบ ผูรับเงินและผูจ#ายเงิน ทุกฉบับ และตองตรวจสอบการ
เบิกจ#ายค#าตอบแทนปฏิบัติงานซ้ําซอน วันหยุด วันลา ไปราชการ หรือมีหนาที่อื่นที่ไม#สามารถไปปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ก#อสรางได
4.6. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
10. การเบิกจายเบี้ยประชุมกรรมการ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายเบี้ยประชุมกรรมการ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ด 1 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมตามคําสั่งแต#งตั้งกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย ตามประเภทกรรมการ
โครงการกิ จ กรรม ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดใชเงิ น งบประมาณแผ# น ดิ น กรรมการตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยใชเงินรายได คํานวณ จํานวนเงินที่ใชในการเบิกจ#ายตลอดปGงบประมาณเพื่อส#งเรื่องพิจารณา
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
1. ตรวจสอบคําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ รายละเอียดคําสั่งหลักเกณฑและ
อัตราค#าเบี้ยประชุม
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2. จัดทําแผนการจัดประชุมตลอดปGงบประมาณตามประเภทกรรมการ จํานวนครั้งการประชุม
3. จัดทําโครงการอนุมัติเงินงบประมาณประจําปG ค#าใชจ#ายการประชุมคณะกรรมการ จํานวนเงิน
ด 2 ผู พิ จ ารณาแหล# งเงิ น งบประมาณตามที่ ไดรั บ อนุ มัติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ไ ดรั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดําเนินการ หมวดค#าตอบแทน ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปG
แหล#งเงินงบประมาณ เมื่อตรวจสอบพบว#ามีเงินงบประมาณแลวใหผูรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต#งตั้ง แจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเบิกจ#ายค#าควบคุมงานและค#าตรวจการจางทราบ
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติไว ใหขออนุมัติโครงการต#อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติขอ ด 3
ด3 ผูรับผิด ชอบจั ดการประชุ มฯ จัด ทําโครงการขออนุมติจัด สรรเงินงบกลางก#อนดําเนินการจัด ประชุ ม
กรรมการที่ตองการเบิกจ#าย
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ด 4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเบิกจ#าย ตรวจสอบแหล#งเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในระบบเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย แหล#งเงินงบประมาณ ที่ไดรับการอนุมัติ เปHาหมาย/วัตถุประสงค ตรงตามโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ดําเนินการขออนุมัติการจัดประชุม แสดงการใชจ#ายเงินงบประมาณ หมวดรายจ#าย ประเภท
ค# า ใชจ# า ย จํ านวนเงิ น ที่ จ# า ยตามโครงการที่ ข ออนุ มั ติ บั น ทึ ก การขออนุ มัติ โ ครงการ จํ า นวนเงิ น ใชตลอด
ปGงบประมาณในระบบ สารสนเทศ
ด 5 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเบิกจ#าย พิมพใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ ส#งต#อ1 ผูรับผิดชอบจัดการ
ประชุมฯ ลงนาม
ด 6 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ ลงนามขออนุมัติในแบบระบบสารสนเทศ พรอมแนบคําสั่งแต#งตั้งกรรมการ
ระเบียบเบิกจ#ายและโครงการ ส#งต#อ หัวหนาหน#วยงานพิจารณา
ด 7 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบ ส#งต#อหน#วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ
หมายเหตุ กรณี ไ ม# เ ห็ น ชอบหรื อ เอกสารไม# ค รบถวน ส# ง คื น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การประชุ ม ฯ แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ด 8 หน#วยงานคลัง พิจารณาระเบียบการเบิกจ#ายและวงเงินงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย เมื่อเห็นชอบ เสนอ
อธิการบดีพิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบหรือเอกสารไม#ครบถวน ส#งคืน ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ เพื่อ แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ด 9 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติส#งผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ เตรียมดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม# อนุ มัติ หรื อเอกสารไม#ครบถวน ส#งคื นผู รับ ผิ ดชอบจั ดการประชุ มฯ เพื่ อ แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ด 10 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ การจัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกค#าใชจ#ายในการจัดประชุมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงคหรือเหตุผลที่ตองจัดประชุม หรือหัวขอที่จะประชุม วัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุม
วงเงินค#าใชจ#ายในการจัดประชุมและผูมีอํานาจอนุมัติคือหัวหนาส#วนราชการเจาของงบประมาณหรือไม#หาก
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เปนบุคคลอื่นอนุมัติตองมีหนังสือมอบอํานาจ กรณีที่มีการจัดประชุมนอกสถานที่ ใหจัดทําหนังสือขออนุมัติให
เจาหนาที่เดินทางไปจัดประชุมราชการ และ จัดทําหนังสือเชิญประชุม แสดงรายละเอียดชื่อคณะกรรมการ วัน
เวลาสถานที่การจัดประชุม วาระการประชุม มีความสอดคลองกับหนาที่ภารกิจของคณะกรรมการที่กําหนด
ด 11 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดําเนินการยืมเงินนอกงบประมาณ
ด 11.1 บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดสัญญายืมตามเอกสารที่
ไดรับอนุมัติไปราชการ
ด 11.2 พิมพ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พรอมสําเนา 2 ฉบับ ส#งกลับไปยังผูที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดการอบรม หรือผูตองการเขารับการอบรม ลงนาม
ด 13 ลงนาม ส# งขอตรวจสอบสิ ทธิ การยื มเงิ น ตามระเบี ย บ ผ# าน ผู อํ านวยการกลุ# มงานคลั งหรื อผู ไดรั บ
มอบหมาย พิจารณา
ด 14 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ อนุมัติ รับเงินก#อนเดินทางไปราชการ ผ#านผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ กรณี ไม# เ ห็ น ชอบ ส# งกลั บ ไปยั ง ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การประชุ มฯ ดํ า เนิ น การเพื่ อ แกไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ
ด 15 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดําเนินการ ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ด 16 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยั ง ผู รับผิ ดชอบจัดการประชุ มฯ ดําเนินการ ปรับ ปรุงแกเอกสารให
ถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ด17 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินยืมฯจัดทําสัญญายืมเงินกับรายละเอียดในการจัดประชุม มี
ความเหมาะสมกับวงเงินที่ขอยืม และผูยืมเงินเปนผูรับ ผิดชอบการจัด ประชุมและไม# มีหนี้เก# าคางชํ าระอยู#
รวมทั้งตรวจสอบว#าผูอนุมัติเงินยืมเปนผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ#ายเงินจากคลัง
ด 18 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ จัดประชุม ตามวาระที่กําหนด เอกสารใบสําคัญคู#จ#าย เช#นใบสําคัญรับเงิน
ค#าเบี้ยประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ และลายมือชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการว#ามีความครบถวนถูกตองลง
นามเอกสารรับเงินค#าเบี้ยประชุมจากเงินยืม พรอมตรวจสอบความถูกตองการของจ#ายค#าเบี้ยประชุมกรรมการ
ว#ามีการเบิกจ#ายเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกาค#าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสรุปจัดทําหลักฐานการจ#ายเงินกรรมการ
1.3. ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ด 19 ผูรับผิดชอบจัดการประชุมฯ รวบรวมเอกสาร เอกสารใหครบถวน ดังต#อไปนี้
1. หลักฐานประกอบการเบิก จัดทําหนังสือเชิญประชุม แสดงรายละเอียดชื่อคณะกรรมการ วัน
เวลาสถานที่การจัดประชุม วาระการประชุม มีความสอดคลองกับหนาที่ภารกิจของคณะกรรมการที่กําหนด
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2. จัดทําหลักฐานใบสําคัญคู#จ#าย เช#นใบสําคัญรับเงินค#าเบี้ยประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ และ
ลายมือชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการว#ามีความครบถวนถูกตอง สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาหนาปกเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
4. หนังสือเชิญประชุม กรณีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยจัดทําเปนบันทึกเชิญประชุม เปนบุคลากร
ภายนอกใหทําหนังสือราชการเชิญประชุม ผูมีอํานาจลงนาม
5. คําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการที่ตองการเบิกจ#าย
6. เอกสารลงชื่อกรรมการประชุมเขาร#วมประชุม ครั้งที่ วันที่ สถานที่
7. หลักฐานการจ#ายค#าเบี้ยประชุมและค#าตอบแทน (แบบ กจ.9)
ด 20 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานตรวจสอบเอกสารตามระเบียบใหครบถวนถูกตอง
ด 21 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานบันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทน
ด 22 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทน ในระบบสารสนเทศ ส#ง
ใบสําคัญคืนใบยืมใหระบุ ผูรับผิดชอบการประชุมฯ
ด 23 ผูรับผิดชอบการประชุมฯ ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทนในระบบสารสนเทศ เสนอหัวหนา
หน#วยงานลงนาม
ด 24 หัวหนาหน#วยงานลงนามเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทน ในระบบสารสนเทศ นําส#งหน#วยงาน
คลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ด 25 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าตอบแทนในระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน#วยงานลงนาม
แลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
ด 26 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าตอบแทนหน#วยงานเจาของงบประมาณ
ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการเดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับ
อนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเปนการส#งใชใบสําคัญค#าใชจ#ายชดใชเงินยืม ระบุเลขที่สัญญายืม ส#งเรื่องใหผู
มีหนาที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล#งเงินงบประมา ตรวจสอบความถูกตองความครบถวนของเอกสารการขอเบิก
ประกอบดวย
1. คําสั่งแต#งตั้งกรรมการ
2. หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
3. แบบหลั ก ฐานการเบิ ก ค# า เบี้ ย ประชุ ม ประกอบดวยรายละเอี ย ดดั ง นี้ ค# า เบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการ/กรรมการ….. การประชุ ม ครั้ งที่ วั น เวลา สถานที่ จั ด ประชุ ม ชื่ อ-นามสกุ ล ผู เขาประชุ ม
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ตําแหน#ง (ถามีระบุในคําสั่ง) จํานวนเงินค#าเบี้ยประชุม ลงนามการเขาประชุม ลงนามรับเงินค#าเบี้ยประชุม
จํานวนเงินรวม เริ่มประชุมเวลา…. น. เลิกประชุมเวลา….น. ลงนามผูจ#ายเงิน ลงนามผูจดรายงานการประชุม
4. กรณีเบิกค#าอาหาร อาหารว#างและเครื่องดื่มใหแนบใบสําคัญรับเงินค#าอาหาร อาหารว#างและ
เครื่องดื่ม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองกรณีจ#ายเงินใหบุคคลธรรมดา สําเนาใบ
ลงนามการเขาประชุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนให
หน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ด 27 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทน จากสารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลง
นามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ด 28 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมายลงนาม
ด 29 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามเสนอ
อธิการบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับ
ค#าตอบแทน จากสารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางาน
ที่ไดรับมอบหมายลงนาม แบบเบิกเงินสําหรับค#าตอบแทน
หมายเหตุ กรณี อํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอ
เบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ด 30 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิ การบดี อ นุ มั ติใ นวงเงิ น ไม# เ กิ น 300,000.-บาท หรื อ ผู รั กษาแทนอธิ ก ารบดี ในวงเงิ น ที่ เ กิ น กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แบบ นาม แบบเอกสาร
ขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทน จากสารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแลวส#งหน#วยงานปฏิบัติ
หนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิกเสนอ
มหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ด 31 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายในระบบสารสนเทศ และแบบใบขอเบิก
เงินค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการ พรอมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนามแลวดําเนินการตามกรณี ดังนี้
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1. กรณีที่ยืมเงินไปราชการและผูยืมส#งหลักฐานการจ#าย/หรือเงินเหลือจ#ายที่ยืม(ถามี) ใหบันทึก
การรับคืนเงินในสัญญาเงินยืมพรอมออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน ถาผูยืมมิได
ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนดตองเรียกใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้น
โดยเร็วอย#างชาไม#เกินสามสิบวันนับแต#วันครบกําหนด
2. กรณี ที่ เ บิ ก จ# า ยจากเงิ น งบประมาณแผ# น ดิ น ใหวางเบิ ก เงิ น ผ# า นระบบ GFMIS
ให
กรมบัญชีกลางจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า เช็ ค ธนาคารกรุ ง ไทย บั ญ ชี เ งิ น งบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี การจ# า ยให
มหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน หรือจ#ายเขาบัญชีเงินธนาคารที่ผูรับทําหนังสือ
ยินยอมต#อมหาวิทยาลัย พรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็ค
3. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
4. กรณีทีเบิกจ#ายที่มีวงเงินต่ํากว#าหาพันบาทเปนเงินสดใหแก#ผูมีสิทธิเบิก กรณีไม#ไดส#งใหเงินยืม
เงินนอกงบประมาณ
ด 32 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลักกําหนด
ด 33 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเงินผูมีสิทธิไดรับเงินแยกตามกรณี ดังนี้
ด 33.1 จ# ายเช็ คที่ ล งนามสั่ งจ# ายแลวฝากเขามหาวิ ทยาลั ย ส# งใชเงิ น ยื มนอกงบประมาณตาม
จํานวนที่เบิกพรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ด 33.2 จ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
ด 33.3 ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตามจํานวนที่เบิก จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด
ใหผูมีสิทธิรับเงินส#วนต#าง จากเงินยืมฯ พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ด 34 บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ด 35 จ#ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกขอความ “จ#ายเงินแลว” เอกสารงบหนาใบสําคัญจ#ายและหลักฐานใบสําคัญจ#าย
พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม
แหล#งเงินงบประมาณ
ด 36 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
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3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ด 1,ด 2,ด3,ด 4, ด 9,ด 10,ด 16,ด17,ด 18, ด 26,
ด 30,ด 31,ด 32,ด 33,ด 34, ด 35, ด 36
3.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ด6,ด 7,ด 8,ด 14, ด 15,
ด 19, ด 24,ด 28,ด 29
3.3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ด 5,ด6,ด 7,ด 8,ด 11,
ด 12,ด 13, ด 19, ด 20,ด 21,ด 22,ด 23,ด 24,ด 25,ด 27,ด 28
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกค#าตอบแทนค#าเบี้ยประชุมกรรมการ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกค#าตอบแทนค#าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกค#าตอบแทนค#าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกค#าตอบแทนค#าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ เพื่อใช"ตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1.สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ค#าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการที่
สามารถเบิกค#าเบี้ยประชุมไดตองเปนกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังที่สามารถรับเงินค#าเบี้ยประชุม
ไดหรื อ เปนไปตามระเบี ย บ ประกาศ ของมหาวิ ทยาลั ย ตามอั ต ราที่ กํ าหนด โดยจะตองมี คํ า สั่ ง แต# งตั้ ง
คณะกรรมการที่เปนป1จจุบันกับการเบิก มีหลักฐานแสดงถึงวันเวลา สถานที่ หนังสือเชิญประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม
4.2. กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย จํานวนเงินเงินยืมตองไม#เกินจํานวนเงินที่
ตองจ#ายตามคําสั่ง กรณีมีเงินยืมเหลือจ#ายการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลวใหรีบคืนเงินสดต#อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
4.3. หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
4.4. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
11. การเบิกจายคาตอบแทนการสอนอาจารย'พิเศษ สอนเกินภาระงาน
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายค#าตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษ สอนเกิน
ภาระงาน
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ท 1 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนในภาคเรียนตามคําสั่งมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติตามกรณีการ
จางอาจารย สอนนักศึกษาภาคปกติ การเบิกคาใชจ# ายอาจารยภายในการสอนเกิ นภาระงาน เปนอาจารย
ภายนอกเบิกค#าตอบแทนในการจางอาจารยพิเศษใหคํานวณค#าสอนเพื่อดําเนินการเบิกจ#าย
ท 2 ผูพิจารณางบประมาณ พิจารณาแหล#งเงินงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โครงการ
กิจกรรม ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/เปHาหมายเพื่อจัดการเรียนการสอน
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปGแหล#งเงินงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคการเบิกจ#ายค#าตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังใหเบิกไดจาก
เงินงบประมาณแผ#นดินและเงินรายได การสอนเกินภาระงานใหเบิกตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยจากแหล#ง
เงินงบประมาณเงินรายได เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ ปฏิบัติตาม ขอ ท 7
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ ปฏิบัติตาม ขอ ท 3
ท 3 คณะพิ จารณาการจัด หาอาจารยผูสอนฯ ขออนุ มัติโ ครงการและเงิ น งบประมาณจากงบกลางของ
มหาวิทยาลัย จํานวนอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบเสนอหัวหนาหน#วยงานพิจารณา
ท 4 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณาโครงการ อัตราค#าสอน จํานวนอาจารยสอน เงินงบประมาณ เมื่อเห็นชอบ
นําส#ง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนหรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาฯ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
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ท 5 ผู อํ านวยการกองนโยบายและแผนหรื อผู รั บ มอบอํ านาจ พิ จ ารณาภารกิ จ การสอนและแหล# งเงิ น
งบประมาณ เห็นชอบเสนอ อธิการบดี
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ท 6 อธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ส#ง คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ท 7 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการจัดอาจารยสอนตามคําสั่งของมหาหาวิทยาลัย 2
กรณี ดังนี้
ท 8 กรณี การจางอาจารยพิเศษ คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ จัดทํารายชื่ออาจารยที่คณะ
พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติในแต#ละภาคการศึกษา เสนอหัวหนาหน#วยงานลงนาม
ท 8.1 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา เห็นชอบ เสนออธิการบดี ลงนาม
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสาร
เพื่อขออนุมัติ
ท8.2 อธิการบดี ลงนามอนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานธุรการทําคําสั่ง
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสาร
เพื่อขออนุมัติ
ท 8.3 หน#วยงานธุรการ สํานักงานอธิการบดี จัดทําคําสั่งจาง อาจารยพิเศษ ส#งใหคณะพิจารณา
การจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการ
ท 8.4 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการคํานวณจํานวนเงินค#าตอบแทนค#าจาง
อาจารยพิเศษ ตามคําสั่งและตารางสอนกําหนด ดําเนินการเริ่มการเรียนการสอน ส#งต#อเจาหนาที่การเงิน
หน#วยงาน ปฏิบัติ ขอ ท 10
ท 9 กรณีอาจารยสอนเกินภารงานไดรับคําสั่งใหสอนเกินภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตรวจสอบขอมูล
อาจารยสอนเกินตลอดปGการศึกษาดําเนินการเบิกในภาคเรียนที่ 2 ของปGการศึกษาและ คํานวณค#าตอบแทน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ส#งต#อเจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ปฏิบัติ ขอ ท 10
ท 10 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานบันทึกขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ
ท 11 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานพิมพใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ ส#งต#อ คณะพิจารณาการ
จัดหาอาจารยผูสอนฯ ลงนาม
ท 12 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ลงนามขออนุมัติในแบบ ในระบบสารสนเทศ พรอมแนบคําสั่ง
และโครงการเสนอหัวหนาหน#วยงานลงนาม
ท 13 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา เห็นชอบ นําเสนอหน#วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ท 14 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังและพัสดุ พิจารณาระเบียบการเบิกจ#ายและวงเงินงบประมาณที่ใชในการ
เบิกจ#าย เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี ลงนามอนุมัติ
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หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ท 15 อธิการบดี ลงนามอนุมัติ ส#งคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ท 16 หน#วยงานคณะมีมติในการพิจารณาการจัดอาจารยผูสอนตามความจําเปนของแต#ละภาคการศึกษา ให
พิจารณาเบิกจ#ายค#าตอบแทนอาจารยผูสอนฯ การเบิกจ#ายค#าตอบแทนมี 2 กรณี
1. กรณี เบิ กค# าตอบแทนอาจารยพิ เ ศษเบิ กใหเบิ กจ# ายตามภาคการศึ กษา หรื อครบงวดการ
เบิกจ#ายค#าสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย แนวทางการคํานวณค#าตอบแทนเพื่อพิจารณาเงินงบประมาณ ดังนี้
1.1. ประธานหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมาย บัน ทึกขออนุมัติ จัดจางอาจารยและจัดทํ า
โครงการขอจางอาจารยพิเศษ ตองพิจารณาภาระงานอาจารยประจํา และผูสอนตองไม#เปนผูที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีภาระงาน มีความรูความสามารถตรงตามหลักสูตรกําหนด ก#อนเชิญเปนอาจารยพิเศษโดยใหเบิก
การจ#ายเงินค#าสอนตามประกาศอัตราเงินค#าสอนพิเศษของมหาวิทยาลัย การอนุมัติจางอาจารยพิเศษจะตอง
ดําเนินการก#อนดําเนินการสอนในแต#ละภาคการศึกษา ตามคําสั่งอนุมัติจางอาจารยพิเศษของคณะกรรมการ
หลักสูตร เสนออนุมัติกรรมการบริหารคณะ เสนออนุมัติรายชื่ออาจารยพิเศษจากสภาวิขาการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากสภาวิชาการ มีรายละเอียด หลักสูตร วิชา รายชื่ออาจารย จํานวนระยะเวลา จํานวนเงิน เสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามขั้นตอน
1.2. สํานักงานส#งเสริมวิชาการ ไดรับโครงการที่อนุมัติจัดทําคําสั่ง จัดตารางสอน บันทึกมูล
สอนของอาจารยรายบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการศึกษา ส#งขอมูลแจงหน#วยงานคณะทราบ
1.3. เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายคณะ ทําอนุมัติเบิกบันทึกแบบขออนุมัติจาง
อาจารยพิเศษในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมเอกสารแนบทั้งหมดเสนอ คณบดี กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบ
1.4. กองนโยบายและแผนตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ เพียงพอตรงตามวัตถุประสงค
ของเงินงบประมาณ เสนอกลุ#มบริหารงานคลังฯ
1.5. กลุ#มบริหารงานคลังฯ ตรวจสอบเอกสารโครงการ เงินงบประมาณที่เบิกจ#ายตามระเบียบ
ที่ใชในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. กรณีเบิกค#าตอบแทนสอนเกินภาระงานเบิกเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาที่ 2 ใหจัดเก็บหลักฐาน
เอกสารประกอบการเบิกจ#ายคํานวณยอดเงินเบิกจ#ายหลักฐานครบตามระเบียบ ดังนี้
2.1.ประธานหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมาย บันทึกขอเบิกเงินค#าตอบแทนการสอนเกิ น
ภาระงาน พิจารณาการจัดตารางสอนประจําภาคการศึกษา กําหนดผูสอนวิเคราะหภาระงานสอน ใหเปนไป
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดหากมีความจําเปน ตองจัดการเรียนการสอนเกินภาระงานใหดําเนินการเบิก
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของแต#ละปGการศึกษาโดยตองตรวจสอบ ปHองกันความซ้ําซอนของตารางสอนแต#ละภาค
การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยพิจารณาแหล#งเงินงบประมาณใหสอดคลองกับปGงบประมาณ หาก
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ดําเนิ น การไม# ทันในปGงบประมาณ ตองดํ าเนิ นการกั น เงิ นไวเบิ กเหลื่ อมปG นํ าส#งสํานั กงานส# งเสริ มวิ ช าการ
ตรวจสอบ
2.3สํานักงานส#งเสริมวิชาการตรวจสอบตารางสอน บันทึกมูลสอนของอาจารยรายบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการศึกษา ส#งขอมูลแจงหน#วยงานคณะทราบ
2.2.เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายคณะ ทําอนุมัติเบิกบันทึกแบบขออนุมัติเบิก
สอนเกินภาระงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมเอกสารแนบทั้งหมดเสนอ คณบดี กองนโยบายและ
แผนตรวจสอบ
2.3.กองนโยบายและแผนตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ เพียงพอตรงตามวัตถุประสงคของ
เงินงบประมาณ เสนอกลุ#มบริหารงานคลังฯ
2.4.กลุ#มบริหารงานคลังฯ ตรวจสอบเอกสารโครงการ เงินงบประมาณที่เบิกจ#ายตามระเบียบ
ที่ใชในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอนุมัติ
1.2.ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ท 17 เจาหนาที่การเงินหรือผูมีหนาที่เบิกจ#าย ตรวจสอบ เอกสารเบิกค#าตอบแทนค#าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
เอกสาร 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีเบิกตอบแทนการจางอาจารยพิเศษ เอกสารประกอบดวย
1.1. โครงการที่ไดรับอนุมัติใหจางอาจารยพิเศษ ระบุ แหล#งงบประมาณ จํานวนเงินที่
ประมาณการเบิกจ#าย รายวิชาที่สอน ชื่อของอาจารยพิเศษ
1.2. หนังสือขออนุมัติจางอาจารยพิเศษ ซึ่งไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมาย
1.3. ตารางสอนที่ปรากฏ ชื่ออาจารยพิเศษ วันเวลาที่ทําการสอน จํานวนชั่วโมงที่ระบุว#าเปน
ทฤษฏี/ ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา
1.4. หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยถึงอาจารยพิเศษ
1.5. คําสั่งแต#งตั้งอาจารยพิเศษ
1.6. ใบลงเวลาสอน
1.7. แบบใบเบิกเงินค#าสอนพิเศษ สรุปวันที่ที่สอนจํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนเงินค#า
สอนพิเศษที่ลงลายมือชื่อโดยผูทํา และลงลายมือชื่อผูรับรองโดยคณบดี
1.8. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินผ#านธนาคารพรอมเอกสารยินยอมจ#ายผ#านธนาคาร
1.9. หลักฐานสรุปการเบิกจ#าย เช#น แบบ บก-กจ. 9
2. กรณีเบิกเงินค#าตอบแทนสอนเกินภาระงานสอน ดําเนินการเบิกค#าตอบแทนในภาคเรียนที่ 2
เนื่องจากตองตรวจสอบภาระงานสอนตองตรวจสอบภาระงานสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยหน#วยงานผูที่
อาจารยสังกัดเปนผูเบิก เอกสารประกอบดวย
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2.1. เอกสารบันทึกขออนุมัติการเบิกค#าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
2.2. เอกสารตรวจสอบคํ าสั่งสอนทั้ ง 2 ภาคการศึ กษา จากสํานั กงานส# งเสริ มวิ ช าการ
ตรวจสอบวิชาที่สอน ภาคการเรียนที่สอน จํานวนคาบที่สอนต#อสัปดาห
2.3. หลักฐานการลงเวลาสอน หลักฐานการรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.4. หนังสือยินยอมรับเงินผ#านระบบธนาคาร และเอกสารการรับเงินผ#านระบบธนาคาร
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม#ถูกตองครบถวนส#งคืน ผูคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไขปรับปรุง
เพื่อเสนออนุมัติเบิกจ#าย
ท 18 เจาหนาที่การเงินหรือผูมีหนาที่เบิกจ#าย บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ท 19 เจาหนาที่การเงินหรือผูมีหนาที่เบิกจ#าย พิมพบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส#งคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ลงนาม
ท 20 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ท 21 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบ ส#งต#อหน#วยงานคลัง
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
2.ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ท 22 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
ท 23 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน#วยงานเจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการ
เดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการขอเบิก
ดังนี้
1.กรณีเบิกค#าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบดวย
1.1. โครงการที่ไดรับอนุมัติใหจางอาจารยพิเศษ ระบุ แหล#งงบประมาณ จํานวนเงินที่
ประมาณการเบิกจ#าย รายวิชาที่สอน ชื่อของอาจารยพิเศษ
1.2. หนังสือขออนุมัติจางอาจารยพิเศษ ซึ่งไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมาย
1.3. ตารางสอนที่ปรากฏ ชื่ออาจารยพิเศษ วันเวลาที่ทําการสอน จํานวนชั่วโมงที่ระบุว#าเปน
ทฤษฏี/ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา
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1.4. หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยถึงอาจารยพิเศษ
1.5. คําสั่งแต#งตั้งอาจารยพิเศษ
1.6. ใบลงเวลาสอน ตามวัน เวลา ที่กําหนดในคําสั่งและตารางสอน
1.7. แบบใบเบิกเงินค#าสอนพิเศษ สรุปวันที่ที่สอนจํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนเงินค#า
สอนพิเศษที่ลงลายมือชื่อโดยผูทํา และลงลายมือชื่อผูรับรองโดยคณบดี
1.8. แบบหนางบใบสําคัญค#าสอนพิเศษประกอบฎีกา ที่....
1.9. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินอื่น ๆ (แบบ บก-กจ. 9 )
1.10. ใบแจงการโอนเงินผ#านธนาคาร จํานวน 4 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองโดยคณบดี
1.11. แบบใบขอเบิกเงินค#าตอบแทนที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงลายมือชื่อผู
ขออนุมัติเสนอ คณบดี
1.12. อนุมัติลงนาม อธิการบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจ
2. กรณีเบิกค#าสอนเกินภาระงาน เอกสารประกอบดวย
2.1.ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
2.2.แบบสรุปภาระการสอนของอาจารยหลักสูตร……….สาขาวิชา…… ประจําปGการศึกษา…….
ที่ระบุชื่อผูสอน รายวิชาที่สอน จํานวนชั่วโมงสอนในแต#ละภาคการศึกษา จํานวนชั่วโมงสอนที่ขอเบิก และ
จํานวนเงินที่ขอเบิก
2.3. แบบรายละเอียดการเบิกค#าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลาที่สอนเฉลี่ย 2 ภาค
การศึกษาเกิน 12 คาบต#อสัปดาห ลงนามโดยคณบดี และลงนามรับรองการตรวจสอบคาบที่สอนในวิชาหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยผูอํานวยการสํานักส#งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.4. ใบลงเวลาสอนตามตารางในรายวิชาที่สอนเกินภาระงานในภาคเรียน
2.5.แบบใบเบิกเงินค#าสอนนักศึกษาภาคปกติ สรุปวันที่ปฏิบัติงานสอนจํานวนชั่วโมงที่สอน
อัตราค#าสอนและจํานวนเงินค#าสอน ลงลายมือชื่อโดยผูเบิกและลงลายมือชื่อผูรับรองโดยคณบดี ตามแบบ
กรมบัญชีกลางกําหนด
2.6. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินอื่นๆ (แบบ บก-กจ. 9)
2.7. ใบแจงการโอนเงินผ#านธนาคาร จํานวน 4 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองโดยคณบดี
2.8. แบบใบขอเบิกเงินค#าตอบแทนที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ
ลงลายมือชื่อผูขออนุมัติเสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ท 24 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกค#าตอบแทนการสอนเสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุ
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หรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญ
คู#จ#าย
ท 25 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่
จ#าย ภาษีหัก ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
ท 26 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ประกอบ แบบเบิ กค#าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศบริ หารจัด การมหาวิ ทยาลัย ผู อํานวยกลุ# ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
ท 27 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิ ก ารบดี อ นุ มั ติใ นวงเงิ น ไม# เ กิ น 300,000.-บาท หรื อ ผู รั ก ษาแทนอธิ ก ารบดี ในวงเงิ น ที่ เ กิ น กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับ มอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุ มัติ แบบ นาม แบบเบิ ก
ค#าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ท 28 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย แบบใบ
รายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิ กจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสํ าหรับค#าตอบแทน ที่ไดรับอนุมัติแลว
พรอมเอกสารหลั ก ฐานแบบการเบิ ก ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจลงนามแลว
ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย
จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปน
เงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คจ#ายเขาบัญชีเงินธนาคารที่ผูรับทําหนังสือยินยอมต#อมหาวิทยาลัย พรอมจัดทําทะเบียน
คุมเช็ค
2. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินสั่งจ#ายเช็คจ#ายเขาบัญชีเงิน
ธนาคารที่ผูรับทําหนังสือยินยอมต#อมหาวิทยาลัย หรือจ#ายเงินสดตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนาม
โดยผูมีอํานาจ
3. จัดทําขอมูลจ#ายเงินเขาบัญชีผูรับที่ทําหนังสือยินยอมเขาบัญชีรายบุคคลตามรูปแบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารจ#ายผ#านระบบธนาคารโดยโอนเงินเขาบัญชีผูรับ
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4. เจาหนาที่ ก ารเงิ น ส# ง เช็ ค สั่ ง จ# า ยผ# า นบั ญ ชี เ ขาบั ญ ชี ผู รั บ รายบุ ค คล ขอมู ล อิ เ ล็ ก ทอกนิ ก ส

แบบฟอรมนําส#งเขาบัญชี จํานวน 3 ชุด ธนาคารลงนาม เก็บมหาวิทยาลัย 2 ชุด
5. ส#งคืนใบแจงการโอนเงินผ#านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับผูเบิก/คณะฯ
ท 29 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําขอมูลผูรับค#าสอนโอนเขาบัญชีตามรูปแบบการจ#ายเงินของมหาวิทยาลัยและ
ขอมูลอิเล็กทรอนิคสตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนดผูจ#ายลงนาม
ท 30 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลักกําหนด
ท 31 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายผูรับหรือเขาบัญชีโอนเงินผ#านธนาคารหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับ
เงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ท 32 บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ท 33 จ#ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกขอความ “จ#ายเงินแลว” เอกสารงบหนาใบสําคัญจ#ายและหลักฐานใบสําคัญจ#าย
พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม
แหล#งเงินงบประมาณ
ท 34 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ท 1,ท 2,ท 3,ท 4,ท 6, ท 8,ท8.2,ท 8.3,ท 8.4,ท 9
, ท 12,ท 15, ท 16, ท 17,ท 20,ท 23,ท 25, ท 26, ท 27, ท 28,ท 30,ท 31,ท 32,ท 33,ท 34
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ท 5,ท 7,ท 8.1,ท 13,
ท 14,ท 21,ท 24
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ท 5,ท 7,ท 8.1,ท 10,
ท 11,ท 13,ท 14,ท 18,ท 19,ท 21,ท 22,ท 24,ท 29
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกเงินค#าสอนพิเศษและค#าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกเงินค#าสอนพิเศษและค#าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกเงินค#าสอนพิเศษและค#าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกเงินค#าสอนพิเศษและค#าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต#อ)
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4.ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ ป9จจัยตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความถูกตองของเอกสาร เอกสารอนุมัติอาจารยผูสอนที่ไดรับอนุมัติตามระเบียบ ตรง
กับคําสั่งในสอน ตารางสอน จํานวนชั่วโมงสอนตามระเบียบ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนใหแนบ
เอกสารขออนุมัติก#อนทําการสอน ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนใหสอดคลองกับอัตราการเบิกจ#าย
4.2. อัตราการเบิกค#าสอนและวงเงินที่เบิกไม#เกินจํานวนระเบียบ กําหนด และเอกสารและหลักฐาน
การประกอบการเบิกจ#ายที่ไดรับกับโครงการและการดําเนินการ ตองมีการลงนามผูสอน ผูตรวจสอบ และตอง
ลงนามรับรองโดยคณบดีทุกฉบับ
4.3. อาจารยผูสอนที่เบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและมีชื่ออยู#ในคําสั่งให
สอนถูกตองตามประเภทนักศึกษา กลุ#มรุ#น ภาคการศึกษา ลงนามโดยมหาวิทยาลัยโดยแนบตารางสอนที่เปน
ป1จจุบันประกอบการเบิกจ#าย
4.4. การเบิ ก ค# า ตอบแทนสอนเกิ น ของอาจารยสอนหลายคณะตองตรวจสอบตามรางสอนให
ครบถวน มีการตรวจสอบเอกสารตารางสอนโดยสํานักงานส#งเสริมวิชาการสอนจริงและเปนเอกสารที่เปน
ป1จจุบัน
4.5. แบบใบเบิกเงินค#าสอนนักศึกษาภาคปกติ สรุปวันที่ที่สอนจํานวนชั่วโมงที่สอน อัตราค#าสอน
และจํานวนเงินค#าสอน ลงลายมือชื่อโดยผูเบิก ลงลายมือชื่อผูรับรองโดยคณบดี และอนุมัติโดยอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ทุกฉบับ
4.6. การจ#ายเงินเขาบัญชีของอาจารยผูสอนตองมีหนังสือยินยอมจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
และหลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน โดยมีการลงนามรับเงินเขา
บัญชีจากธนาคารในเอกสารนําเขาบัญชี
4.7. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่จ#าย
ถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
12. การเบิกจายคาใช"จายรับรองแขกชาวตางประเทศ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายค#าใชจ#ายรับรองแขกชาวต#างประเทศ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ธ 1 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ จัดทําโครงการขออนุมัติตอนรับชาวต#างประเทศแขก
ของมหาวิ ท ยาลั ย แสดงวั ต ถุ ป ระสงคการเดิ น ทางมาของชาวต# า งประเทศ มี ข อตกลงระดั บ นโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน# งเบิ ก จ# ายองเปนการตอนรั บ แขกชาวต# า งประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย กิ จ กรรมการ
ดําเนิ นงาน วัน เวลา สถานที่ จํ านวนผู เดิน ทาง จํ านวนเงิน ค#าใชจ# ายตามความจํ าเปนและเหมาะสม ตาม
ระเบียบกําหนด
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ธ 2 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานหรือผูไดรับมอบหมาย ตรวจสอบโครงการตอนรับชาวต#างประเทศ แขกของ
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงคการเดินทางมาของชาวต#างประเทศ มีขอตกลงระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตําแหน#งเบิกจ#ายองเปนการตอนรับแขกชาวต#างประเทศของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการดําเนินงาน วันเวลา
สถานที่ จํานวนผูเดินทาง จํานวนเงินค#าใชจ#ายตามความจําเปนและเหมาะสม ตามระเบียบกําหนด เสนอ
หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา
ธ 3 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบเสนอ รองอธิการบดีกํากับดูแลพิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 4 รองอธิการบดีกํากั บดูแล พิ จารณาอนุมัติ ส# งต#อ ผู รับผิดชอบตอนรั บชาวต#างประเทศของโครงการ
ดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 5 ผู รับ ผิด ชอบตอนรับ ชาวต# างประเทศของโครงการ รับโครงการตอนรับ ชาวต# างประเทศ แขกของ
มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติโครงการเสนอพิจารณางบประมาณ
1.2.ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ธ 6 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ พิจารณาแหล#งเงินงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปGแหล#งเงินงบประมาณ โครงการกิจกรรม ตามที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดําเนินการ หรือดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือโครงการตอนรับที่ไดรับมอบหมายจากนโยบายมหาวิทยาลัย เมื่อ
ตรวจสอบพบว# า มี เ งิ น งบประมาณแลวส# ง ใหเจาหนาที่ ก ารเงิ น หรื อ ผู มี ห นาที่ รั บ ผิ ด ชอบงบประมาณของ
หน#วยงาน ปฏิบัติขอ ธ 12
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณใหดําเนินการจัดทําโครงการขออนุมัติ ปฏิบัติ ขอ ธ 7
ธ 7 ผู รั บ ผิ ด ชอบตอนรั บ ชาวต# างประเทศของโครงการขออนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น งบประมาณงบกลางของ
มหาวิทยาลัย นําส#งหัวหนาหน#วยงาน พิจารณา
ธ 8 หัวหนาหน#วยงานพิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบนําส#ง ผูรับมอบอํานาจพิจารณาภารกิจการสอนและ
แหล#งเงินงบประมาณ
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 9 ผูรับมอบอํานาจกองนโยบายฯและแผนพิจารณาภารกิจและแหล#งเงินงบประมาณ เมื่อเห็นชอบแหล#งเงิน
งบประมาณ เสนออธิการบดี พิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
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ธ 10 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ ส#งให ผูรับมอบอํานาจกองนโยบายและแผนฯ ดําเนินการ
ธ 11 ผูรับมอบอํานาจกองนโยบายและแผนฯ ดําเนินการโอนเงินงบประมาณตามการอนุมัติตั้งรหัสแหล#งเงิน
งบประมาณกลาง ส#งให ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ ปฏิบัติ ขอ ธ 12
ธ 12 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ เตรียมเอกสารเสนอขออนุมัติงบประมาณตามกิจกรรม
ที่ขออนุมัติไวตามโครงการ ส#งเอกสารอนุมัติงบประมาณตามกิจกรรม
ธ 13 จาหนาที่ควบคุมเงินงบประมาณหน#วยงาน ตรวจสอบเอกสารตนเรื่องที่ผ#านการพิจารณารหัสเงิน
งบประมาณบันทึกเอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณครอบคลุมค#าใชจ#ายทั้งหมดของโครงการ ที่ไดรับ
การอนุมัติ เปHาหมาย/วัตถุประสงค ตรงตามโครงการ / กิจกรรมงบประมาณ สาระสําคัญ บันทึกขอตกลง
สาเหตุความสําคัญ ตารางแผนงาน กําหนดการเลี้ยงรับรองชาวต#างประเทศและอนุมัติงบประมาณค#าใชจ#ายใน
การเลี้ยงรับรอง โดยจะตองระบุตัวบุคคลที่จะเลี้ยงรับรองขอตกลงเงื่อนไขการเดินทาง กิจกรรมในระหว#าง
โครงการ ผูเดินทางมา ตําแหน#ง จํานวน กําหนดการ และระยะเวลาที่ชัดเจนในระหว#างการตอนรับทั้งหมด
กําหนดประเภทค#าใชจ#ายและอัตราการเบิกจ#ายตามระเบียบฯ
ธ 14 เจาหนาที่ควบคุมเงินงบประมาณหน#วยงาน บันทึกใบอนุมัติโครงการเพื่ออนุมัติเบิกจ#ายเงินงบประมาณ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ประเภทรายจ#าย ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ดังนี้
1. แบบขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชสอย เปนค#าเลี้ยง ค#ากิจกรรมรับรอง
2. แบบขออนุมัติเดินทางศึกษาดูงาน
3. แบบรายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบพัสดุ วัสดุใชในการรับรอง ค#าของที่ระลึก
ธ 15 พิมพใบขออนุมัติโครงการอบรมจากระบบสารสนเทศ ส#งให ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของ
โครงการลงนาม
ธ 16 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ ลงนามแบบขออนุมัติโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการ เสนอหัวหนาหน#วยงาน
ธ 17 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณาเห็นชอง นําส#งรองอธิการบดีกํากับดูแลพิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 18 รองอธิการบดีกํากับดูแล พิจารณา เห็นชอบส#ง ผูไดรับมอบหมายกองนโยบายและแผนฯ พิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 19 ผูไดรับมอบหมายกองนโยบายและแผนฯ พิจารณาโครงการวัตถุประสงค แหล#งเงินตามการจัดสรร
งบประมาณ เห็นชอบ นําส#ง ผูไดรับมอบหมายหน#วยงานคลัง พิจารณาค#าใชจ#ายตามระเบียบฯ
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หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 20 ผูไดรับมอบหมายหน#วยงานคลัง พิจารณาค#าใชจ#ายตามระเบียบการเบิกจ#ายส#วนราชการ เห็นชอบ เสนอ
อธิการบดี พิจารณา
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 21 อธิการบดี พิจารณาลงนามอนุมัติ ส#งหน#วยงานธุรการสํานักงานอธิการบดี จัดทําคําสั่ง
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติส#งคืน ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ แกไขเอกสารเพื่อเสนอ
อนุมัติ
ธ 22 หน#วยงานธุรการ จัดทําคําสั่งใหผูขออนุมัติ กรณีมีการเดินทางไปราชการ จัดทําคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการก# อนเดินทาง กําหนดโครงการอบรมประชุม วันเวลาเดินทางไปและกลั บ สถานที่เดินทาง วิธีการ
เดินทาง ใหมีสิทธิการเบิกไดตามระเบียบตามเงินงบประมาณที่กําหนด ใหผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศ
ของโครงการ ดําเนินการ
ธ 23 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการหรือผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งฯ ขออนุมัติรถยนต
ราชการ หรือขออนุมัติรถยนตส#วนตัวหรือ จองพาหนะประจําทาง และส#งเรื่องใหเจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่
สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณ ดําเนินการ
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใชพาหนะต#าง ๆ
1. กรณีใชรถของมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใชรถของส#วนราชการ พรอม
ระบุวันที่เดินทาง สถานที่และเวลาเดินทางไปกลับอย#างชัดเจน กําหนดชื่อพนักงานขับรถพรอมลงนามไวใน
คําสั่ง เสนอผูมีอํานาจลงนาม
2. กรณีใชรถส#วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผูไดรับอนุมัติไปราชการ ใหขออนุมัติหัวหนาส#วน
ราชการเบิกค#าน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
หมายเหตุ กรณีไม#ยืมเงิน ใหดําเนินการขอ ธ 31
ธ 24 เจาหนาที่การเงินหน#วยงานที่สังกัด หรือเจาหนาที่การเงินเจาของงบประมาณดําเนินการ
ธ 24.1 ดําเนินการยืมเงินนอกงบประมาณ ใชในโครงการตามจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ และ
บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดสัญญายืมตามเอกสารที่ไดรับอนุมัติไปราชการ
ธ 25 พิมพ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พรอมสําเนา 2 ฉบับ ส#งกลับไปยังผูขอเบิกลงนาม
ธ 26 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการหรือผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งฯ ลงนาม ส#งขอ
ตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ#าน ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา
ธ 27 ผูอํานวยการกลุ#มงานคลังหรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ อนุมัติ รับเงินก#อนเดินทางไปราชการ ผ#านผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง

120

ธ 28 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี พิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ไม#เห็นชอบ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับแกเอกสารใหถูกตอง
ธ 29 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
หมายเหตุ กรณี ไม#อนุมัติ ส#งกลับไปยัง ผูขอเบิก ปรับปรุงแกเอกสารใหถูกตองหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก
ธ 30 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินยืมฯ
ธ 31 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการหรือผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งฯ รับเงินและ
เดินทางไปราชการตามที่ไดรับอนุมัติ
1.3.ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ธ 32 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการหรือผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งฯ เตรียมเอกสาร
โครงการที่ไดรับอนุมัติ ตรวจสอบโครงการตอนรับแขกชาวต#างประเทศ เหตุผลความจําเปนการตอนรับแขก
ชาวต#างประเทศมีเงื่อนไขตามระเบียบกําหนด ผูเดินทางมา มีตําแหน#ง จํานวน กําหนดการที่ชัด รายละเอียด
การเดินทาง กิจกรรมในระหว#างโครงการ ผูรับผิดชอบดําเนินการ มีการกําหนดประเภทค#าใชจ#ายและอัตรา
การเบิกจ#ายตามระเบียบฯและ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ#าย ตามประเภทและกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ ตามการสั่งการที่ไดรับการอนุมัติ การตอนรับ การเรียงรับรองแขก หลักฐานจ#ายเงิน
ตามประเภทและอั ต ราที่ กํ า หนดตามระเบี ย บ สอดคลองกั บ กิ จ กรรมที่ กํ า หนดไวในกํ า หนดการตอนรั บ
ประกอบดวย
1. หลั ก ฐานที่ ใ ชการเบิ ก จ# า ย ประกอบดวย เบิ ก ค# า อาหาร และที่ พั ก ในการรั บ รองที่ พั ก
ค#าใชจ#ายการเลี้ยงรับรอง ค#าใชจ#ายในการเดินทางไปราชการ ค#าใชจ#ายในการจัดกิจกรรม การดูงาน หรือการ
จัดงานและค#าสื่อสารในการรับรองแขก
2. หลักฐานที่ใชการเบิกจ#ายตามระเบียบพัสดุ ค#าวัสดุในการรับรองและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภารกิจการตอนรับ ค#าของที่ระลึก
ธ 33 เจาหนาที่ควบคุมเงินงบประมาณหน#วยงานหรือผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบดวย
1. แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอยจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส#งใช
เงินยืม ระบุคืนใบสําคัญ ใชเบิกค#าใชสอย ไดแก# ค#าอาหาร / อาหารว#าง และเครื่องดื่ม / ค#าเลี้ยงรับรองแขก
2. แบบรายงานขออนุมัติซื้อจางจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ ค#าวัสดุ ของที่ระลึกฯลฯ
3. แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส#งใชเงินยืม ระบุคืนใบสําคัญ กรณีไปอบรมภายนอกส#วนราชการ
หมายเหตุ กรณีเจาหนาที่การเงินหน#วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแลวไม#ถูกตอง คืนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการทบทวนเอกสารและแกไขก#อนส#งเบิกอีกครั้ง
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ธ 34 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
ธ 35 เจาหนาที่การเงินหน#วยงาน พิมพ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ ส#งใหขอ
เบิกลงนาม
ธ 36 ผูรับผิดชอบตอนรับชาวต#างประเทศของโครงการหรือผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งฯ ลงนาม เสนอผู
พิจารณาอนุมัติของหน#วยงาน
ธ 37 หัวหนาหน#วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศฯ นําส#งหน#วยงานคลัง
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ธ 38 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการและลงทะเบียนรับในระบบสาร
บรรณ
ธ 39 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากหน#วยงาน
เจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการเดินทาง
เปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเปนการส#งใชใบสําคัญค#าใชจ#ายชดใชเงินยืม ระบุเลขที่
สัญญายืม ส#งเรื่องใหผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล#งเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารการขอเบิกประกอบดวย
1. โครงการรับรองแขกชาวต#างประเทศที่ไดรับอนุมัติ
2. กําหนดการรับรองแขกชาวต#างประเทศ
3. เอกสารการติดต#อที่กับหน#วยงานซึ่งระบุชื่อ ช#วงเวลาที่มาเยือน
4. แหล#งที่มาของงบประมาณ รายละเอียดของงบประมาณที่ตองใชแยกเปน
4.1.แบบขออนุ มั ติ เ บิ ก จ# า ยเงิ น สํ า หรั บ ค# า ใชสอยจากระบบ สารสนเทศบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ กรณี ส# ง ใชเงิ น ยื ม ระบุ คื น ใบสํ า คั ญ ใชเบิ ก ค# า ใชสอย ไดแก# ค# า อาหาร/อาหารว# า ง และ
เครื่องดื่ม/ค#าเลี้ยงรับรองแขก
4.2. แบบรายงานขออนุ มั ติ ซื้ อ จางจากระบบ สารสนเทศบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ค#าวัสดุ ของที่ระลึกฯลฯ
4.3. แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส#งใชเงินยืม ระบุคืนใบสําคัญ กรณีไปอบรมภายนอกส#วนราชการ
5. คําสั่งแต#งตั้งคณะทํางาน (ถามี)
6. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ลงนามอนุมัติโดยหัวหนาส#วนราชการ (ถามี)
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7. ใบสําคัญรับเงินค#าที่พัก ค#าอาหาร อาหารว#างและเครื่องดื่ม เปนตน
8. ดําเนินการตามระเบียบพัสดุสําหรับค#าวัสดุ
9. กรณีออกนอกที่ตั้งสํานักงานตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาส#วนราชการ โดยจัดทํารายงานการ
เดินทางไปราชการ พรอมแนบใบเสร็จรับเงินค#าเช#าที่พัก/ใบแจงรายการโรงแรม (Follio) (ถามี)
10.คําสั่งใหไปราชการ(ถามี)
หมายเหตุ ผู มี ห นาที่ ต รวจอนุ มัติ ของมหาวิ ทยาลั ย ตรวจสอบแลวพบเอกสารไม# ถูกตองจะส# งเรื่ อง คื น ให
หน#วยงานที่เปนเจาของงบประมาณ พรอมแจงขอผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองด
เวนการเบิก
ธ 40 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายดําเนินงานตามโครงการ เสนอ ผูอํานวยกลุ#ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมี
หนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย
ธ 41 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่จ#าย ภาษีหัก
ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนา
งานที่ไดรับมอบหมาย
ธ 42 ผู อํานวยกลุ# มบริหารงานคลังและพั สดุหรื อหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลั ย
ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงินค#าใชจ#ายดําเนินงานตามโครงการ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือ
หัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณี ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายไม#เห็นชอบ ส#งคืนผู
ขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
ธ 43 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ เมื่อเอกสารขออนุมัติการเบิกจ#าย
แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#ายต#อไป
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม#อนุมัติ ส#งคืนผูขอเบิกเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2. ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ธ 44 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายในระบบ สารสนเทศ และแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
สําหรับค#าใชสอย แบบใบรายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิกจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชจ#าย
เดินทางไปราชการ ที่ไดรับอนุมัติแลว
ธ 45 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายพิจารณา หลักฐานใบสําคัญประกอบการเบิกจ#าย ที่ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
หรือผูรับมอบอํานาจลงนามแลว ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
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1. กรณี ที่ เ บิ ก จ# า ยจากเงิ น งบประมาณแผ# น ดิ น ใหวางเบิ ก เงิ น ผ# า นระบบ GFMIS
ให
กรมบัญชีกลางจ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า เช็ ค ธนาคารกรุ ง ไทย บั ญ ชี เ งิ น งบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี การจ# า ยให
มหาวิทยาลัยจ#ายเปนเงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็คกรณีไม#ไดส#งใหเงินยืม
เงินนอกงบประมาณ
2. กรณีเงินรายได หรือเงินรับฝากตามโครงการจัดทําเช็คสั่งจ#ายมหาวิทยาลัยกรณีชดใชเงินยืม
ราชการเสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบอํานาจ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยกําหนด
ธ 46 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายรับเงินแผ#นดินเขาบัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงินรายไดหรือเงินรับฝากโครงการจาก
มหาวิทยาลัย
ธ 47 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จ#ายเงินผูมีสิทธิไดรับเงินแยกตามกรณี
ธ 47.1 จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวฝากเขาบัญชีมหาวิทยาลัยส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตาม
จํานวนที่เบิก พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ธ 47.2 จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
ธ 47.3 ส#งใชเงินยืมนอกงบประมาณตามจํานวนที่เบิก จ#ายเช็คที่ลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสด
ใหผูมีสิทธิรับเงินส#วนต#างจากเงินยืมฯ พรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ธ 48 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแบกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ธ 49 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ดําเนินการจ#ายเงินตามกรณี ใหเจาหนาที่ผูจ#ายเงินประทับตราขอความว#า “
จ#ายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ#าย พรอมวันเดือนปGที่จ#ายกํากับไวในงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและ
หลักฐานการจ#ายทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ธ 50 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3.การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ธ 1,ธ 2,ธ 3,ธ 7,ธ 10,ธ 12,ธ 13,ธ 17,ธ 21,ธ 22 ,
ธ 23, ธ 29,ธ 30, ธ 31,ธ 32, ธ 33,ธ 34,ธ 35,ธ 36,ธ 37,ธ 39,ธ 42,ธ 43,ธ 44, ธ 45,ธ 45.1 , ธ 45.2, ธ 46,
ธ 47, ธ 47.1 , ธ 47.2,ธ 47.3 , ธ 48 , ธ 49,ธ 50
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ธ 8,ธ 9,ธ 11,ธ 18,ธ 19,
ธ 20,ธ 24, ธ 27,ธ 28, ธ 39,ธ 40, ธ 41,ธ 49,ธ 50
3.3.ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ธ 4,ธ 5, ธ 6, ธ 11,
ธ 14,ธ 15, ธ 16,ธ 24, ธ 24.1, ธ 25,ธ 26,ธ 35,ธ 36,ธ 37,ธ 38,ธ 42,ธ 45

124

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายเงินค#ารับรองชาวต#างประเทศ (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ เพื่อใช"ตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. การรับรองแขกชาวต#างประเทศของมหาวิทยาลัยตองเปนแขกที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัย
หรือเปนการสรางความร#วมมือ หรือขอตกลงการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการรับรอง
จํ า นวนเงิ น งบประมาณที่ เ บิ ก จ# า ย วั น เวลา จํ า นวนคน ตํ า แหน# ง แขกผู เดิ น ทาง ผู รั บ ผิ ด ชอบทํ า หนาที่
ประสานงาน ตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
4.2. หลักฐานการเบิกจ#ายเปนไปตามกิจกรรมระเบียบฯ กําหนด จํานวนการเลี้ยงรับรอง อัตราการ
เบิกจ#าย ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนบุคคลที่มีสิทธิเบิกค#าใชจ#าย ตองเปนไปตามระเบียบกําหนดและตรงกับ
โครงการตอนรับที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
4.3. กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใชในการเบิกจ#าย จํานวนเงินเงินยืมตองไม#เกินจํานวนเงิน
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
4.4. หลักฐานการจ#ายเงินจะตองมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใชเบิกครบถวน
4.5. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่
จ#ายถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
13. การเบิกจายคาใช"จายทุนอุดหนุนการวิจัย
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายค#าใชจ#ายทุนอุดหนุนการวิจัย
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
น 1 ผูพิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย พิจารณาแหล#งเงินงบประมาณ โครงการกิจกรรม ตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดําเนินการ ตามที่ไดอนุมัติการจัดสรรประจําปG เปHาหมายตัวชี้วัด
งานวิ จั ย ตามการจั ด สรรเงิ น งบประมาณแต# ล ะแหล# งเงิ น งบประมาณ สอดคลองตามแผนยุ ทธศาสตรและ
นโยบายการพัฒ นางานวิ จัยมหาวิทยาลัย เสนองบประมาณที่ จัดสรรใหคณะกรรมการพิจารณาจัด สรรเงิ น
ทุนอุด หนุน วิจัย มหาวิทยาลัย โครงการ จํ านวนเงิ น แหล#งเงิน งวดเงิน การจัดสรร พิจารณาอนุมัติ โดย
ดําเนินการเบิกจ#ายแยกเปน 3 กรณี ดังนี้
น 1.1 กรณีไดรับเงินทุนอุดหนุนสนับสนุนการทํางานวิจัยจากหน#วยงานภายนอกมีเงื่อนไขเฉพาะ
หรือเปนโครงการวิจัยตามความร#วมมือหน#วยงานภายนอก ใหเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติการเบิกจ#ายตาม
เงื่อนไขการจัดสรรเงินงบประมาณ ดําเนินการต#อ ขอ น 2
น.1.2 กรณีเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําปGจากมหาวิทยาลัยกําหนดวัตถุประสงค
เปHาหมาย จํานวนโครงการวิจัย ดําเนินการต#อ ขอ น 3
น 1.3 กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเปนโครงการวิจัยที่มีความ
จําเปนเร#งด#วนของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ ดําเนินการต#อขอ น 3
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น.2 ผูรับผิดชอบ จัดทําประกาศ รับจ#ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยในแต#ละโครงการตามเงื่อนไขผูสนับสนุนเงินทุน
กําหนดเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ก#อนการเบิกจ#าย ดําเนินการต#อ ขอ น 4
น 3 ผูพิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย เสนอคณะกรรมการใหทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุน
ทุนวิจั ยใหแต#ละโครงการสรุปเปนมติ ที่ประชุมเสนอมหาวิ ทยาลั ยอนุ มัติ นํ ามาจัดสรรเงิน งบประมาณเพื่ อ
ดําเนินการ ดําเนินการต#อ ขอ น 4
น. 4 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําสัญญาผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยตามมติที่ประชุมกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
แยกจํานวนเงินทุนสนับสนุนรายบุคคลแยกตามงวดงานที่ไดรับ และหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามเงื่อนไข
ระเบียบเงินทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเงื่อนไขการจ#ายเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อทํางาน
เบิกจ#ายแยกเปนงวดการเบิกจ#ายตามระเบียบฯ กําหนด
น 5 เจาหนาที่การเงินหรือผูไดรับมอบหมาย ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณเปน 2 กรณีของผูรับทุนสนับสนุน
วิจัยแต#ละรายแยกตามงวดจ#ายเงินทุน ซึ่งแยกเปน 2 กรณี ดังนี้
น 5.1 เงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการอนุมัติทุนสนับสนุนวิจัยแต#ละรายแยกตามงวดจ#าย
เงินทุนมีรหัสเงินงบประมาณในระบบ ดําเนินการต#อในขอ 9
น 5.2 เงินงบประมาณตามโครงการทุนสนับสนุนวิจัยเมื่อไดรับโอนเงินทุนในแต#ละงวดตาม
เงื่อนไขไปเสนอมหาวิทยาลัยอนุมิตรหัสเงินงบประมาณ เสนอหัวหนาหน#วยงาน พิจารณา
น 6 หัวหนาหน#วยงานพิจารณาเงินงบประมาณและเงื่อนไขการเบิกเงินงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ เสนอ
อธิการบดี
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน เจาหนาที่การเงินหรือผูรับมอบหมาย
น 7 อธิการบดี พิจารณา เห็นชอบส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ บันทึกตั้งแหล#งเงิน
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบส#งคืนหัวหนาหน#วยงานฯ
1.2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
น 8 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายหน#วยงานคลัง บันทึกตั้งแหล#งเงิน ตั้งรหัสเงินงบประมาณแจงหน#วยงานเจาของ
งบประมาณ ส#งใหเจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
น 9 เจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุน งานวิจัยบันทึกแบบ
ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ# า ยเงิ น สํ าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น (แบบทั่ ว ไป)จากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แยกตามงวดเบิ ก
ทุนอุดหนุนวิจัยดังนี้
1. กรณีเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดที่ 1 ใหเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ดังนี้
1.1. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ตองการเบิก การประชุม
ครั้งที่ วันที่ แสดงชื่อโครงการ ผูรับทุน จํานวนเงิน งวดเงินที่เบิก
1.2. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณของรายที่เบิก
1.3. รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ#ายตามที่ใชจริง รายที่ตองการเบิก
จํานวนเงินเท#ากับเงินเงินที่ใชจริงถึงงวดที่ตองการรับเงิน ลงชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
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1.4. คําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่เบิก ลง
ชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
1.5. เตรียมเอกสารใบสําคัญรับเงิน งวดที่ตองการรับเงินทุน ลงชื่อเมื่อรับ
1.6. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเปนหารายไดจากการวิจัยหรือ
การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง กับหน#วยงานภายนอก
1.7. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทําสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก
1.8. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนใหในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจากภายนอก
2.กรณีเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดที่ 2 ใหเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ดังนี้
2.1. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 2
2.2. แบบรายงานความกาวหนางานวิจั ย อยู# ในชั้ น วิ เ คราะหขอมู ล คณะกรรมการลงนาม
อนุมัติ
2.3. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ตองการเบิก การประชุม
ครั้งที่ วันที่ แสดงชื่อโครงการ ผูรับทุน จํานวนเงิน งวดเงินที่เบิก
2.4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณของรายที่เบิก
2.5. รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ#ายตามที่ใชจริง รายที่ตองการเบิก
จํานวนเงินเท#ากับเงินเงินที่ใชจริงถึงงวดที่ตองการรับเงิน ลงชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
2.6. คําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่เบิก ลง
ชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
2.7. เตรียมเอกสารใบสําคัญรับเงิน งวดที่ตองการรับเงินทุน ลงชื่อเมื่อรับ
2.8. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเปนหารายไดจากการวิจัยหรือ
การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง กับหน#วยงานภายนอก
2.9. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทําสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก
2.10. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนใหในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจากภายนอก
3.กรณีเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดที่ 3 ใหเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ#าย ดังนี้
3.1. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 3
3.2. ใบตรวจรับรายงานการวิจัยคณะกรรมการลงนาม อนุมัติ
3.3. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ตองการเบิก การประชุม
ครั้งที่ วันที่ แสดงชื่อโครงการ ผูรับทุน จํานวนเงิน งวดเงินที่เบิก
3.4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณของรายที่เบิก
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3.5. รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ#ายตามที่ใชจริง รายที่ตองการเบิก
จํานวนเงินเท#ากับเงินเงินที่ใชจริงถึงงวดที่ตองการรับเงิน ลงชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
3.6. คําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่เบิก ลง
ชื่อผูรับเงินทุนรับรองเอกสาร
3.7. เตรียมเอกสารใบสําคัญรับเงิน งวดที่ตองการรับเงินทุน ลงชื่อเมื่อรับ
3.8. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเปนหารายไดจากการวิจัยหรือ
การดําเนินงานตามกรอบขอตกลง กับหน#วยงานภายนอก
3.9. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทําสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก
3.10. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนใหในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจากภายนอก
น 10 เจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบ พิมพใบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุน งานวิจัย ในระบบ
สารสนเทศฯ
1.3. ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
น 11 เจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบ เตรียมเอกสารหลักฐานขอรับเงินทุนสนับสนุนวิจัยแต#ละรายแยกตาม
งวดจ#ายเงินทุน หรือหลักฐานการรบทุนตามเงื่อนไขโครงการแยกตามแหล#งเงิน แยกเปนรายบุคคลผูไดรับ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย จัดทําตารางการจ#ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยเปนจํานวนงวดตามระเบียบหรือตามเงื่อนไขการ
รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจากหน#วยงานภายนอก ผูรับทุนลงนามเอกสาร และส#งต#อหัวหนาหน#วยงาน
พิจารณา
น 12 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณา เห็นชอบ ส#งต#อเจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบ ดําเนินการกรณีไม#
เห็นชอบส#งคืน เจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบ ปรับปรุงแกไขเอกสาร
น 13 เจาหนาที่การเงินหรือผูรับผิดชอบ รับเอกสารและเรื่องแบบขออนุมัติเบิกจ#ายในระบบสารสนเทศฯ
ส#งต#อหน#วยงานคลังดําเนินการ
2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
2.1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
น 14 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบรับแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุน(แบบทั่วไป) จากระบบ
สารสนเทศบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ผู ขอเบิ ก ลงนาม เสนอหั ว หนาหน# ว ยงานผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ เ งิ น
งบประมาณของหน# ว ยงานลงนามแลว นํ า ส# ง หน# ว ยงานตรวจอนุ มั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การและ
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
น 15 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน#วยงานเจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการ
เดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการขอเบิก
ประกอบดวย
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1. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 เบิกจ#ายไดรอยละ 50 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ
1.1. แบบคําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.2. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
1.3. สําเนาโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
1.4. ใบสําคัญรับเงินของผูรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบที่ทางราชการ กําหนด ระบุรายการรับ
เงิน ลงนามผูรับและผูจ#าย
1.5. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย โดยลงลายมือชื่อผูขออนุมัติเสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
2. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 เบิกจ#ายไดรอยละ 30 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ
2.1. แบบคําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
2.3. สําเนาโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
2.4. สําเนาคําสั่งแต#งตั้งกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 2
2.5. แบบรายงานความกาวหนางานวิจัยอยู#ในขั้นวิเคราะหขอมูล
2.6. รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนที่ใชไป
2.7. ใบสําคัญรับเงินของผูรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบที่ทางราชการ กําหนด ระบุรายการ
รับเงิน ลงนามผูรับและผูจ#าย
2.8. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย โดยลงลายมือชื่อผูขออนุมัติเสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
3. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เบิกจ#ายไดรอยละ 20 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ
3.1. แบบคําขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.2. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
3.3. สําเนาโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
3.4. คําสั่งแต#งตั้งกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 3
3.5. ใบตรวจรับรายงานการวิจัย
3.6. รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนที่ใชไป
3.7. ใบสําคัญรับเงินของผูรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบที่ทางราชการ กําหนด ระบุรายการรับ
เงิน ลงนามผูรับและผูจ#าย
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3.8. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย โดยลงลายมือชื่อผูขออนุมัติเสนอ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการสถาบัน ลงนาม
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
น 16 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกค#าตอบแทนการสอนเสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุ
หรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญ
คู#จ#าย
น 17 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่
จ#าย ภาษีหัก ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
น 18 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ประกอบ แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับเงินอุดหนุน(แบบทั่วไป)จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
น19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจให
รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม#เกิน 300,000.-บาท หรือผูรักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่เกินกว#า 300,000.บาทในหน#วยงานที่ไดรับมอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ แบบ นาม แบบเบิกค#าตอบแทนการ
สอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
2.2. ขั้นตอนการเบิกจ#าย
น 20 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย แบบใบ
รายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิ กจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสํ าหรับค#าตอบแทน ที่ไดรับอนุมัติแลว
พรอมเอกสารหลั ก ฐานแบบการเบิ ก ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจลงนามแลว
ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย

136

จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปน
เงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คใหผูมีสิทธิรับเงิน หรือจ#ายเขาบัญชีเงินธนาคารที่ผูรับทําหนังสือยินยอมต#อมหาวิทยาลัย
พรอมจัดทําทะเบียนคุมเช็ค
2. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทําเช็ค หรือจ#ายเงินสดตาม
เงื่อนไขทีมหาวิทยาลัยกําหนด ลงนามโดยผูมีอํานาจ
น 21 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลักกําหนด
น 22 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนา
ใบสําคัญ
น 23 บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
น 24 จ#ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกขอความ “จ#ายเงินแลว” เอกสารงบหนาใบสําคัญจ#ายและหลักฐานใบสําคัญจ#าย
พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม
แหล#งเงินงบประมาณ
น 25 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย น 1 , น 1.1, น 1.2 , น 1.3, น.2,น 3,น. 4,น 5,
น 5.1 ,น 5.2 , น 6,น 7,น 11,น 13,น 15, น 18,น 19, น 20 ,น 21,น 22,น 22.1,น 22.2,,น 22 .3,
น 23 , น 24,น 25
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย น 6,น 8,น 9,น 11,น 12,
น 15, น 16 ,น 17,น 25
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย น 3,น. 4,น 5,น 5.1,
น 5.2, น 7,น 8,น 9,น 10,น 12,น 13,น 14, น 16, น 18, น 20
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายทุนอุดหนุนการวิจัย
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายทุนอุดหนุนการวิจัย (ต#อ)
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานเบิกจ#ายทุนอุดหนุนการวิจัย (ต#อ)
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4. ข"อมูลสัมภาษณ'ของผู"ตรวจสอบภายในและผู"ตรวจอนุมัติ เพื่อใช"ตรวจควบคุมในการเบิกจาย
4.1. สอบทานความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
4.1.1. กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 เบิกไดรอยละ50 ของทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการที่ไดทุนอุดหนุนวิจัยจะตองเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการทําสัญญา
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานการใชเงินทุนอุดหนุนตามจํานวนเงินที่ไดรับ
4.1.2.กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 เบิกไดรอยละ 30 ของทุนอุดหนุนการวิจัย เปน
โครงการวิจัยที่ไดรับการตรวจความกาวหนาตามเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย กําหนด และ
รายงานการใชเงินทุนอุดหนุนตามจํานวนเงินที่ไดรับ
4.1.3.กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เบิกไดรอยละ 20 ของทุนอุดหนุนการวิจัย เปน
โครงการวิจัยที่ไดผ#านการพิจารณารายงานการวิจัยเปนงานวิจัยที่สมบูรณ ใบตรวจรับรายงานการวิจัยเห็นชอบ
ใหจ#ายเงินอุดหนุนได และรายงานการใชเงินทุนอุดหนุนตามจํานวนเงินที่ไดรับ
4.2. หลั ก ฐานการจ# า ยเงิ น จะตองมี ก ารลงนามรั บ เงิ น ในเอกสารประกอบดวย แบบคํ า ขอรั บ
ทุนอุดหนุ นการวิ จัย มหาวิทยาลั ยราชภัฎ ธนบุรี สําเนาสั ญญารับ ทุนอุดหนุ นการวิ จัยที่ไดรั บอนุมัติ สําเนา
โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ คําสั่งแต#งตั้งกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย รายงานสรุปค#าใชจ#ายเงินทุนที่ใช
ไป ใบสําคัญรับเงินของผูรับทุนอุดหนุนการวิจัย เอกสารอนุมัติใหขยายเวลาส#งงานวิจัยกรณีมีความจําเปนและ
ใบตรวจรับรายงานการวิจัย
4.3. สอบทานงบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ลายมือชื่อผูอนุมัติจ#ายเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินที่จ#าย
ถูกตองตรงกับหลักฐานการจ#าย ลายมือชื่อผูจ#ายเงิน และวัน เดือน ปG ที่จ#ายเงิน
14. การเบิกจายคาตอบแทนการสอน คานิเทศ คากรรมการและผู"ประสานงานจัดการเรียนการสอนภาค
พิเศษ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลการดําเนินงานการเบิกจ#ายค#าตอบแทนการสอน ค#านิเทศ ค#ากรรมการ
และผูประสานงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
1. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานเจ"าของงบประมาณ
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ผ 1 ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน ตรวจสอบรายชื่ออาจารยภายในและภายนอก กลุ#มนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา ประเภทนักศึกษา สถานที่เรียน คํานวณเงินค#าตอบแทนที่เบิกในภาคการศึกษาใหถูกตอง เมื่อ
ไดรับคําสั่ง และตารางสอนในภาคการศึกษา
ผ 2 ผูรับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน#วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ พิจารณา
แหล#งเงินงบประมาณ ก#อนเริ่มทําการสอน ตามที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โครงการกิจกรรม ตามที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/เปHาหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาการ
เรี ย นการสอน ประเภทงบดําเนิ น การ ตามที่ ไดอนุมัติ การจั ด สรรประจํ าปGแหล# งเงิ น งบประมาณ ตาม
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วัตถุประสงคการเบิกจ#ายค#าตอบแทนการสอนจากเงินงบประมาณเงินรายไดภาคพิเศษและภาคปกติกรณีพิเศษ
หรือ ขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปG กรณีมีการจัดการเรียนการสอนระหว#างสองปGงบประมาณ โดยยึดหลัก
สอนช#วงเวลาไหนสอนเวลานั้น ส#งใหผูขอเบิกดําเนินการ ขอ ผ 8
หมายเหตุ กรณีไม#มีเงินงบประมาณที่ไดอนุมัติ ใหจัดทําโครงการขออนุมัติเงินงบประมาณงบกลาง
ใหดําเนินการ ขอ ผ 3
ผ 3 ผูรับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน#วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ จัดทํา
โครงการขออนุมัติเงินจากงบกลาง เสนอหัวหนาหน#วยงานพิจารณา
ผ 4 หัวหนาหน#วยงาน พิจารณาภารกิจที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เห็นชอบ ส#งผูรับมอบอํานาจกองนโยบายและ
แผนพิจารณาแหล#งเงิน
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน ผูรับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน#วยงานที่มีการจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ผ 5 ผู รั บมอบอํานาจกองนโยบาย พิจ ารณาภารกิ จ การสอนและแหล#งเงิ นงบประมาณ เห็น ชอบเสนอ
อธิการบดี
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืน หัวหนาหน#วยงาน
ผ 6 อธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ ส#ง คณะพิจารณาการจัดหาอาจารยผูสอนฯ ดําเนินการ
หมายเหตุ กรณีไม#อนุมัติ ส#งคืนผูรับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน#วยงานที่มีการจัดการเรียนการ
สอนภาคพิเศษ แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
ผ 7 ผูรับมอบอํานาจกองนโยบาย โอนเงินงบประมาณตามการอนุมัติ ตั้งรหัสแหล#งเงินงบประมาณกลางส#งให
ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน ดําเนินการ
1.2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพรอมวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจ#าย
ผ 8 ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน เตรียมเอกสาร ลงเวลาสอนตามรารางสอน คําสั่งใหสอนและการ
เปลี่ยนแปลงตารางสอนพรอมตรวจสอบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติก#อนเริ่ม
การเรียนการสอน เมื่อเริ่มการเรียนการสอนควบคุมการลงเวลาถูกตองเปนป1จจุบันลงนามผูควบคุมประจําวัน
เสนอ คณะบดีตรวจสอบรั บรอง เมื่อทําการสอนเสร็จสิ้น หรือครบงวดการเบิกจ#ายค#าสอนตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยส#งต#อผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงานดําเนินการ
ผ 9 ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน จัดเก็บหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ#าย คํานวณยอดเงิน
เบิกจ#าย หลักฐานครบตามระเบียบกําหนดส#งเจาหนาที่การเงินคณะเบิกจ#าย เตรียมขอมูลหนังสือยินยอมการ
จ#ายเงินผ#านธนาคาร
1.3. ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ#ายตามแบบที่ระเบียบกําหนด
ผ 10 เจาหนาที่การเงินคณะ เมื่อจัดการเรียนการสอนสิ้นภาคการศึกษาหรือครบรอบการเบิกจ#ายค#าตอบแทน
การสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดําเนินการรวบรวมตรวจสอบเอกสารเบิกค#าตอบแทนการสอนพิเศษแยก
แต#ละโครงการ
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1. กรณีการเบิกค#าตอบแทนการสอนเอกสารประกอบดวย
1.1.ใบลงเวลาสอน / แบบใบเบิกเงินค#าสอนที่สรุป จํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนเงินที่
ขอเบิก ลงลายมือชื่อผูสอน ลงลายมือชื่อคณบดี
1.2. ตารางสอนที่ปรากฏ ชื่ออาจารยพิเศษ วันเวลาที่ทําการสอน จํานวนชั่วโมงที่ระบุว#าเปน
ทฤษฏี/ ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา
1.3. คําสั่งแต#งตั้งอาจารย
1.4. ใบโอนเปลี่ยนแปลงเวลาสอนหรืออาจารยผูสอน หากมีการเปลี่ยนแปลง
1.5. ใบลงเวลาสอน
1.6. แบบใบเบิกเงินค#าสอนพิเศษ สรุปวันที่ที่สอนจํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนเงินค#าสอน
พิเศษที่ลงลายมือชื่อโดยผูทํา และลงลายมือชื่อผูรับรองโดยคณบดี
1.7. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินผ#านธนาคารพรอมเอกสารยินยอมจ#ายผ#านธนาคาร
1.8. หลักฐานการจ#ายเงิน แบบ บก-กจ. 9
1.9. หนังสือยินยอมการจ#ายเงินค#าสอนเขาบัญชีและสําเนาหนาบัญชี(ส#งใหมหาวิทยาลัยครั้งเดียว)
2.กรณีเบิกเงินค#าตอบแทนสอนหรือค#านิเทศในวิชาฝ>กสอน หรือวิชาฝ>กประสบการณวิชาชีพ
2.1. ตารางสอนที่ตรงตามภาคเรียนที่ทําการนิเทศเปนรายบุคคล ไดแก#ตารางสอน ภาคปกติ
และภาคพิเศษ
2.2. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงิน อื่นๆ (แบบ บก-กจ. 9) 2.3 หลักฐานการลงเวลาสอน
หลักฐานการรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.3.หนังสือยินยอมรับเงินผ#านระบบธนาคาร และเอกสารการรับเงินผ#านระบบธนาคาร
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม#ถูกตองครบถวนส#งคืน ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนผูรับผิดชอบแต#ละโครงการา
ของหน#วยงาน แกไขปรับปรุงใหถูกตองครบถวนเสนอดําเนินการต#อไป
ผ 11 เจาหนาที่การเงินคณะ บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
ผ 12 เจาหนาที่การเงินคณะ พิมพบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ส#งผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน ลงนามในระบบสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัย
ผ 13 ผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน ลงนามในระบบสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัย เสนอหัวหนา
หน#วยงานพิจารณา
ผ 14 หัวหนาหน#วยงานพิจารณา เห็นชอบ ส#งต#อหน#วยงานคลัง
หมายเหตุ กรณีไม#เห็นชอบ ส#งคืนผูขอเบิกค#าตอบแทนการสอนหน#วยงาน แกไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
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2. ข"อมูลสัมภาษณ'ผู"ปฏิบัติงานเบิกจายของหนวยงานคลัง
3.2 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ#าย
ผ 15 ฝVายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ#ายค#าใชจ#ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผูขอเบิกลงนาม เสนอหัวหนาหน#วยงานผูมีอํานาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน#วยงานลงนามแลว นําส#งหน#วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
ผ 16 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน#วยงานเจาของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล#งเงินเพื่อพิจารณาระเบียบในการเบิกจ#ายและการ
เดินทางเปนไปโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการขอเบิก
ดังนี้
1. แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าตอบแทนการสอน/ค#านิเทศ (ค#าตอบแทนสอน)ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล#งเงินงบประมาณ จํานวนเงิน
2. คําสั่งแต#งตั้งอาจารยสอนภาคพิเศษ/อาจารยนิเทศ /กรรมการและผูประสานงานจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ
3. กรณีเบิกค#าสอนใหแนบตารางสอนที่ปรากฏ ชื่อ อาจารยผูสอน วันเวลาที่ทําการสอน สถานที่
ที่ทําการสอน
4. ใบลงเวลาสอน/แบบใบเบิกเงินค#าสอนที่สรุป จํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนเงินที่ขอเบิก
ลงลายมือชื่อผูสอน ลงลายมือชื่อคณบดี
5. กรณีเบิกค#านิเทศใหแนบตารางการนิเทศ และตารางสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ ตามภาค
เรียนที่ทําการนิเทศเปนรายบุคคล
6. แบบฟอรมหลักฐานการจ#ายเงินอื่นๆ (แบบ บก-กจ. 9)
7. ใบแจงการโอนเงินผ#านธนาคาร/หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการจ#ายเงินผ#านธนาคาร
จํานวน 4 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองโดยคณบดี
8. แบบคําขอรับเงินผ#านธนาคารพรอมสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและรับรอง
สําเนาถูกตองของอาจารยพิเศษ (กรณีที่เปนผูเบิกรายใหม#)
9. แบบใบขอเบิ ก เงิ น ค# า ตอบแทนที่ พิ ม พจากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศดานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย โดย ลงลายมือชื่อผูขออนุมัติเสนอ คณบดี ลงนาม
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก พรอมแจงขอผิดพลาดที่
ตรวจพบเพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรืองดเวนการเบิก
ผ 17 ผูมีหนาที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ#ายแลว ถูกตอง
ตามระเบียบแลวดําเนินการ ลงนาม แบบเบิกค#าตอบแทนการสอนเสนอ ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุ

144

หรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส#งเรื่องทั้งหมดให ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญ
คู#จ#าย
ผ 18 ผูมีหนาที่จัดทํางบหนาใบสําคัญคู#จ#าย ใหดําเนินการบันทึกรายการเตรียมจ#ายเงินในระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย แลวจัดทําเอกสารใบสําคัญงบหนาในระบบ ตรวจสอบแหล#งเงิน ประเภทค#าใชจ#าย จํานวนเงินที่
จ#าย ภาษีหัก ณ ที่จ#าย ชื่อผูรับเงิน และคู#บัญชีที่บันทึก พิมพ 1 ฉบับ เสนอผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและ
พัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
ผ 19 ผูอํานวยกลุ#มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย
ประกอบ แบบเบิ กค#าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศบริ หารจัด การมหาวิ ทยาลัย ผู อํานวยกลุ# ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายลงนาม นําเสนออธิการบดีอนุมัติ
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
ผ 20 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ#ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจ เงื่อนไขมอบอํานาจอธิการบดีมอบอํานาจ
ใหรองอธิ ก ารบดี อ นุ มั ติใ นวงเงิ น ไม# เ กิ น 300,000.-บาท หรื อ ผู รั ก ษาแทนอธิ ก ารบดี ในวงเงิ น ที่ เ กิ น กว# า
300,000.-บาทในหน#วยงานที่ไดรับ มอบหมายใหรักษาการ ใหอธิการบดีเปนผูอนุ มัติ แบบ นาม แบบเบิ ก
ค#าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แลวส#งหน#วยงานปฏิบัติหนาที่เบิกจ#าย
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแลวพบเอกสารไม#ถูกตองจะส#งเรื่อง คืนใหหน#วยงานผูเบิก เพื่อใหแกไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรืองดเวนการเบิก
3.3 ขั้นตอนการเบิกจ#าย
ผ 21 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย รับงบหนาใบสําคัญคู#จ#ายและแบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสําหรับค#าใชสอย แบบใบ
รายงานผลซื้อจางและขออนุมัติเบิ กจ#าย แบบขออนุมัติเบิกจ#ายเงินสํ าหรับค#าตอบแทน ที่ไดรับอนุมัติแลว
พรอมเอกสารหลั ก ฐานแบบการเบิ ก ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจลงนามแลว
ดําเนินการตามกรณี ดังนี้
1. กรณีที่เบิกจ#ายจากเงินงบประมาณแผ#นดินใหวางเบิกเงินผ#านระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลาง
จ#ายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อจ#ายเงินผ#านมหาวิทยาลัยสั่งจ#ายเขาบัญชี มหาวิทยาลัย
จัดทําเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ#ายใหมหาวิทยาลัยจ#ายเปน
เงินสดหรือสั่งจ#ายเช็คจ#ายเขาบัญชีเงินธนาคารที่ผูรับทําหนังสือยินยอมต#อมหาวิทยาลัย พรอมจัดทําทะเบียน
คุมเช็ค
2. กรณีเงินรายไดหรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินสั่งจ#ายเช็คจ#ายเขาบัญชีเงิน
ธนาคารที่ผูรับทําหนังสือยินยอมต#อมหาวิทยาลัย หรือจ#ายเงินสดตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ลงนาม
โดยผูมีอํานาจ
3.จัดทําขอมูลจ#ายเงินเขาบัญชี ผูรับที่ทําหนังสือยินยอมเขาบั ญชีรายบุคคลตามรูปแบบขอมู ล
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารจ#ายผ#านระบบธนาคารโดยโอนเงินเขาบัญชีผูรับ
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4. เจาหนาที่ ก ารเงิ น ส# ง เช็ ค สั่ ง จ# า ยผ# า นบั ญ ชี เ ขาบั ญ ชี ผู รั บ รายบุ ค คล ขอมู ล อิ เ ล็ ก ทอกนิ ก ส

แบบฟอรมนําส#งเขาบัญชี จํานวน 3 ชุด ธนาคารลงนาม เก็บมหาวิทยาลัย 2 ชุด
5. ส#งคืนใบแจงการโอนเงินผ#านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับผูเบิก/คณะฯ
ผ 22 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําขอมูลผูรับค#าสอนโอนเขาบัญชีตามรูปแบบการจ#ายเงินของมหาวิทยาลัยและ
ขอมูลอิเล็กทรอนิคสตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนดผูจ#ายลงนาม
ผ 23 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย จัดทําเช็ค สั่งจ#ายผูเบิกหรือสั่งจ#ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลักกําหนด
ผ 24 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#ายเช็คลงนามสั่งจ#ายแลวหรือเงินสดหรือโอนจ#ายเงินเขาบัญชีธนาคารตามหนังสือ
ยินยอม ใหผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงนามในเอกสารงบหนาใบสําคัญ
ผ 25 บันทึกเลขที่ใบสําคัญคู#จ#ายแยกตามประเภทแหล#งเงินงบประมาณ/ปGงบประมาณ
ผ 26 จ#ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกขอความ “จ#ายเงินแลว” เอกสารงบหนาใบสําคัญจ#ายและหลักฐานใบสําคัญจ#าย
พรอมบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ#ายแยกตามแหล#งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียนคุมเอกสารแยกตาม
แหล#งเงินงบประมาณ
ผ 27 ผูปฏิบัติงานเบิกจ#าย ตรวจสอบครบถวน ส#งต#องานบัญชี
(สิ้นสุดกระบวนการ)
3. การจัดกลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค'การดําเนินงาน ได" 3 กลุมดังนี้
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบดวย ผ 1,ผ 2, ผ 3,ผ 4,ผ 5,ผ 6, ผ 7, ผ 8, ผ 9,ผ
10,ผ 16,ผ 18,ผ 19, ผ20, ผ 21, ผ 23,ผ 24,ผ 24.1,ผ 24.2,ผ 24.3,ผ 25,ผ 26,ผ 27
3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบดวย ผ 4,ผ 5,ผ 8, ผ 14,ผ
16,ผ 17, ผ 27
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบดวย ผ 3,ผ 6, ผ 7, ผ 8,
ผ 9,ผ 10,ผ 11,ผ 12, ผ 13,ผ 14,ผ 15, ผ 17 ,ผ 18,ผ 21, ผ 22
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