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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก จากกลุ่มประชากร ที่ปฏิบัติงาน

จริงในการดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเบิกจ่าย ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัย และผู้ตรวจสอบการเบิกจ่าย ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการค้นหา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานท่ีใช้
ในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้นแบบขั้นตอนที่จะนำไปพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นประเด็น
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และขอเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย สรุปเป็น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเสนอแนวคิด          
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยหลักการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางในการนำไป   
สู่การปฏิบัติใช้งานจริง จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปเพ่ือนำไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา             
มี ดังน้ี  

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายและแนวคิด               
การขจัดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน  สรุปสาระสำคัญของระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการเบิกจ่าย  
เพ่ือ จัดทำต้นแบบกระบวนการแสดงขั้นตอนการทำงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจมหาวิทยาลัย 14 
กิจกรรม ประกอบด้วย   1. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 3. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
4. การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักค่าธรรมเนียมการสอบ 6. การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
7. การทำประกัน ภัยทรัพ ย์สินของรัฐ   8. การติด ต้ังและการใช้ โทรศัพท์ของทางราชการ                    
9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 10. เบ้ียประชุมกรรมการ              
11. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน 12. ค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
13. ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 14. ค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงาน
จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ได้สรุปสาระสำคัญนำเสนอให้กลุ่มตัวอย่างทุกท่านได้ศึกษา             
ก่อนการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลความคิดเห็น 

2. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์ ผู้ทำการวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 กลุ่ม 1.  สัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นขอเบิก ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเงิน
งบประมาณ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน จำนวน 8 ท่าน ให้ข้อมูลในกิจกรรมท่ีบุคลากรแต่ละคนปฏิบัติ              
2. สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานคลัง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจอนุมัติ และผู้
ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย  จำนวน 6 ท่าน ให้ข้อมูลในงานที่แต่ละตำแหน่งงาน 3. สัมภาษณ์เจาะลึก           
ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน และผู้ชำนาญการบริหารงานคลัง จำนวน 1 ท่าน 
ข้อมูลการตรวจสอบการเบิกจ่าย กำหนดจุดควบคุมการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละ
กิจกรรมการเบิกจ่าย 

การตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์ เป็นการตรวจข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลจากสัมภาษณ์
ส่งให้ ข้อมูลที่ได้รับมาสรุปเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองกัน ผู้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ปฏิบัติงานคลังที่มี
ความชำนาญในระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจเช็ค
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  แล้วทำการตรวจข้อมูลกับเอกสารปฏิบัติงานจริง อีกครั้งก่อนนำไปจัดทำผัง
วงจรการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสัมภาษณ์ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายและวิเคราะห์เป็นผังวงจรการเบิกจ่ายพร้อม
คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 14 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
3. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
5. การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักค่าธรรมเนียม

การสอบ 
6. การเบิกเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
7. การเบิกทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ  
8. การเบิกค่าติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
9. การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
10. การเบิกเบ้ียประชุมกรรมการ 
11. การเบิกค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน  
12. การเบิกค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
13. การเบิกค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
14. การเบิกค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน

การสอนภาคพิเศษ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   
ข้อมูลสัมภาษณ์การดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการ 
1.ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
1.1. สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ก 1 ผู้ขอเบิกหรือหัวหน้าคณะนำผู้เดินทางไปราชการ จัดทำเอกสารต้นเรื่องเสนอเดินทางไปราชการ
ประชุม/ร่วมสัมมนา/ร่วมงานตามคำเชิญ/ร่วมหารือ/ความร่วมมือ/ร่วมพิธี ขอรับการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร หรือบันทึกขออนุมัติไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานนอกสำนักงานตามภารกิจ 
ก 2 ผู้ขอเบิกหรือหัวหน้าคณะนำผู้เดินทางไปราชการ พิจารณาเงินงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการ
การนำเสนอโดยพิจารณาจากเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณที่ ได้รับการอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามโครงการ แหล่งเงินงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามภารกิจ หรือให้เดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการมีวิธีการพิจารณาหลักการเหตุผลความจำเป็นในการอนุมัติให้ดำเนินงาน 3 
รูปแบบ  
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ก 2.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ 
ตามท่ีได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรรเงินงบประมาณ ของหน่วยงานตาม
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ก 2.2 งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรโครงการของหน่วยงาน  อนุมั ติจากคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน กำหนดเป็นการเฉพาะของแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน เวลา
ดำเนินการ 

ก 2.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการงบกลาง 
หมายเหตุ  กรณีไม่มีเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณ อาจไม่อนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรืออนุมัติให้ไปราชการ ให้ดำเนินการจัดทำการขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
พร้อมของอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวนอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ ให้เรียบร้อยก่อน จึงเข้า
สู่กระบวนการพิจารณางบประมาณอีกครั้ง 

1.2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ก 3 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน ได้รับต้นเร่ือง
อนุมัติเดินทางไปราชการประชุม/ร่วมสัมมนา/ร่วมงานตามคำเชิญ/ร่วมหารือ/ความร่วมมือ/ร่วมพิธี 
หรือบันทึกขออนุมัติไปราชการเพื่อปฏิบัติงานนอกสำนักงานตามภารกิจ ตรวจสอบเอกสาร และสิทธิ
เป็นบุคลากรที่มีเบิกค่าเดินทางไปราชการตามแหล่งเงินงบประมาณของผู้ได้รับสิทธิ ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ ประกอบด้วย 

1. ช่ือโครงการ กำหนดการประชุม/อบรม/สัมมนา  
2. ช่ือผู้เดินทางไปราชการ 
3. สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ 
4. เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการ 
5. จำนวนเงินที่ใช้เพ่ือเดินทางไป ราชการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ  โดยระบุสาระสำคัญ ดังน้ี  ช่ือผู้เดินทางไปราชการ  สถานที่ที่จะเดินทางไป
ราชการและวัน เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการ ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทาง 

หมายเหตุ  กรณีผู้ขอเบิกเดินทางไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แนบเอกสารหนังสือที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เดินทางไปราชการ ประกอบกับรายละเอียด งานที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจที่
กำหนดไว้ในระเบียบ และกำหนดการประชุม/อบรม/สัมมนา/งานที่ปฏิบัติ โดยตรวจสอบสิทธิเป็น
บุคลากรที่มีเบิกค่าเดินทางไปราชการตามแหล่งเงินงบประมาณของผู้ได้รับสิทธิ 
ก 4 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตรวจสอบพบว่า
เอกสารถูกต้องตามระเบียบฯ บันทึกในแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการที่พิมพ์จากระบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแหล่งเงินงบประมาณที่กำหนด เพ่ือผูกพัน กันเงิน
งบประมาณในการเบิกจ่ายบันทึกในระบบควบคุมเงินงบประมาณของหน่วยงาน  
หมายเหตุ  กรณี ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ปฏิบัติ 2 กรณีดังนี้ 

1.ส่งคืนให้ผู้ขอเบิกอนุมัติเดินทางไปราชการแก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
2.ส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานประสานงานแก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
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ก 5 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน บันทึกในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอพิจารณาอนุมั ติงบประมาณ  เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/
ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม  การเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
ก 6  หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาโครงการ เห็นชอบ นำเสนอสำนักงานอธิการบดี ต่อไป 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิกปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 7 รองอธิการบดี ผู้กำกับดูแล พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบส่ง จัดส่งเอกสารไปยังกองนโยบาย
และแผน 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 8 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พิจารณาโครงการ เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ เมื่อเห็นชอบ 
ส่งต่อ หน่วยงานคลัง 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 9 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา ตรวจสอบเอกสารโครงการ           
เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตามระเบียบที่ใช้ในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 10 อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งต่อ หน่วยงาน
ธุรการ จัดทำคำสั่งให้ผู้ขอเบิก เพ่ืออนุมัติ เดินทาง 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่
ขอเบิก 
ก 11 หน่วยงานธุรการมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบออกคำสั่ง จัดทำคำสั่งให้เดินทางไปราชการก่อน
เดินทาง กำหนดโครงการ วันเวลาเดินทางไปและกลับ สถานที่เดินทาง วิธีการเดินทาง ให้มีสิทธิการ
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณที่กำหนด หรือไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่งต่อ ผู้
ขอเบิก 
ก 12 ผู้ขอเบิก ขออนุมัติรถยนต์ราชการ หรือขออนุมัติรถยนต์ส่วนตัวหรือ จองพาหนะประจำทาง 
และส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ 
ดำเนินการ 
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใช้พาหนะต่าง ๆ   

1.กรณีใช้รถของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใช้รถของส่วนราชการ 
พร้อมระบุวันที่ เดินทาง สถานที่และเวลาเดินทางไปกลับอย่างชัดเจน กำหนดชื่อ
พนักงานขับรถพร้อมลงนามไว้ในคำสั่ง เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 
2.กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ ให้ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิง พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 

ก 13  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานท่ีสังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณดำเนินการยืมเงิน
นอกงบประมาณ บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กำหนดสัญญายืมตามเอกสาร
ที่ได้รับอนุมัติไปราชการ  
หมายเหตุ  กรณีไม่ยืมเงิน ให้ดำเนินการข้อ ก 20  
ก 14 พิมพ์ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  ส่งกลับไปยังผู้ขอเบิกลงนาม 
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ก 15   ผู้ขอเบิกลงนาม ส่งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง
หรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา  
ก16  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ รับเงินก่อนเดินทางไปราชการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 17  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา  เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ก 18   อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 
 หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่
ขอเบิก 
ก 19   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินยืมฯ 
ก 20  ผู้ขอเบิก รับเงินและเดินทางไปราชการตามที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินงานและการจัดทำหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบกำหนด 

1.3.  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ก 21 ผู้ขอเบิกหรือหัวหน้าคณะนำผู้เดินทางไปราชการ ช่ือตามคำสั่งให้เดินทางไปราชการรวบรวม
เอกสารตามระเบียบฯ ลงนามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผู้รับผิดชอบการเงินหน่วยงาน ตรวจสอบ
เอกสาร 
ก 22 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย 

1. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก 
1.1. คำสั่งให้ไปราชการตามวันเวลา สถานที่ วัตถุประสงค์การเดินทางตรงตามที่ขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการจากผู้มีอำนาจ   
1.2. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ใช้รถยนต์ของ

ทางราชการ ระบุช่ือพนักงานขับรถ หมายเลข ทะเบียนรถ วัน เดือน ปี ที่ขอใช้รถยนต์ (ต้องสอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่เดินทางไปราชการ)  

1.3. กรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้องแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวแนบมาพร้อมกับรายงานการเดินทาง 

1.4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) กรณีใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะซึ่งไม่
สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  (ยกเว้นค่าเคร่ืองบิน)  ซึ่งต้องมีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรอง
การจ่ายครบถ้วน 

1.5. หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่พัก 
1.6. หลักฐานค่าวัสดุเช้ือเพลิง 
1.7. หลักฐานค่าพาหนะ 
1.8. ใบสำคัญหรือใบแทนใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายอ่ืน 
1.9. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง 

พร้อมหลักฐาน ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง มีภาษี ใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ เส้นทางที่ผ่านตามใบรับเงิน ต้อง
สอดคล้องกับ วันเวลา และเส้นทางที่เดินทางไปราชการ  
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1.10. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ผู้ได้รับสิทธิตามระเบียบการจ่ายเป็นเงินสดใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน  และกากบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  ใบแจ้งหน้ี  กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้
ล่วงหน้า  ใบรับเงิน กรณีซื้อ E-Ticket  แสดงรายละเอียดการเดินทางถูกต้องตรง  ตามหลักฐานการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ  

1.11. เอกสารตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
2. รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 

2.1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนท่ี 1 มีลายมือช่ือ            
ผู้เบิก 

2.2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ค่าทางด่วน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ มีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรองรายการจ่ายครบถ้วน 

2.3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดิน ทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 2เป็น
รายงานที่สรุปค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  (ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ได้แก่
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง / ค่าลงทะเบียนการอบรม ฯ ) 

2.4. ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการแยกเป็นรายบุคคล หรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งร่วม
เดินทางไปดัวยจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมฉบับเดียวกัน โดยระบุช่ือ ตำแหน่ง ผู้ร่วม
เดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได้ และหากมีการยืมเงินจากทางราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่าง
เดินทาง ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้จัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือส่งชดใช้เงินยืม 
หมายเหตุ กรณีเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ถูกต้อง คืนผู้ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการทบทวนเอกสารและแก้ไขก่อนส่งเบิกอีกครั้ง 
ก 23 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  
ก 24 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ 
ส่งให้ ขอเบิกลงนาม  
ก 25 ผู้ขอเบิก ลงนาม เสนอผู้พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน  
ก 26 หัวหน้าหน่วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศฯ นำส่งหน่วยงานคลัง 
 
2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   

2.1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
ก 27 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการและ
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ก 28 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเป็นการส่งใช้ใบสำคัญ
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ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินยืม ระบุเลขท่ีสัญญายืม ส่งเร่ืองให้ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย  

1. หนังสือเชิญ /เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดอบรม /ประชุม/สัมมนา จากหน่วยงานอ่ืน 
2. หนังสือหรือบันทึกข้อความขอไปราชการซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดย

ระบุสาระสำคัญได้แก่ ช่ือผู้เดินทางไปราชการ สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ วัน เดือน ปี ที่เดินทาง
ไปราชการและ จำนวนเงินที่ใช้เพ่ือเดินทางไปราชการ 

3. คำสั่งให้ไปราชการ 
4. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ใช้รถยนต์ของทาง

ราชการ ระบุช่ือพนักงานขับรถ หมายเลข ทะเบียนรถ วัน เดือน ปี ที่ขอใช้รถยนต์ (ต้องสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่เดินทางไปราชการ) 

5. กรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการต้องแนบหนังสืออนุมัติให้ใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวพร้อมกับรายงานการเดินทาง 

6.รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 
6.1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 ต้องลงนาม  

ลายมือช่ือผู้เบิก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน 
6.2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนท่ี 2 เป็น

รายงานที่สรุปค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  (ค่ารถรับจ้าง /ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
(ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง /ค่าลงทะเบียนการอบรมฯ ) พร้อมให้ผู้มีรายช่ือ
ตามคำสั่งให้ไปราชการลงนามทุกคน 

6.3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ)  มีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรองรายการจ่ายครบถ้วน 

6.4. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการอบรม/ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถยนต์ พร้อมสัญญาเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)/ ใบเสร็จค่าที่พัก  

7. แบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการ สถาบัน ลงนาม 
 หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หรืองดเว้นการเบิก 
ก 29 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เสนอแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือ
หัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้า
ใบสำคัญคู่จ่าย 
ก 30 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
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ก 31 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลง
นามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ก 32 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ เมื่อ
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น             
การเบิก 

2.2.  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ก 33 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบ
อำนาจลงนามแล้ว  
ก 34  พิจารณาหลักฐาน ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

ก 34.1 กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย  

ก 34.2 กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่าย
เช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็คกรณี 
ก 35 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับเงินแผ่นดินหรือรับเงินรายได้เข้าบัญชีจ่าย ติดต่อผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงิน เพ่ือ
ลงนามในงบหน้าใบสำคัญ 
ก 36 ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงิน ลงนามในงบหน้าใบสำคัญ 
ก 37 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงิน แก่ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังน้ี 

ก 37.1 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัย ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ                 
ตามจำนวนที่เบิก พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ก 37.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมลงนามในเอกสาร
งบหน้าใบสำคัญ 

ก 37.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิกจ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วหรือ
เงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่างจากเงินยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ก 38  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณและ
ปีงบประมาณ 
ก 39 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ประทับตราข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” เมื่อจ่ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ในเอกสารและใน
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ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันสรุปยอดเงินสด 
ธนาคาร ใบสำคัญ และลูกหน้ีคงเหลือประจำวันโดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่
จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ก 40 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 
3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

3.1.  ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย  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. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ก 8,ก 9,ก 13,   
ก16,ก 17 , ก 26,ก 29 

3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ก 5,ก 6,ก 7,          
ก 14,ก 23,ก 24,ก 27 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
(ต่อ)

 

73 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

72 

 

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ต่อ) 

 
ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมในการ
เบิกจ่าย 

4.1. สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ มีต้นเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการตามวัตถุประสงค์ของระเบียบที่ได้รับการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ ระบุ เร่ืองที่ไปปฏิบัติราชการ วัน เดือน ปี ที่ออกเดินทาง และวัน เดือน ปี ที่
เดินทางกลับ (คำสั่งต้องครอบคลุมการเดินทางไป – กลับ) ช่ือผู้เดินทางไปราชการ สถานที่ไปราชการ 
การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แหล่งเงินงบประมาณ ได้รับการอนุมัติและออกคำส่ังให้เดินทางไป
ราชการโดยผู้มีอำนาจ กรณีขอใช้รถราชการต้องระบุเลขทะเบียนรถ และช่ือพนักงานขับรถ และวัน 
เดือน ปี ที่เดินทางด้วย หรือกรณีใช้รถส่วนตัว ต้องระบุไว้ในคำสั่งไปราชการด้วย 

4.2. สอบทานแบบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การคำนวณอัตราการเบิก การลง
ลายมือช่ือผู้เบิก ครบถ้วนตามระเบียบกำหนด และหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญแทนใบเสร็จ และ
ใบสำคัญรับเงิน ต้องมีการบันทึกรายงานและข้อมูลตามกระทรวงการคลังกำหนด 

4.3. สอบทานการเขียนรายงานการเดินทางไปอบรม (แบบ 8708)  (ส่วนที่ 1)            
ต้องครบถ้วนและถูกต้อง  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้จัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หาก
ระยะเวลาในการ เร่ิมต้นและสิ้นสุดการ เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียด ของ
วันเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ ในกรณีที่ย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ 
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

4.4. กรณีมีการยืมเงินเดินทางไปราชการให้ระบุวันที่ ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืม ให้
ดำเนินการส่งใช้ใบสำคัญหรือส่งใช้เงินยืมตามกำหนดไว้ในสัญญายืมเงิน จำนวนเงินต้องไม่เกินความ
จำเป็นที่ใช้ในการเดินทาง 

4.5. สอบทานการเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ การนับเวลาเดินทางไปราชการให้นับ
เวลาต้ังแต่เดินทางจากที่พักหรือสถานท่ีออกเดินทางจนถึงเวลากลับถึงที่พัก ระบุในคำสั่ง คำนวณเป็น
รายช่ัวโมง ไม่คำนวณเป็นวัน  

4.6. สอบทานความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้           
ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง 
หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางจะต้อง
ช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐานขอเบิกเงินค่าพาหนะ 

4.7. การเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและการบัตร
โดยสารเคร่ืองบิน กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (itinerary Receipt) 

4.8. ในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง หรือค่าโดยสารรถประจำทาง เบิกได้ตามที่จ่ายจริงหรือ
ค่าโดยสารรถไฟเบิกได้ตามสิทธิของผู้เดินทางเข้ารับการอบรม ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 
บก.111) เป็นหลักฐานการจ่าย สอดคล้องกับวิธีการเดินทาง และเบิกจ่ายอย่างประหยัด 

4.9.เงินชดเชยค่าน้ำมันเช้ือเพลิง จะต้องระบุรายละเอียดในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการโดยขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการพร้อมหมายเลขทะเบียนรถที่นำไปปฏิบัติราชการ 
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4.10.สอบทานความถูกต้องของใบเสร็จรับ เงินค่าที่ พัก  กรณี จ่ายจริง (ให้แนบ
ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก) และใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) การเดินทางไปราชการสามารถเบิก
ค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร 

4.11.สอบทานความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ) ค่าพาหนะเดินทางไป
ราชการโดยปกติให้ใช้ยานพานะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มี
ยานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ 
แต่ผู้เดินทางจะต้องช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐานขอเบิกเงินค่า
พาหนะ 

4.12. สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน  
จำนวนเงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 

 
2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ 

1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
1.1 สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ข 1 ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม จัดทำโครงการจัดทำ
โครงการตามแบบขออนุมัติดำเนินการและพิจารณาเงินงบประมาณเพ่ือขออนุมัติจากอธิการบดี โดยมี
วัตถุประสงค์การอบรมตามระเบียบ การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา ต้องไม่เป็นการประชุม
ราชการ หรือ ผู้ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด จัดทำบันทึกขออนุมัติเข้า
รับการอบรม ตามโครงการของผู้จัดที่มี วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคคล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน          
การปฏิบัติงานเพ่ือเสนอเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้อนุมัติ แล้วเสนอให้หน่วยงาน
พิจารณาเงินงบประมาณ  ส่งบันทึกที่ ได้รับการอนุมั ติหรือโครงการอบรมตามแผนเป็นข้อมูล
ประกอบการการนำเสนอโดยพิจารณา  
ข 2 ผู้พิจารณางบประมาณ  พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร จากแหล่งเงิน
งบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นการอบรมให้ความรู้บริการวิชาการแก่บุคคลท่ัวไป หรือ ตามคำสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ พิจารณาหลักการเหตุผลและค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นในการอนุมัติและส่งต่อ ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินหรือผู้มีหน้าที่พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

ข  2.1 งบประมาณจากโครงการกิจกรรม  ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรร
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เงินงบประมาณ ของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ข 2.2 งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรโครงการของหน่วยงาน  อนุมั ติจากคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน กำหนดเป็นการเฉพาะของแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน เวลา
ดำเนินการ 

ข 2.3 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโครงการงบกลาง 
หมายเหตุ  กรณีไม่มีเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณ อาจไม่อนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรืออนุมัติให้ไปราชการ ต้องดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย พร้อม
ของอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวนอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ข 3  ผู้ปฏิบัติงานการเงินหรือผู้มีหน้าที่พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน ได้รับโครงการอบรม
ผ่านการพิจารณาโครงการทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดและโครงการท่ีเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอ่ืนที่
อนุมัติแล้ว ให้พิจารณา รหัสแหล่งเงินเงินงบประมาณท่ีต้องการใช้ในการดำเนินงาน พร้อมเอกสาร
ประกอบ มีสาระสำคัญดังน้ี 

1 กรณีมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด เอกสารและสาระสำคัญ ดังน้ี 
1.1 หลักสูตร/โครงการ ที่จัดฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย 
1.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน่นอน 
1.3 กำหนดการอบรม/กำหนดการจัดงาน 
1.4 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/แขกผู้เข้าร่วมงาน 
1.5 วัตถุประสงค์ของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนา

บุคลากร หรือพัฒนาหน่วยงาน หรือให้ความรู้บุคคลทั่วไป 
1.6 สถานที่ในการฝึกอบรม/จัดงานส่วนราชการ หรือสถานที่เอกชน 
1.7 แหล่งที่มาของงบประมาณรายละเอียดของงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย แยกตาม

หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1.8 ค่าตอบแทน ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน อัตรา

ค่าตอบแทน/ จำนวนวิทยากร/จำนวนกรรมการตัดสิน  
1.9 ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องด่ืม/ค่าเลี้ยงรับรองแขก /ของ

รางวัล/เงินรางวัล /ค่าเดินทางไปราชการ 
1.10 ค่าวัสดุ  ได้แก่  โล่  ของที่ระลึกฯลฯ 
1.11 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปกรณีไปอบรมภายนอกส่วนราชการ 
1.12 กรณีเข้ารับการอบรมหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด พิจารณาเอกสารและสาระสำคัญ ดังน้ี 
1.13 หลักสูตร/โครงการ ที่จัดฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด 
1.14 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน่นอน 
1.15 กำหนดการอบรม/กำหนดการจัดงาน 
1.16 ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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1.17 วัตถุประสงค์ของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนา
บุคลากร หรือพัฒนาหน่วยงาน หรือให้ความรู้บุคคลทั่วไป 

1.18 สถานที่ในการฝึกอบรม/จัดงานส่วนราชการ หรือสถานที่เอกชน 
1.19 แหล่งเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินงบประมาณขอเบิก ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง                 

ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก งบประมาณที่ใช้เบิกค่าดำเนินการ  
1.20 วันที่อนุมัติให้เดินทางและวันกลับ 

หมายเหตุ กรณีไม่มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตาม
แผน หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ ต้องการเข้ารับการอบรม แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
ข 4 ผู้ปฏิบัติงานการเงินหรือผู้มีหน้าที่พิจารณาเงินงบประมาณของหน่วยงาน บันทึกในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ผลผลิต แผนงาน โครงการ เป้าหมายการจัดสรรเงิน
งบประมาณ หมวดรายจ่าย ตรงตามกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ตรวจหลักวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมมีรูปแบบการดำเนินงาน กำหนดการจัดอบรม ระยะเวลาการอบรม  ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ ตรวจสอบสิทธิผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกำหนด และส่งต่อผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมตามแผน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมหรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม                
มีขั้นตอนดังน้ี 
 

ข 4.1  บันทึกขออนุมัติโครงการหลักในระบบสารสนเทศฯ ประกอบด้วย 
1.แบบกรณีจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย 
2.แบบกรณีจัดอบรมภายในมีการเดินทางไปราชการ 
3.แบบกรณีขออนุมัติเดินทางเข้ารับการอบรมหน่วยงานอ่ืน  

ข 4.2 พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการอบรมฯจากระบบสารสนเทศฯ 
ข4.3บันทึกใบขออนุมัติเข้ารับอบรมฯในระบบสารสนเทศฯเงินงบประมาณครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
ข 4.4 พิมพ์ใบขออนุมัติเข้ารับการอบรมจากระบบสารสนเทศฯ 

ข 5 ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมหรือผู้ต้องการเข้ารับ           
การอบรม   ลงนามแบบขออนุมัติโครงการและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาโครงการ 
ข 6 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบ โครงการ เสนอ รองอธิการบดีผู้กำกับดูแล พิจารณา 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม แก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
ข 7 รองอธิการบดีผู้กำกับดูแลพิจารณา เห็นชอบ โครงการ ส่งต่อกองนโยบายและแผน พิจารณา
โครงการ วัตถุประสงค์ แหล่งเงินตามการจัดสรรงบประมาณ 
หมายเหตุ กรณีไม่มีไม่เห็นชอบหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม แก้ไขเอกสารประกอบการ
อนุมัติ 
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ข 8  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหรือผู้ได้รับมอบหมาย  พิจารณา เห็นชอบ โครงการ 
วัตถุประสงค์ แหล่งเงินตามการจัดสรรงบประมาณส่งต่อ หน่วยงานคลัง  
หมายเหตุ กรณีไม่มีไม่เห็นชอบหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม แก้ไขเอกสารประกอบการ
อนุมัติ 
ข 9  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบการ
เบิกจ่ายส่วนราชการ เสนออธิการพิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณีไม่มีไม่เห็นชอบหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม แก้ไขเอกสารประกอบการ
อนุมัติ 
ข 10 อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งต่อ หน่วยงาน
ธุรการ จัดทำคำสั่งให้ผู้ขอเบิก เพ่ืออนุมัติ เดินทาง 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมตามแผน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม  ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการท่ี
ขอเบิก 
ข 11 หน่วยงานธุรการมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบออกคำสั่ง จัดทำคำสั่งให้เดินทางไปราชการก่อน
เดินทาง กำหนดโครงการ วันเวลาเดินทางไปและกลับ สถานที่เดินทาง วิธีการเดินทาง ให้มีสิทธิการ
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณท่ีกำหนด หรือไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่งต่อ 
ผู้ให้มีสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามเงินงบประมาณที่กำหนด 
ข 12 ขออนุมัติรถยนต์ราชการ หรือขออนุมัติรถยนต์ส่วนตัวหรือ จองพาหนะประจำทาง และส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ ดำเนินการ 
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใช้พาหนะต่าง ๆ   

1. กรณีใช้รถของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใช้รถของส่วนราชการ 
พร้อมระบุวันที่เดินทาง สถานที่และเวลาเดินทางไปกลับอย่างชัดเจน กำหนดช่ือพนักงานขับรถพร้อม
ลงนามไว้ในคำสั่ง เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 

2. กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ ให้ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิง พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 
หมายเหตุ  กรณีไม่ยืมเงิน ให้ดำเนินการข้อ ก 20  
ข 13  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานท่ีสังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณดำเนินการยืมเงิน
นอกงบประมาณ บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กำหนดสัญญายืมตามเอกสาร
ที่ได้รับอนุมัติไปราชการ  
ข 14 พิมพ์ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  ส่งกลับไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม  ลงนาม 
ข 15   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมลงนาม ส่งขอตรวจสอบสิทธิ
การยืมเงินตามระเบียบ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา  
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ข 16  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ รับเงินก่อนเดินทางไปราชการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับ
การอบรม ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ข 17  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา  เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับ
การอบรม ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ข18   อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการ
อบรม ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 
ข 19   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินยืมฯ 
ข 20  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมรับเงินและเดินทางไป
ราชการตามท่ีได้รับอนุมัติ 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ข 21 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมลงช่ือตามคำสั่งให้เดินทางไป
ราชการรวบรวมเอกสารตามระเบียบฯ ลงนามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผู้รับผิดชอบการเงิน
หน่วยงาน ตรวจสอบเอกสาร 
ข 22 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย 

1. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติบันทึก หรือ คำสั่งอนุมัติในเอกสารต้นเรื่องให้
เดินทางไปหนังสืออนุมัติโครงการของผู้จัดที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วย 

1.1 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกกรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดโครงการ/หลักสูตรที่จัด
ฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อน และรายละเอียดโครงการ /
หลักสูตรต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน หลักการและวัตถุประสงค์  
ระบุสาระสำคัญ  ได้แก่ 

1.1.1 เอกสารบันทึกขออนุมัติหลักสูตร/โครงการ ที่จัดฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.2 บัญชีแสดงการลงลายมือช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้มีสิทธิการเบิกตามระเบียบ
กำหนด 
1.1.3 หนังสืออนุมัติให้เชิญและเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
1.1.4 หนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรท่ีออกจากมหาวิทยาลัย 
1.1.5 กรณีที่เชิญวิทยากรผ่านหน่วยงานจะได้รับหนังสือแจ้งรายช่ือของวิทยากร 
1.1.6 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร/ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องด่ืม /ค่าที่พัก /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีจ่ายเงินให้บุคคล
ธรรมดา 
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1.1.7 ดำเนินการตามระเบียบพัสดุสำหรับค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน  ค่าของที่ระลึก เป็นต้น 
1.1.8 กรณีออกนอกท่ีต้ังสำนักงานต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยจัดทำ

รายงานการเดินทางไปราชการ  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก/ใบแจ้งรายการโรงแรม (Follio) 
(ถ้ามี) 

1.1.9 เอกสารแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมดังน้ี 
1.1.10 แบบขออนุมั ติเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ ใช้เบิกค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน อัตราค่าตอบแทน/จำนวนวิทยากร/จำนวนกรรมการตัดสิน  

1.1.11 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอยจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ ใช้เบิกค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหาร / อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม / ค่าเลี้ยงรับรองแขก  

1.1.12 แบบเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯกรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ ใช้เบิกค่าใช้สอย ได้แก่ ของรางวัล / เงินรางวัล   

1.1.13 แบบรายงานขออนุมัติซื้อจ้างจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุ  ได้แก่  โล่  ของที่ระลึกฯลฯ 

1.1.14 แบบขออนุมั ติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ กรณีไปอบรมภายนอก
ส่วนราชการ 

1.2 กรณีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม / ประชุม / สัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัดให้ เอกสาร
ประกอบเบิก       

1.2.1หนังสือเชิญจากหน่วยงานอ่ืน หรือ เอกสารการประชาสัมพันธ์การจัดอบรม  
1.2.2 หนังสือหรือบันทึกข้อความขอไปราชการ/ เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการ   
1.2.3 คำสั่งให้ไปราชการ 
1.2.4 รายงานการเดินทางไปราชการ  
1.2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการอบรม 
1.2.6 ใบเสร็จค่าเช่าที่พัก/ใบแจ้งรายการโรงแรม (Folio) 

หมายเหตุ กรณีเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ถูกต้อง คืนผู้ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการทบทวนเอกสารและแก้ไขก่อนส่งเบิกอีกครั้ง 
ข 23 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  
ข 24 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ 
ส่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมลงนาม  
ข 25 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรมขอเบิก ลงนาม เสนอผู้
พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน  
ข 26 หัวหน้าหน่วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ นำส่งหน่วยงานคลัง 
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2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1  ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ข 27 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการและ
ลงทะเบียนรับในระบบ สารบรรณ 
ข 28 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเป็นการส่งใช้ใบสำคัญ
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินยืม ระบุเลขท่ีสัญญายืม ส่งเร่ืองให้ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอของเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย  

1. กรณีหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม/ประชุม สัมมนา หรือจัด 
งานเอกสารการเบิกประกอบด้วย 

1.1 หลักสูตร/โครงการ ที่จัดฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

1.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ในเวลาที่แน่นอน 
1.3 กำหนดการอบรม/กำหนดการจัดงาน 
1.4 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/แขกผู้เข้าร่วมงาน 
1.5 วัตถุประสงค์ของการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนา

บุคลากร  หรือพัฒนาหน่วยงาน หรือให้ความรู้บุคคลทั่วไป 
1.6 สถานที่ในการฝึกอบรม/จัดงานส่วนราชการ หรือสถานที่เอกชน 
1.7 คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน (ถ้ามี) 

1.7.1 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายแยกตามประเภทรายจ่าย  
1.7.1.1 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร/ 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน อัตราค่าตอบแทน/จำนวนวิทยากร/จำนวนกรรมการตัดสิน 
1.7.1.2 เอกสารใบสำคัญของผู้รับเงินบันทึกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตร

ประชาชน     
1.7.1.3 หนังสืออนุมัติให้เชิญและเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  
1.7.1.4 หนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรท่ีออกจากมหาวิทยาลัย  
1.7.1.5 กรณีที่เชิญวิทยากรผ่านหน่วยงานจะได้รับหนังสือแจ้งรายช่ือของ

วิทยากร  
1.7.1.6แบบขออนุมัติเบิกค่ายค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม/ ค่าเลี้ยงรับรองแขก/ของรางวัล/เงินรางวัล  เอกสาร 
1.7.1.7 ใบสำคัญของผู้รับเงินบันทึกข้อมูลครบถ้วน  พร้อมสำเนาบัตร

ประชาชน แสดงรายการประเภทรายจ่าย อัตราการเบิก จำนวน จำนวนเงินรวม พิจารณาเพ่ิมเติม
กรณีมีหัก ณ ที่จ่าย  
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1.7.1.8 บัญชีแสดงการลงลายมือช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้อง  
1.7.1.9 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม /ค่าที่พัก /สำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา 
1.7.1.10 แบบขอเบิกจ่ายวัสดุ ค่าวัสดุการจัดงาน โล่ โดยวิธีการจัดหา              

ตามระเบียบพัสดุฯ  
1.7.1.11 แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประกอบด้วยเอกสาร  
1.7.1.12 รายงานการเดินทางไปราชการ แบบเบิกเดินทางไปราชการ  
1.7.1.13 ใบสำคัญแทนใบเสร็จการเบิกรถรับจ้าง  
1.7.1.14 ค่าวัสดุเช่ือเพลิง(ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ)  
1.7.1.15 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ลงนามอนุมัติโดยหัวหน้าส่วน

ราชการสำหรับกรณีเข้ารับการอบรมหรือจัดอบรมนอกที่ต้ังสำนักงาน 
1.7.1.16 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 

ต้องลงนาม  ลายมือช่ือผู้เบิก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 2 เป็นรายงานที่สรุปค่าเบ้ียเลี้ยง  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  (ค่ารถรับจ้าง/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน (ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง/ ค่าลงทะเบียนการอบรมฯ ) พร้อมให้ผู้มีรายช่ือตามคำสั่งให้ไปราชการ
ลงนามทุกคน 

1.7.1.17 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรองรายการจ่ายครบถ้วน 

2. กรณีเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัดให้เอกสารการขอเบิก
ประกอบด้วยแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอยแบบทั่วไป กรณีส่งคืนใบสำคัญให้ระบุ 

2.1 หนังสือเชิญ/เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหน่วยงานอ่ืน 
2.2 หนังสือหรือบันทึกข้อความขอไปราชการซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดย

ระบุสาระสำคัญได้แก่ ช่ือผู้เดินทางไปราชการ สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ วัน เดือน ปี ที่เดินทาง
ไปราชการและ จำนวนเงินที่ใช้เพ่ือเดินทางไปราชการ 

2.3 คำสั่งให้ไปราชการ 
2.4 กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ใช้รถยนต์ของทาง

ราชการ ระบุช่ือพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ วัน เดือน ปี ที่ขอใช้รถยนต์ (ต้องสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่เดินทางไปราชการ) 

2.5 กรณีที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการต้องแนบหนังสืออนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว
พร้อมกับรายงานการเดินทาง 

2.6 รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 
2.6.1ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 ต้องลงนาม  

ลายมือช่ือผู้เบิก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานขอเบิกที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน 
2.6.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 2   เป็น

รายงานที่สรุปค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  (ค่ารถรับจ้าง/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน                 
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(ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง/ค่าลงทะเบียนการอบรม ฯ) พร้อมให้ผู้มีรายช่ือ
ตามคำสั่งให้ไปราชการลงนามทุกคน 

2.6.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ)  มีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรองรายการจ่ายครบถ้วน 

2.6.4ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการอบรม/ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถยนต์ พร้อมสัญญาเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)/ใบเสร็จค่าที่พัก 
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หรืองดเว้นการเบิก 
ข 29 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เสนอแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือ
หัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้า
ใบสำคัญคู่จ่าย 
ข 30 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ข 31 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ             
ลงนามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ  ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ข 32 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ เมื่อ
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น          
การเบิก 
 

2.2  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ข 33 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบ
อำนาจลงนามแล้ว  
ข 34  พิจารณาหลักฐาน ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 
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ข 34.1 กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย  

ข 34.2 กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่ง
จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็คกรณี 
ข 35 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับเงินแผ่นดินหรือรับเงินรายได้เข้าบัญชีจ่าย ติดต่อผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงิน เพ่ือ
ลงนามในงบหน้าใบสำคัญ 
ข 36 ผู้ขอเบิกรับเงิน/ส่งใช้ใบสำคัญเงินยืม/ลงนามงบหน้าใบสำคัญ 
ข 37 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงิน แก่ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังน้ี 

ข 37.1 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัย ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ตามจำนวนที่เบิก พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ข 37.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมลงนามในเอกสาร
งบหน้าใบสำคัญ 

ข 37.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิกจ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วหรือ
เงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่างจากเงินยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ข 38  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณและ
ปีงบประมาณ 
ข 39 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ประทับตราข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” เมื่อจ่ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ในเอกสารและใน
ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันสรุปยอดเงินสด 
ธนาคาร ใบสำคัญ และลูกหน้ีคงเหลือประจำวันโดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่
จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข 40 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 

3 การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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 

3.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ข 8 , ข 9,           
ข 13, ข 16,ข 17, ข26, ข 29, ข30 

3.3ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ข 6,ข 7,ข14,            
ข 23, ข 24,ข 27 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ต่อ) 

 
  ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ต่อ) 92
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมในการ
เบิกจ่าย 

4.1 รับเอกสารขอเบิกเงินรวมทั้งสัญญายืมเงินที่ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย 
(ถ้ามี) 

4.2 ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายที่ได้รับกับโครงการและ               
การดำเนินการ ที่สำคัญ ไม่ครบหรือมีรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ กำหนดการ ลักษณะการดำเนินงานบรรยาย อภิปราย ปฏิบัติการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

4.3 การเบิกจ่ายในกรณีมีการเดินทางไปราชการ รายงานการเดินทางไม่แสดงระยะเวลา
การเริ่มเดินทางและสิ้นสุดการเดินทางเป็นรายบุคคลกรณีเป็นหมู่คณะ ทำให้มีผลต่อการคำนวณค่า
เบ้ียเลี้ยง 

4.4 การจ้างเหมาบริการรถในการเดินทางไม่เป็นไปตามรูปแบบสัญญาท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน 

4.5 การเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายสำหรับค่าพาหนะส่วนตัว ไม่มี
บันทึกขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนการเดินทาง 

4.6 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรเกินกว่าระเบียบกำหนด หรือเบิกเกินโดยไม่ได้รับอนุมัติ
จ่ายเกินก่อนการดำเนินงาน 

4.7 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรจะเบิกได้เฉพาะการอบรมฯที่เป็นช่ัวโมงบรรยาย/
อภิปรายและประชุมกลุ่มเท่าน้ัน 

4.8 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแล้วไม่ให้เบิกค่าของที่ระลึกให้วิทยากรได้ 
4.9 การเบิกค่าเสื้อ/ค่าเคร่ืองแต่งตัว ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ 
4.10 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้ 
4.11 ต๋ัวเคร่ืองบินที่เป้นกระดาษแฟกซ์ให้ถ่ายสำเนาติดกับต๋ัวมาด้วยเพราะเวลานานไป

จะทำให้เลือนจางอ่านไม่ออกและทำให้ขาดเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งถือเป็นเอกสาร
สำคัญ และขาดความครบถ้วนของเอกสาร 
 
3. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1สรุปขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ค1 ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยมีสาระสำคัญ
เหตุผลความจำเป็น  ภาระงานท่ีทำในช่วงเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลา  รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเวลา
เร่ิมต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน   อัตราการเบิก แหล่งเงินงบประมาณท่ีเบิก โดยพิจารณาจากภารกิจ
ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ไม่อยู่ในเวลาปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ต้องขออนุมัติก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน แยกพิจารณาระเบียบตามกรณี ดังน้ี 
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1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจปฏิบัติงานประจำหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่
สามารถปฏิบัติงานสำเร็จได้ในเวลาราชการ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้เบิกจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

2. ปฏิบัติงานตามภารกิจการเรียนการสอนภาคพิเศษให้เบิกจากเงินรายได้ภาคพิเศษ เหตุผล
ความจำเป็นที่ขอ ภารงาน รายช่ือผู้ปฏิบัติ วันเวลาปฏิบัติงาน  ดำเนินการก่อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน อนุมัติ
ให้เบิกตามระเบียบและอัตราที่เบิก 

3. ปฏิบัติงานตามภารกิจในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษจากเงินรายได้ ตามความ
จำเป็นปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ต้องปฏิบัติ มีเหตุผลความจำเป็น ภารงาน รายช่ือผู้ปฏิบัติ วันเวลา 
ดำเนินการก่อนวันที่เร่ิมปฏิบัติงาน อนุมัติให้เบิกตามระเบียบและอัตราที่เบิก 
ค 2 หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พิจารณาเงินงบประมาณ 

ค 2.1 เงินงบประมาณจากโครงการกิจกรรม ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรร
เงินงบประมาณ ของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ค 2.2 กรณีไม่มีเงินงบประมาณท่ีได้อนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ จาก
งบกลางของมหาวิทยาลัย จำนวนอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ 
หมายเหตุ กรณีไม่มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  
แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณและอนุมัติ 
ค 3 หัวหน้าหน่วยงานท่ีต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบ เสนอ
พิจารณาอนุมัติ ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนขอผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  แก้ไข
เอกสารประกอบการอนุมัติ 
ค.4  อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาอนุมัติ ส่งกลับไปหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย  
ค 5 หัวหน้าหน่วยงาน เมื่อได้รับอนุมัติ ให้พิจารณา ผู้ปฏิบัติงานตามหน่วยงาน แยกเป็น 2 กรณี คือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดำเนินการสั่งการ และผู้ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน ส่งต่อ หน่วยงานธุรการ
จัดทำคำสั่ง ฯ 
ค 6 หน่วยงานธุรการของมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งกรณีมีผู้ปฏิบัติงานแยก หน้าที่ แยกอัตราการเบิก 
เตรียมเอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมลงนาม มีรายมือช่ือผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสิทธิเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัย แยกเบิกตามประเภทบุคลากรจากแหล่งเงินงบประมาณจากเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค 7  หัวหน้าหน่วยงาน  สั่งการให้เริมปฏิบัติงานและควบคุมผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามการอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย กรณีมีการ เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานขออนุมัติ ต่ออธิการบดีก่อนเร่ิมปฏิบัติ 
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ค 8 ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ใบลงเวลาประจำวัน ใบสรุปการลงเวลา จัดทำ
เอกสารหลักฐานการรับเงินล่วงเวลา กรณีเข้าธนาคารให้แนบหนังสือยินยอมการรับเงินผ่านธนาคาร
พร้อมหน้าบัญชีธนาคาร เบิกตามการบันทึกหรือคำสั่งที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ค 9 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบใบลงเวลา
ตรวจสอบกับคำสั่งหรือบันทึกอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา จัดทำใบสรุปการลงเวลาสรุปวันปฏิบัติงาน
นอกเวลา จัดทำเอกสารหลักฐานการรับเงินล่วงเวลา (กจ9) กรณีจ่ายเงินผ่านธนาคารให้ผู้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทน จัดทำหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินผ่านธนาคารรูปแบบเอกสารตามกระทรวงการคลัง
กำหนด 
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แก้ไขเอกสารประกอบการ
อนุมัติ 
ค 10  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกในแบบใบขอเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา ในระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเอกสารการเบิกจ่ายค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส่งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนาม 
ค 12 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ส่งให้
หัวหน้าหน่วยงาน  
ค 13 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา เห็นชอบลงลายมือช่ือหัวหน้าผู้ควบคุมเป็นผู้ขออนุมัติเบิกลงนาม
เป็นผู้ขอเบิก เสนอผู้พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนขอผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา แก้ไข
เอกสารประกอบการอนุมัติ 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ค 14 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ค 15 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารการขอของเบิกประกอบด้วย 
 

1.หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
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1.1 รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
1.3 เหตุผลและความจำเป็นสำหรับการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
1.4 ให้ระบุระเบียบที่ขอเบิกไว้ในบันทึก/ หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงาน  
1.5 ระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงินที่ประมาณการจ่าย 

2. คำสั่งให้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
3. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมงาน 
4. แบบฟอร์มหลักฐานการขอรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หรืองดเว้นการเบิก 
ค 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เสนอแบบเสนอแบบเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลัง
และพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ค 17 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ค 18 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลง
นามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ  ประกอบกับ แบบเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลง
นามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ค19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ เมื่อ
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป  
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น              
การเบิก 
 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
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ค 20 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบ
อำนาจลงนามแล้ว  
ค 21 พิจารณาหลักฐาน ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

ค 21.1 กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย  

ค 21.2 กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่ง
จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็คกรณี 
ค 22 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับเงินแผ่นดินหรือรับเงินรายได้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย หรือเบิกเงินรายได้หรือเงิน
รับฝากตามโครงการมหาวิทยาลัย  
ค 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงิน แก่ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิรับเงินแยกตามกรณีดังน้ี 

ค 23.1ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัย ส่งใช้เงินยืม
นอกงบประมาณ ตามจำนวนที่เบิก พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ค 23.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินรายบุคคล พร้อมลงนาม
ในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ค 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณและปีงบประมาณ 
ค 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ประทับตราข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” เมื่อจ่ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ในเอกสารและใน
ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันสรุปยอดเงินสด 
ธนาคาร ใบสำคัญ และลูกหน้ีคงเหลือประจำวันโดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่
จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ค 26  ส่งงานบัญชี 
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1  ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย  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  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ค 7,ค 13,ค 

14,ค 16 
3.3  ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ค 5,ค 8, ค 

10, ค 11
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

101



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

97 

 

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ต่อ) 
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4.ข้อมูลสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจ
ควบคุมในการเบิกจ่าย 

4.1. สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คำสั่งอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการลงลายมือช่ือการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

4.2. การขออนุมัติ หรือคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา มีการกำหนดรายช่ือผู้ปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนหรือมีการแก้ไขโดยไม่ขออนุมัติ ไม่กำหนดระเบียบและอัตราที่ใช้ในการเบิกจ่าย หรือไม่
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน    

4.3. ไม่มีการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่เป็นไปตามคำส่ังให้ปฏิบัติงาน งาน เวลา 
สถานที่ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับค่าตอบแทนทำให้เป็นการเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน 

4.4. สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน  
จำนวนเงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 

4.5. หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
 
4. การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วย
ปฏิบัติงานราชการ 

1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1.ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ง1 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ บันทึกขออนุมัติ
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยมีเหตุผลความจำเป็น ภาระงานที่ทำในช่วงเวลาปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา รายช่ือนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  อัตราการเบิก 
แหล่งเงินงบประมาณเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือสามารถให้
เบิกจากเงินรายได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม  ในการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน  
ต้องพิจารณาสาระที่สำคัญ  ดังนี้ 

1. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจ้างได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานในคร้ังนั้น ๆ  

2. การพิจารณานักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการแต่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และพิจารณาแล้วว่านักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานน้ันได้ 

3. ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานต้องเป็นเวลานอกเวลาเรียน ในวันปกติและวันหยุดราชการ 
วันปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาจะต้องไม่เป็นเวลาตามตารางสอนของวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

4. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงานราชการ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีสถานภาพ
นักศึกษาปกติในปีการศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ง 2 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ  พิจารณาเงิน
งบประมาณ 

ง 2.1 เงินงบประมาณจากโครงการกิจกรรม ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรร
เงินงบประมาณ ของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ง 2.2 กรณีไม่มีเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ จากงบ
กลางของมหาวิทยาลัย จำนวนอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ 
หมายเหตุ กรณีไม่มีรหัสงบประมาณหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  
แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณและอนุมัติ 
ง 3 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่ต้องการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ  พิจารณาโครงการ 
เมื่อเห็นชอบ เสนอพิจารณาอนุมัติ ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ  
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนขอผู้ขออนุมัติ นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ราชการ  แก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
ง.4  อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาอนุมัติ ส่งกลับไปหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา  แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
ง 5 หน่วยงานธุรการของมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่ง 1)กรณีมีผู้ปฏิบัติงานแยก หน้าที่ แยกอัตราการเบิก 
มีรายมือช่ือนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติปฏิบัติงาน  

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย  
ง 6 หัวหน้าหน่วยงาน รับบันทึกอนุมัติการดำเนินการก่อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน สั่งการให้เร่ิมปฏิบัติงาน
และควบคุมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตามคำอนุมัติของมหาวิทยาลัย กรณีมีการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานขออนุมัติต่ออธิการบดีก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน  
ง 7 ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน ใบสรุปการลง
เวลา เอกสารหลักฐานการรับเงินล่วงเวลา   
ง 8  ผู้ควบคุมลงนาม ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกสิ้นวันทำงานตรวจสอบรายช่ือตามคำสั่งหรือบันทึก
ที่อนุมัติ ได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถทำ
ก่อนหรือทำย้อนหลัง 

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบท่ีระเบียบ
กำหนด 
ง 9 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมเอกสาร 1)ใบลงเวลาตรวจสอบกับ
คำสั่งหรือบันทึกอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา จัดทำใบสรุปการลงเวลาสรุปวันปฏิบัติงานนอกเวลา 
จัดทำเอกสารหลักฐานการรับเงินล่วงเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด (แบบ บก -กจ 9) กรณีจ่ายเงิน
ผ่านธนาคารให้ผู้ได้รับเงินค่าตอบแทนจัดทำหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินผ่านธนาคารรูปแบบเอกสาร
ตามกระทรวงการคลังกำหนด 
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หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงานที่ต้องการ
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ แก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
ง 10  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกในแบบใบขอเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงาน ในระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเอกสารการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
ง 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส่งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ลงนาม 
ง 12 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา   ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ส่งให้
หัวหน้าหน่วยงาน  
ง 13 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา เห็นชอบลงลายมือช่ือหัวหน้าผู้ควบคุมเป็นผู้ขออนุมัติเบิกลงนาม
เป็นผู้ขอเบิก เสนอผู้พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนขอผู้ขออนุมัติปฏิบัติงาน แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 

2 . ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ง 14 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ง 15 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารการขอของเบิกประกอบด้วย 

1. หนังสือขออนุมัติ ให้นักศึกษาช่วยงานราชการ  โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
1.1. รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน 
1.2. กำหนดเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
1.3. เหตุผลและความจำเป็นสำหรับการขอนักศึกษาช่วยงานราชการ 
1.4. ให้ระบุระเบียบไว้ในบันทึก/ หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงาน 
1.5.ระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงินที่ประมาณการจ่าย 

2. สั่งให้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
3. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน/ ผู้ควบคุมงาน 
4. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนท่ีพิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ  

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ ลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติ เสนอ คณบดี/
ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 
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หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หรืองดเว้นการเบิก 
ง 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนามและลงทะเบียนคุมขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ เสนอแบบเสนอแบบเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ง 17 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ง 18 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลง
นามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ  ประกอบกับ แบบเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลง
นามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ง 19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ เมื่อ
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป  
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น           
การเบิก 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ง 20 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบ
อำนาจลงนามแล้ว  
ง 21 พิจารณาหลักฐาน ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 
ง 21.1 กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้กรมบัญชีกลาง
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเข้าบัญชี 
มหาวิทยาลัย  
ง 21.2 กรณีเงินรายได้ จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สั่ง
จ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย กรณีชดใช้เงินยืมราชการ เสนอ อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็คกรณี 
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ง 22 ผู้มีหน้าที่จ่าย รับเงินแผ่นดินหรือรับเงินรายได้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย หรือเบิกเงินรายได้หรือเงิน
รับฝากตามโครงการมหาวิทยาลัย  
ง 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายผู้รับหรือเข้าบัญชีจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับ
หรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินรายบุคคล พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ง 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงิน
งบประมาณและปีงบประมาณ 
ง 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  ประทับตราข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” เมื่อจ่ายเสร็จสิ้น บนเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ในเอกสารและใน
ทะเบียนคุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันสรุปยอดเงินสด 
ธนาคาร ใบสำคัญ และลูกหน้ีคงเหลือประจำวันโดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่
จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ง 26 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 

 
3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1.  ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ง 13 
3.3.  ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ง5,ง 7,ง 10,ง

11,ง 14 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

105 

 

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทีช่่วยปฏิบัติงาน 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทีช่่วยปฏิบัติงาน (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทีช่่วยปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน (ต่อ) 
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4.ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน             
การเบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน 
นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน  หนังสือขออนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หลักฐานการลง
ลายมือช่ือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

4.2.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 

4.3 หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
  
5. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสอบแข่งขันบุคคล  

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
สอบแข่งขันบุคคล  

1.ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

จ 1  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 
จัดทำจัดทำแบบขออนุมัติงบประมาณ แบบโครงการสอบแข่งขันที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือจัดสรรเงิน
งบประมาณประเภทเงินรับฝากตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่ารับ
สมัครสอบแต่ละโครงการ และเอกสารโครงการเบิกค่าตอบแทนสอบแข่งขันบุคลากรและคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการตามประเภทบุคลากรที่ดำเนินการสอบ บุคลากรที่จัดหาเป็นตำแหน่งงานที่
ได้รับเงินเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินเดือน โดยใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 เบิกเงินงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน  แต่เน่ืองปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดหาบุคลากรที่ต้องจ่ายเงินค่า
กรรมการ เป็นบุคลากรที่จัดหาเป็นตำแหน่งงานที่ได้รับเงินเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสอบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ออก
และตรวจข้อสอบเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง
ช่ัวคราวจ่ายเงินจากเงินรายได้ โดยต้องดำเนินการจัดทำโครงการสอบแข่งขันบุคลากรเสนออนุมัติ
มหาวิทยาลัย ประมาณการรายได้ค่าสมัครสอบและค่าใช้จ่ายในการจ่ายกรรมการตามระเบียบ  
จ 2 ผู้มีหน้าที่ พิจารณางบประมาณ   พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณจากเงินค่าสมัครสอบท่ี
มหาวิทยาลัยได้รับในปีงบประมาณคำนวณค่าใช้จ่ายในการเบิก ต้ังรหัสเงินงบประมาณตามแหล่งเงินที่
ใช้ในการเบิกจ่าย  

1.1. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
จ 3 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับแบบอนุมัติโครงการ และโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ดำเนินการบันทึกขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ 
จ 4 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ 
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จ 5 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารโครงการการ คำสั่ง แบบคำขอ
อนุมัติจากระบบ ส่งให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการ
สรรหาบุคลากร ลงนาม ในระบบสารสนเทศ พร้อมแนบคำสั่งและโครงการ และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานพิจารณา 
จ 6 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร          
ลงนามในระบบสารสนเทศ พร้อมแนบคำสั่งและโครงการ และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
จ 7 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบ โครงการ เสนอ หน่วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ แก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
จ 8 หน่วยงานคลังพิจารณา เห็นชอบ ในระเบียบการเบิกจ่าย และวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย  นำเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา 
หมายเหตุ กรณี ไม่ เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนหัวหน้าหน่วยงาน แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
จ 9 อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการปรับปรุงแก้โครงการ และเอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการท่ีขอเบิก 
จ 10 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ เตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน
ขออนุมัติในแบบระบบสารสนเทศ พร้อมแนบคำสั่งและโครงการ  
หมายเหตุ  กรณีไม่ยืมเงิน ให้ดำเนินการข้อ จ 16  
จ 11  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดำเนินการยืมเงินนอก
งบประมาณ  

จ 11.1 บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กำหนดสัญญายืมตาม
เอกสารที่ได้รับอนุมัติไปราชการ  

จ 11.2 พิมพ์ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  ส่งกลับไปยังผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม  ลงนาม 

จ 11.3   ลงนาม ส่งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม
งานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา  
จ 12  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ รับเงินก่อนเดินทางไปราชการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
จ 13  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา  เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
จ14   อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 
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หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 
จ15   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินยืมฯ 
จ 16  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

1.2. ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
จ 17  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวบรวมเอกสารตามระเบียบ
ฯ ลงนามเอกสารประกอบการเบิกเสนอผู้รับผิดชอบการเงินหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสาร 
จ 18 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย 

1เอกสารหลักฐานลงนามปฏิบัติงานในทุกสิ้นวันทำงาน 
2เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสรุปตามประเภทกรรมการ อัตราการจ่าย จำนวนเงินจ่าย 

หมายเหตุ กรณีเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ถูกต้อง คืนผู้ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการทบทวนเอกสารและแก้ไขก่อนส่งเบิกอีกครั้ง 
จ 19 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน กรณี
คืนเงินยืมให้ระบุ  จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอผู้
พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
จ 20 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์ เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศ ส่งให้
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงนาม  
จ 21 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงนาม เสนอผู้พิจารณาอนุมัติ
ของหน่วยงาน  
จ 22 หัวหน้าหน่วยงานลงนามแบบขออนุมัติ นำส่งหน่วยงานคลัง 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1.ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

จ 23 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
จ 24  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเป็นการส่งใช้ใบสำคัญ
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินยืม ระบุเลขท่ีสัญญายืม ส่งเร่ืองให้ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอของเบิก ประกอบด้วย 

1. ตรวจสอบความถูกต้องบันทึกขออนุมัติ แหล่งเงินงบประมาณ รายละเอียดการ
ดำเนินงานตามโครงการ วันเวลาที่กำหนด 
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2. ประกาศและคำสั่งแต่งต้ัง กรรมการ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบที่ ได้รับอนุมั ติ
ปฏิบัติงาน 

3. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในแต่และประเภท 
4. สำเนารายช่ือผู้เข้าสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคำรับรองจำนวนผู้เข้าสอบของ

ประธาน กรรมการจัดสอบ 
5. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานและลงนามรับรองการปฏิบัติงาน / ผู้ควบคุมงาน 
6. แบบฟอร์มหลักฐานการขอรับเงินค่าตอบแทนกรรมการ หลักฐานการรายช่ือใบสำคัญ

รับเงิน ผู้มีอำนาจลงนามควบคุมรับรอง 
7. แบบฟอร์มหลักฐานการขอรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
8. มีความถูกต้อง เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ วันเวลา ปฏิบัติงาน การลงรายมือช่ือ            

การรับรองการปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานไม่ความซ้ำซ้อนวันเวลาเรียนและการเบิกค่าตอบแทนอ่ืน 
การคำนวณวันทำงานตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ และหลักฐานการรับเงิน 
หมายเหตุ กรณี ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หรืองดเว้นการเบิก 
จ 25 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบใบขอเบิกเงินสำหรับค่าตอบแทน เสนอ ผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ 
ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
 26  ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
จ 27 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลง
นามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ  ประกอบกับ แบบเบิกเงินสำหรับ
ค่าตอบแทน  
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
จ 28 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ เมื่อ
เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น      
การเบิก 

2.2ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
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จ 29 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศ และแบบใบ
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้ว 
จ30 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลักกำหนด 
จ 31 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิได้รับเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

จ 31.1 จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัยส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามจำนวนที่เบิกพร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

จ 31.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสาร 
งบหน้าใบสำคัญ 

จ 31.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิก จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือ
เงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่าง จากเงินยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

จ 32 บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
จ 33 จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐาน
ใบสำคัญจ่ายพร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียน
คุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ  
จ 34 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3.การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1.  ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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 
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย จ 7,จ 12 , จ 13,  

จ 18,จ 19, จ 25, จ 26,  จ 27 
3.2 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 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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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคล 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคล (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคล (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคล (ต่อ) 
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน              
การเบิกจ่าย 

4.1 สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ            
การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกาศ
จัดหาบุคลากรตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย การมีคำสั่งแต่งต้ังกรรมการ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ 
หลักฐานการลงลายมือช่ือการปฏิบัติงาน และหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน            
มีความถูก ต้องตามวันเวลา สถานที่ หน้าที่ปฏิบัติงาน และมีการเบิกตามอัตราที่ระเบียบกำหนด 

4.2 กรณีเป็นการเบิกจ่ายจากเงินที่เก็บค่าสมัครสอบ การเบิกจ่ายจะต้องไม่เกินเงินที่ได้รับ
และตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจ่ายของมหาวิทยาลัย  

4.3 การลงนามในหลักฐานการจ่ายเงินของผู้เบิกจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารท่ีใช้
เบิกครบถ้วน  

4.4 กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย จำนวนเงินเงินยืมต้องไม่เกิน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามคำสั่ง กรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วให้รีบคืนเงินสดต่อ
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

4.5 สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
6. การเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการการเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ฉ 1 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
เงินงบประมาณประจำปี เพ่ือขอจัดสรรเงินงบประมาณเช่ารถใช้ในงานราชการ เสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติจัดสรรเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ  
เมื่อได้รับพิจารณาเงินงบประมาณแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณของ
หน่วยงานการจัดสรรเงินงบประมาณมี 2 แหล่งเงิน 

ฉ 1.1  โครงการกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ  เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรรเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์
การเช่าเพ่ือใช้งานในโครงการกิจกรรม 

หมายเหตุ หลักการพิจารณางบประมาณ ใน ข้อ ฉ 2  
ฉ 1.2 โครงการกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทงบดำเนินการ  เป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดสรรเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์การเช่าเพ่ือใช้ในงาน
ราชการภารกิจประจำ หลักการพิจารณางบประมาณ ใน ข้อ ฉ  3 
ฉ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยกำหนด
ประเภทรถที่เช่า จำนวน ระยะเวลาเช่า ทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานดำเนินการ กรณีจ้างเหมารถยนต์เพ่ือใช้งานตามโครงการ ดังน้ี 
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1.วัตถุประสงค์การจ้างเหมารถยนต์ เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในโครงการ 
2.อัตราค่าเช่าตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.ดำเนินการก่อนเริ่มโครงการ 

หมายเหตุ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเงินงบประมาณแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการต่อไปในข้อ ฉ 4 
ฉ 3 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาเงินงบประมาณที่มาหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ในโครงการเพ่ือ
ใช้เป็นค่ารถยนต์ในกรณีที่ไม่มีการจัดสรรไว้ให้ดำเนินการขออนุมัติโครงการก่อนเช่ารถยนต์มาใช้งาน 
กรณีเช่ารถใช้ในราชการ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์การเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการราชการ เช่น ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ 
ใช้เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับประเภทรถและขนายเครื่องยนต์ตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

2. จำนวนปีทำสัญญาเช่ารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบกำหนด 
3. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถยนต์ใช้ในการกำหนดราคาเช่าหรือเป็นการเช่าพร้อม

พนักงานขับรถ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด 
4. เง่ือนไขการเช่าและรูปแบบสัญญาที่เช่าต้องไปตามระเบียบพัสดุฯ กำหนดไว้ 
5. วงเงินงบประที่ใช้ในการเช่ารถยนต์ส่วนราชการต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ

การจัดสรรห้ามโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณมาสมทบจ่ายหรือนำเงินรายได้มาสมทบจ่าย 
หมายเหตุ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเงินงบประมาณแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการก่อนเร่ิมให้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อใน ข้อ ฉ 11 

1.1ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ฉ 4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน บันทึกขออนุมัติโครงการในระบบ สารสนเทศ 
ฉ 5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ 
ฉ 6  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน เตรียมเอกสารโครงการ คำสั่ง แบบคำขออนุมัติจาก
ระบบส่งให้ ผู้จัดทำโครงการลงนาม 
ฉ 7 ผู้จัดทำโครงการ ลงนามขออนุมัติในระบบสารสนเทศพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม 
ฉ 8 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาลงนาม เห็นชอบ ส่ง หน่วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ แก้ไขเอกสารประกอบการอนุมัติ 
ฉ 9 หน่วยงานคลังพิจารณา เห็นชอบ ในระเบียบการเบิกจ่าย และวงเงินงบประมาณที่ใช้ใน                
การเบิกจ่าย  นำเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา 
หมายเหตุ กรณี ไม่ เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนหัวหน้าหน่วยงาน แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
ฉ 10  อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
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หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการปรับปรุงแก้โครงการ และเอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการท่ีขอเบิก 

1.2ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ฉ 11  ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุหน่วยงานดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
โดยการจัดหา โดยวิธีการตกลงราคา (กรณีค่าจ้างไม่เกิน 100,000.00 ยกเว้นกระทรวงการคลังกำหนด
เป็นอย่างอ่ืน) ตรวจเอกสารการแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกอบด้วย 

1. หนังสือที่ ได้รับอนุมัติให้เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการประกอบด้วย เหตุผลและ              
ความจำเป็นระยะเวลาการเช่า กำหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนต์ที่ต้องการเช่า อัตราค่าเช่า 
ขอบเขตการจ้าง ระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เป็นต้น 

2. คำสั่งแต่งต้ังกรรมการดำเนินการจัดหา 
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถมาใช้ในราชการตามอัตราที่ระเบียบกำหนด 
4. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากระบบสารสนเทศ 
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล/ห้างร้าน/บริษัท 
6. ใบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ 
7. จัดทำสัญญาเช่ารถยนต์ให้ดำเนินการตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการที่

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    
8. ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่าจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตราพันละ 1.-บาท  และส่วนที่เกินกว่า  
1,000.- บาท ให้ติดอากรแสตมป์เพ่ิมอีก 1.-บาท 

ฉ 12 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจรับตาม
ระเบียบพัสดุฯ บันทึกแบบขออนุมัติการเบิกจ่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
หน่วยงานตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ 
ฉ 13 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย 

1. หนังสือที่ ได้รับอนุมัติให้เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการประกอบด้วย เหตุผลและ                
ความจำเป็นระยะเวลาการเช่า กำหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนต์ที่ต้องการเช่า อัตราค่าเช่า 
ขอบเขตการจ้าง ระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เป็นต้น 

2. คำสั่งแต่งต้ังกรรมการดำเนินการจัดหา 
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถมาใช้ในราชการตามอัตราที่ระเบียบกำหนด 
4. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากระบบสารสนเทศ 
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล/ห้างร้าน/บริษัท 
6. ใบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ 
7. จัดทำสัญญาเช่ารถยนต์ให้ดำเนินการตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการที่

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    
8. ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่าจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตราพันละ 1.-บาท  และส่วนที่เกินกว่า  

1,000.-  บาท ให้ติดอากรแสตมป์เพ่ิมอีก 1.-บาท 
9. ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ถ้ามี) 
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10. เอกสารใบตรวจรับ จากระบบสารสนเทศ พร้อมกรรมการลงนาม 
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งคืน หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก  
ฉ 14 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้สอย ในระบบสารสนเทศ 
ฉ 15 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย ในระบบ
สารสนเทศ ให้ หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยลงนาม  
ฉ 16 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยลงนาม แบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย ในระบบสารสนเทศ เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ฉ 17 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนาม เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอยในระบบ
สารสนเทศ เสนอหน่วยงานคลัง-พัสดุ เพ่ืออนุมัติการจ่าย 
 
 
 
 

2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1.  ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ฉ 18  หน่วยงานคลัง- พัสดุมหาวิทยาลัย ตรวจรับแบบเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารการซื้อ
จ้างตามระเบียบ และใบตรวจรับพัสดุ จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลง
นาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่ง
หน่วยงานฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการและ
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ และส่งต่อ หน่วยงาน ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
ฉ 19  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารประกอบการเบิกตามระเบียบพัสดุ 
ประกอบด้วย 

1. หนังสือที่ ได้รับอนุมัติให้เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการประกอบด้วย เหตุผลและ                
ความจำเป็นระยะเวลาการเช่า กำหนดเวลา ขนาดและประเภทของรถยนต์ที่ต้องการเช่า อัตราค่าเช่า 
ขอบเขตการจ้าง ระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เป็นต้น 

2. คำสั่งแต่งต้ังกรรมการดำเนินการจัดหา 
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่ารถมาใช้ในราชการตามอัตราที่ระเบียบกำหนด 
4. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากระบบสารสนเทศ 
5. ใบเสนอราคาจากบุคคล/ห้างร้าน/บริษัท 
6. ใบรายงานขออนุมัติจ้าง/จัดจ้างจากกรรมการ จากระบบสารสนเทศ 
7. จัดทำสัญญาเช่ารถยนต์ให้ดำเนินการตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการที่

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด    
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8. ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่าจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตราพันละ 1.-บาท  และส่วนที่เกินกว่า  
1,000.-  บาท ให้ติดอากรแสตมป์เพ่ิมอีก 1.-บาท 
9. ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ถ้ามี) 
10. เอกสารใบตรวจรับ จากระบบสารสนเทศ พร้อมกรรมการลงนาม 
11. ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน  ลงนามเจ้าหน้าที่พัสดุ และ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ฉ 20  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน  
เสนอ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย 
ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ฉ 21 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย  
ฉ 22  ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ              
ลงนามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ ประกอบกับ ใบรายงานผลการจัดซื้อ 
และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลง
นามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ฉ 23 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ                 
ใบรายงานผลการจัดซื้อ และขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น              
การเบิก  

2.1ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ฉ 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย 
แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใน            
การฝึกอบรมฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ให้เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท 
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2. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ให้เบิกเงิน
ผ่านระบบ GFMIS  จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย 
บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

3. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 
ฉ 25 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผู้ได้รับ
มอบอำนาจตามเง่ือนไขขอมหาวิทยาลัยกำหนด 
ฉ 26 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ฉ 27 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแบกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/
ปีงบประมาณ 
 ฉ 28 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินตามกรณี ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 
“ จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่
จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ฉ 29  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3.การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย  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      
3.1ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ฉ 8,ฉ 20,  ฉ 21,

ฉ 22   
3.2ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ฉ 4,ฉ 5,ฉ 7,ฉ 9,ฉ 

15,ฉ 18   
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ต่อ) 

 

133



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

126 

 

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ต่อ) 
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน                 
การเบิกจ่าย 

4.1 สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ใน             
การปฏิบัติงานราชการ งบประมาณที่ได้รับหมวดการจ่ายเงินงบประมาณตามสำนักงบประมาณ
กำหนด หนังสือขออนุมติเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ประเภทรถยนต์และ
วัตถุประสงค์การเช่าเป็นไปตามเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ราคากลางในการจัดหาต้องเป็นไป
ตามกระทรวงการคลังกำหนด การจัดหาต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

4.2 สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน  จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 

4.3 หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
 

7. การเบิกจ่ายการทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการการการเบิกจ่ายการทำประกันภัยทรัพย์สิน

ของรัฐ1   
1.ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  หรือผู้ขอเบิก 
1.1ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ช 1 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณประจำปี เพ่ือขอรับพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังน้ี 

ช 1.1 ขออนุมัติทำประกันภัยรถยนต์ของรัฐใช้ประโยชน์ภาคบังคับ   เป็นไปตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและรถราชการ  ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการเป็นสำคัญ  คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐได้กำหนด             
การประกันภัยรถราชการทุกคันต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ช 1.2 ขออนุมัติทำประกันภัยรถยนต์ของรัฐใช้ประโยชน์ภาคสมัครใจ ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจำนวนรถยนต์ที่ทำประกันทั้งหมดตามเง่ือนไขตามระเบียบกำหนด ให้ทำประกันความคุ้มครอง
ประเภทที่ 3 ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300,000.00 บาทต่อคนการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจต้องเป็นรถยนต์ราชการส่วนกลางที่ใช้ในภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุบ่อย หรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสเสียหาย ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
อ่ืนในวงกว้างและหรือจำนวนมาก 

ช  1.3 ขออนุมั ติทำประกันภัยทรัพ ย์สินของรัฐตามระเบียบพัสดุตามเง่ือนไข
กระทรวงการคลังกำหนด เช่น สถานที่ราชการในประเทศ ถือหลักประกันตนเอง ยกเว้นคลังเก็บสินค้า
หรือโรงงาน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายมากเม่ือเกิดอัคคีภัย ให้เอาประกันได้ และทรัพย์สินอ่ืนของทาง
ราชการที่จะเสนอจัดทำประกันภัยได้ต้องเป็นทรัพย์สินตามความหมายของระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ให้
จัดทำประกันได้โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
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ช 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรค่าประกันภัยทรัพย์สินมีรหัสเงิน
งบประมาณตามแหล่งเงินที่ ใช้ในการเบิกจ่าย การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดสรรเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ หรือตามระเบียบ
การบริหารเงินงบประมาณแต่ละประเภท โดยจะต้องมีทรัพย์สินที่ต้องทำประกัน ระยะเวลาทำประกัน 
จำนวนเงินค่าเบ้ียประกัน และเป้าหมายการคุ้มครองที่ชัดเจน  เมื่อได้รับพิจารณาเงินงบประมาณแล้ว
ส่งให้ 
ช 3 ผู้ได้รับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติทำประกันภัยทรัพย์สินของส่วนราชการพร้อมกำหนดประเภท
เง่ือนไข จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นไปตามระเบียบกำหนดพิจารณาเอกสาร
เสนอจากผู้รับประกันเปรียบเทียบประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการ
จ้างทำประกันทรัพย์สินโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบจากบันทึกที่ได้รับอนุมัติทำ
ประกันทรัพย์สินประกอบด้วย ประเภททรัพย์สิน จำนวน มูลค่าทรัพย์สิน ความจำเป็นระยะเวลาการ
ทำประกัน เง่ือนไขการประกันทรัพย์สินตามการอนุมัติของมหาวิทยาลัย 

1.หลักเกณฑ์การคำนวณค่าประกันทรัพย์สินราชการ 
2.คำสั่งแต่งต้ังกรรมการดำเนินการ 
3.ใบเสนอราคาจากตัวแทนบริษัทผู้เอาประกัน 
4.เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินตามเง่ือนไขกำหนด 

หมายเหตุ  กรณีไม่มีงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ช4 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาข้อเสนอเปรียบเทียบสรุปผลลงนามเสนอขออนุมัติจาก อธิการบดี 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้ได้รับมอบหมาย ปรับแก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือเสนออนุมัติ 
ช5  อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
หน่วยงานดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง หัวหน้าหน่วยงานปรับปรุงแก้โครงการ และเอกสารให้ถูกต้อง
หรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 

1.2ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ช 6 เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน ตรวจสอบเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ประเภทการทำ
ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การประกันภาคสมัครใจ             
การประกันทรัพย์สินอ่ืนตรวจสอบพบว่ามีเงินงบประมาณแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินที่ต้องทำประกัน พร้อมตรวจสอบ เอกสาร ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จัดทำบันทึกขออนุมัติแบบ
ขอเบิกเงินค่าเบ้ียประกันในระบบสารสนเทศ ดำเนินการได้ 2 กรณี 

1. กรณีทำประกันภัยรถยนต์  ดังนี้ 
1.1 จำนวนรถยนต์ที่เอาประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจ ไม่เกินวงเงินที่ได้การพิจารณา

จัดสรรงบประมาณประจำปี 
1.2 มีการกำหนดเง่ือนไขการรับประกัน ไว้ชัดเจนตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
2. กรณีทำประกันอาคารสถานที่หรือทรัพย์สินอ่ืนต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกล่ันกรอง

การจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐกำหนด หรือเป็นการหารือทำความตกลงกับคณะกรรการมาแล้ว 
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ช 7 เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัยในระบบสารสนเทศ ส่ง
ให้ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม 
ช 8 ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามในแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียประกัน ดำเนินการจัดทำประกันภัย
พร้อมเอกสารประกอบการเบิกเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  
ช 9 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในระบบสารสนเทศ  และส่งต่อ
หน่วยงานคลัง 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ช 10  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประกันภัยในสารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้า
หน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
ช 11  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณ ส่งเร่ืองให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก ประกอบด้วย 

1.หนังสือที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดทำ
ประกันภัยรถยนต์   (ไม่เกินวงเงินของผู้มีอำนาจอนุมัติ) 

2. หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการรถยนต์  เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือการทำประกันภาคสมัครใจ แยกเอกสารรถยนต์ให้ตรงกับ
ทะเบียนรถยนต์คันที่ได้รับอนุมัติ  

3. หากมีการประกันภัยประเภทอ่ืนขอหนังสือผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณาการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 

4. ใบแจ้งหนี้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) 
5. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน 

การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ โดยลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการ
สำนัก/  ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 
หมายเหตุ กรณี ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ช 12 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  เสนอ ผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ 
ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ช 13 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
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ช 14 ลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ประกอบกับ  แบบเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณีไม่เป็นชอบ  คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น            
การเบิก 
ช15 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แบบ 
แบบเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ช 16 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย 
แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ให้เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท 

2. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ให้เบิกเงิน
ผ่านระบบ GFMIS  จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย 
บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

3. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 
ช 17 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผู้ได้รับ
มอบอำนาจตามเง่ือนไขขอมหาวิทยาลัยกำหนด 
ช 18  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ช 19 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายเบิกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/
ปีงบประมาณ 
ช20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินตามกรณี ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า                   
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่
จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ช 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี 
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย  ช 1,ช 2,ช 3,ช5,  ช 8,ช 11,  ช 15,            

ช 16,ช 17,ช 18,  ช 19,ช20,  ช 21   
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3.2. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ช4,ช 13,            
ช 14 

3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ช 6,ช 7,                 
ช 9, ช 10  
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ 

 

140
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

133 

 

ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (ต่อ) 

 

141
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (ต่อ) 

 

142
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน            
การเบิกจ่าย 

4.1 สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าประกันภัยสินทรัพย์ของทาง
ราชการ ที่สำคัญ  หนังสือขออนุมติให้ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535  ใบแจ้งหน้ีของบริษัทประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
(ถ้ามี) 

4.2 การอนุมัติทำประกันทรัพย์สินตรงกับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ประเภททรัพย์สิน 
จำนวน เวลา ทุนประกัน เง่ือนไขการประกันเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

4.3 ควรมีทะเบียนคุมการทำประกันภัยสินทรัพย์ของทางราชการเป็นประวัติ ผู้รับประกัน 
ทุนประกัน เบ้ียประกัน ระยะเวลาการทำประกัน เร่ิมต้นสิ้นสุด การเรียกชดใช้ 

4.4 สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 

4.5 หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
 
8. การเบิกจ่ายการติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ  
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายการติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ  

1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1.  ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ญ 1 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำคำขอเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเป็นค่าโทรศัพท์ สามารถเบิก 
ได้ 3 กรณี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังน้ี 

ญ 1.1 ขออนุมัติค่าโทรศัพท์ประจำสถานท่ีราชการ ค่าติดต้ัง ค่าย้าย ทางโทรศัพท์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ญ 1.2 ขออนุมัติค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของทางราชการในตำแหน่งที่ต้องติดต่อ
ราชการนอกเวลาราชการปกติเป็นประจำ 

ญ 1.3 ขออนุมัติค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ ต้องเป็นโทรศัพท์
และเลขหมาย (ซิมการ์ด)ที่ได้มาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือเป็นการเช่า ยืม จ่ายค่าใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การเบิกเป็นไปตามกระทรวงการคลังกำหนด 

1.2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ญ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรมีรหัสเงินงบประมาณตามแหล่งเงินที่
ใช้ในการเบิกจ่าย การเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดสรรเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อนเร่ิมปีงบประมาณ หรือตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณแต่ละประเภท โดยจะต้องมี จำนวนเลขหมาย 
สถานที่ติดต้ัง ภารกิจที่ใช้ รายช่ือผู้ได้รับสิทธิการใช้โทรศัพท์ประจำบ้านพัก หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จำนวนเงินงบประมาณ  เมื่อได้รับพิจารณาเงินงบประมาณแล้วส่งให้ผู้ได้รับมอบหมาย 
ญ 3 ผู้ได้รับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติค่าโทรศัพท์พร้อมกำหนด เลขหมายโทรศัพท์ ประเภทโทรศัพท์ 
หน่วยงานหรือผู้ถือครองเลขหมาย เง่ือนไขการใช้โทรศัพท์ จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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และเป็นไปตามระเบียบกำหนดเสนอหัวหน้าหน่วยงานเสนอเริ่มเบิกต้นปีงบประมาณหรือมี                  
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับสิทธิ  
หมายเหตุ  กรณีไม่มีงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ญ4 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาข้อเสนอเปรียบเทียบสรุปผลลงนามเสนอขออนุมัติจาก อธิการบดี 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้ได้รับมอบหมาย ปรับแก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือเสนออนุมัติ 
ญ5  อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
หน่วยงานดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง หัวหน้าหน่วยงานปรับปรุงแก้โครงการ และเอกสารให้ถูกต้อง
หรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 

1.3. ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ญ 6  ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายดำเนินงาน จัดทำทะเบียน
ควบคุมการใช้โทรศัพท์ตามการอนุมัติควบคุมวงเงินการเบิกจ่าย และทะเบียนการใช้โทรศัพท์ บันทึก
การใช้แยกตามหมายเลขโทรศัพท์  
ญ 7 ผู้ได้รับมอบหมาย ต้ังเรื่องรับเอกสารใบแจ้งค่าคิดต้ัง ค่าโยกย้าย ค่าใช้บริการ พร้อมรายละเอียด
การใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้บริการและการใช้โทรศัพท์ตามทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์           
หักรายการเบิกที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ บันทึกการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ประจำเดือนแนบ
เอกสารบันทึกตามการอนุมัติ มีเอกสารประกอบดังน้ี 

1. รับเอกสารใบแจ้งค่าใช้บริหาร (STATEMENT) พร้อมรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ 
2. ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ในกรณีเป็นโทรศัพท์สำนักงาน ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์

ประจำเดือนที่ขอเบิก 
3. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องคืนผู้ขออนุมัติทบทวนเอกสารและแก้ไขก่อนส่งเบิก 
4. กรณีตรวจสอบเอกสารถูกต้อง บันทึกแบบเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ในระบบ

สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอผู้พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน นำส่ง
หน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ญ 8 ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณ บันทึกขออนุมัติแบบ
ขอเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศ 
ญ 9 ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ
สารสนเทศ ส่งให้ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม 
ญ  10 ผู้ ได้รับมอบหมาย  ลงนามในแบบขออนุมั ติจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิกเสนอหัวหน้าหน่วยงานและบันทึกอนุมัติโครงการ 
ญ 11 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบสารสนเทศ และส่งต่อ
หน่วยงานคลัง 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
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ญ12  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประกันภัยในสารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้า
หน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
ญ 13  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณ ส่งเร่ืองให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก ประกอบด้วย 

1. ใบแจ้งค่าใช้บริหาร (STATEMENT) พร้อมรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ 
2. ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนที่ขอเบิก 
3. แบบใบขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลงลายมือช่ือ

ผู้ขออนุมัติ เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 
หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ญ 14 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เสนอ ผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ 
ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ญ 15 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ญ   16 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมายลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับ แบบเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดี
อนุมัติ 
หมายเหตุ กรณีไม่เป็นชอบ  คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น            
การเบิก 
ญ 17 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แบบ 
แบบเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ญ 18 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่า
สาธารณูปโภค ขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อม
เอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้ว 
ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 
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1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ให้เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท 

2. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ให้เบิกเงิน
ผ่านระบบ GFMIS  จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย 
บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

3. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 
ญ 19 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผู้ได้รับ
มอบอำนาจตามเง่ือนไขขอมหาวิทยาลัยกำหนด 
ญ 20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ญ 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแบกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/
ปีงบประมาณ 
ญ 22  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินตามกรณี ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 
“ จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่
จ่ายและหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ญ 22 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ญ4,ญ 8,              

ญ 15,ญ  16 
3.3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ญ 9,ญ 11,

ญ12,  ญ 14 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายการติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 

 

 

148
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายการติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ (ต่อ) 

 

 

149
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายการติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ (ต่อ) 

 

 

150
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน              
การเบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและใช้
โทรศัพท์ของทางราชการ ตรวจสอบการอนุมัติการใช้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย สถานท่ีติดต้ัง 
หมายเลขโทรศัพท์ วงเงินค่าโทรศัพท์และประเภทโทรศัพท์ที่อนุมัติให้เบิกต่อสถานที่ ตำแหน่ง บุคคล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

4.2.  การเบิกจ่ายตามเอกสารใบแจ้งค่าใช้บริการ (Statement) โดยต้องตรวจสอบสิทธิของ
ผู้เบิกค่าโทรศัพท์บ้านพัก หรือค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่ายังได้รับสิทธิในช่วงที่เบิกหรือไม่  

4.3.  มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์ต้องปฏิบัติตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 

4.4.  การอนุมัติสิทธิการได้รับค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานหรือบุคคล ตามกรอบวงเงินที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติจะต้องตรวจสอบและเรียกเก็บส่วนเกิน ก่อนวันที่ขออนุมัติเบิกจ่าย 

4.5.  การเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ใบแจ้งหน้ีในเดือน สิงหาคม-กันยายน ไม่ถือ
เป็นรายจ่ายข้ามปีสามารถนำมาเบิกในปีงบประมาณได้ 

4.6.  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายที่ค่าโทรศัพท์ เป็นค่า
สาธารณูปโภคท่ีไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ให้จ่ายตามใบเจ้งยอด ส่วนค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 

4.7.  หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
4.8.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน  จำนวน

เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
9. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

1.ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ ผู้ขอเบิก 
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ฐ 1 ผู้พิจารณางบประมาณ จัดทำคำขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณค่าควบคุมงานประกอบด้วยค่า
กรรมการควบคุมงาน ค่ากรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คำนวณตาม
คำสั่งของมหาวิทยาลัยและงานระหว่างก่อสร้างในงบประมาณที่เบิกและไม่เกินอัตราตามระเบียบฯ 
ฐ 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณางบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรค่าควบคุมงาน มีรหัส
งบประมาณตามแหล่งเงินที่ ใช้ในการเบิกจ่าย พิจารณาประเภทค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณตามประเภทรายจ่ายที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมคำนวณจำนวนเงินที่จ่ายจากสัญญา
จ้างก่อสร้าง จำนวนกรรมการ และอัตราค่าตอบแทนหรือค่าใช้สอยตามระเบียบกำหนด ประมาณการ
วงเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายข้ออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง ใช้งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ให้งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอยและส่งให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ 
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หมายเหตุ กรณีไม่มีงบประมาณ ให้จัดทำ ข้อ ฐ 4  
ฐ 3 ผู้ได้รับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการควบคุม
งานก่อสร้าง พร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยตรวจสอบ คำสั่งแต่งกรรมการควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย บุคลากรภายใน ตำแหน่งงานอะไร บุคคลภายนอก 
ตำแหน่งงานอะไร สังกัดหน่วยงานอะไร จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานท่ีตนสังกัด หากเป็นผู้มีหน้าที่
ดังกล่าว ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ ให้เบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ฐ 4 ผู้พิจารณางบประมาณจัดทำโครงการขออนุมัติงบกลาง กรณีมีความจำเป็นให้เสนอมหาวิทยาลัย
และ ส่งให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการใน ข้อ ฐ 3 
ฐ 5 เจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงาน บันทึกอนุมัติโครงการค่ากรรมการควบคุมงาน ค่าตอบแทน               
ค่าเดินทางไปราชการ หมวดค่าใช้สอย จำนวนเงินตลอดปีงบประมาณในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
ฐ 6 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบ เสนอ อธิการบิดี อนุมัติ โครงการ 
หมายเหตุ กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้ได้รับมอบหมาย ปรับแก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือเสนออนุมัติ 
ฐ 7  อธิการบดี หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ ลงนามอนุมัติ ส่งผู้ได้รับมอบหมาย
ใน หน่วยงานดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง หัวหน้าหน่วยงานปรับปรุงแก้โครงการ และเอกสารให้ถูกต้อง
หรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 

1.2. ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ฐ 8 ผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เตรียมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

1. แบบเอกสารรายงานตรวจการจ้างประจำวัน 
2. แบบรายงานการควบคุมงานประจำวัน 
3. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการทุกท่านที่มีสิทธิ

การเบิกตามระเบียบ  
หมายเหตุ ให้กรรมการบันทึกทุกวันที่ปฏิบัติงาน  
ฐ 9 ผู้ได้รับมอบหมาย ต้ังเรื่องเบิกค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนหรือรอบการส่งงวดงานที่ปฏิบัติ 
แนบเอกสาร บันทึกตามการอนุมัติเบิกเงิน โครงการที่ได้รับอนุมัติ คำสั่งแต่งต้ังกรรมการฯ รายงาน 
การตรวจการจ้างในรอบที่เบิก เอกสารรายงานการเดินทางประกอบการเบิกเดินทางไปราชการ 
เอกสารทุกฉบับมีการรับรองและลงนามกรรมการทุกท่าน ส่งเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานดำเนินการ 
ฐ 10 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณตรวจสอบเอกสารการเงินจ่าย บันทึก
ขออนุมัติเบิกจ่าย แยกเป็น 2 กรณี  

ฐ 10.1 เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานงนี้และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1. เอกสารอนุมัติโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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2. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและ
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาสิ่งก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ 

3. สำเนาสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่สัญญา รายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลา
ก่อสร้าง มูลค่างานก่อสร้าง งวดงานและงวดเงินค่าการก่อสร้าง พร้อมสัญญาแนบท้าย(หากมี) 

4. หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้างของงวดงานที่ต้องการเบิกค่าควบคุมงานของ
กรรมการ  

5. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 73 (3) 

6. กรณีเบิกค่าตอบแทนกรรมการ เตรียมหลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ 
รายงานผลการตรวจการจ้างและควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

7. ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ช่ือ สกุลและที่อยู่ของผู้รับ
เงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวหนังสือ) ลายเซ็นช่ือ
ผู้รับเงิน 

8. ฐ 10.2 กรณีเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงาน 
9. บันทึกอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แสดงรายช่ือผู้มีสิทธิ 

สถานที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ช่ืออาคาร ระยะเวลาดำเนินการ เลขที่สัญญา  
10. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่ระบุกรรมการควบคุม

งานและกรรมการตรวจการจ้าง 
11. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารแนบท้าย 
12. เอกสารงบประมาณที่อนุมัติก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 
13. เอกสารอนุมัติโครงการและเงินงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ

(กรณีของอนุมัติเงินงบกลาง) 
14. บันทึกกรรมการควบคุมงานของเบิกค่าพาหนะผู้ควบคุมงาน อ้างถึงคำสั่ง อาคาร 

สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
15. ใบสำคัญรับเงิน กำหนดผู้รับ รายการเดินทางไปปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

จำนวนเงินที่ขออนุมัติ 
16. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) แสดงรายการเป็นรายวัน วันที่เดินทาง

มาปฏิบัติงาน สถานที่เดินทาง ต้ังแต่ถึง วิธีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละระยะการเดินทาง สรุป
จำนวนเงินตามที่ขออนุมัติเบิกจ่าย ลงนามรับรองโดยผู้เดินทางตามคำสั่งมหาวิทยาลัย 

17. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแบบกระทรวงการคลังกำหนด (แบบ 
8708) ส่วนที่ 1 ลงนามผู้ขอรับเงินที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

18. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแบบกระทรวงการคลังกำหนด (แบบ 
8708) ส่วนที่ 2 สรุปรายการ ผู้เบิก ตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายที่เบิก จำนวนเงินค่าต้องการเบิก ลงนามผู้รับ
เงิน สรุปการเบิกของกรรมการทุกผู้ที่ปฏิบัติงานในแต่ละงวดงานที่ต้องการเบิกจ่าย  
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ฐ 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์แบบขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศ ให้ผู้ได้รับมอบหมายลง
นาม 
ฐ 12 ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในแบบขออนุมัติเบิกจากระบบสารสนเทศ เสนอหัวหน้าหน่วยงานและ
บันทึกอนุมัติโครงการ 
ฐ 13 หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามนำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ฐ14 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเรื่องลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายในสารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจ
อนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ดำเนินการ 
ฐ 15  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณ ส่งเรื่องให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมาณตรวจเอกสารการขอเบิก เอกสารการขอเบิกค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 

1. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
2. รายงานผลการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับผลการ

ดำเนินงานก่อสร้าง/ตามสัญญา 
3. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ  (แบบ บก-กจ. 9 ) 
4. ใบสำคัญการรับเงิน     
5. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนท่ีพิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ลงลายมือ

ช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี /ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 
6. เอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการระหว่างที่พัก ไปสถานที่ปฏิบัติงาน 

เบิกค่าพาหนะ ขอกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
6.1  คำสั่งให้ไปราชการตามวันเวลา สถานที่ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ก่อสร้าง 
6.2 บันทึกอนุมัติอัตราการเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ   
6.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) กรณีใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะซึ่งไม่

สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้   ซึ่งต้องมีลายมือช่ือผู้ขอเบิกรับรองการจ่ายครบถ้วน  
6.4 รายงานการเดินทางไปราชการ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) ส่วนที่ 1 มีลายมือช่ือผู้เบิก 
6.5 ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการแยกเป็นรายบุคคล หรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งร่วม
เดินทางไปดัวยจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมฉบับเดียวกัน โดยระบุช่ือ ตำแหน่ง ผู้ร่วม
เดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได้  
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หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ฐ 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง หรือ 
แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  
ฐ 17  ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ฐ 18 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย 
ประกอบนาม แบบเบิกค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง หรือ แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณีไม่เป็นชอบ  คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น            
การเบิก 
ฐ19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แบบ 
นาม แบบเบิกค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง หรือ แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
เบิกจ่าย 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ฐ 20 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติเบิกจ่าย 
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก            
ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ให้เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายกรณีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท 

2. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ให้เบิกเงิน
ผ่านระบบ GFMIS  จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่ายเข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย 
บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

3. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 
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ฐ 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิกาบดีและผู้ได้รับ
มอบอำนาจตามเง่ือนไขขอมหาวิทยาลัยกำหนด 
ฐ 22 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามใน
เอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ฐ 23  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแบกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/
ปีงบประมาณ 
ฐ 24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินตามกรณี ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “ 
จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
และหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ฐ 25 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ฐ 5,ฐ 10,           

ฐ 11,ฐ 12, ฐ 13,ฐ 16 
3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ฐ 6,ฐ 8,           

ฐ 10,ฐ 11, ฐ 12,ฐ 16
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

 

158
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ) 

 

159
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ) 

 

160
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4.ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมในการ
เบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง   คำสั่งการจัดหาและสัญญางานก่อสร้าง กำหนดค่าควบคุมงาน
ไว้ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง เอกสารรายงานผลการตรวจ           
การจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างสอดคล้องกับการเบิกค่าตอบแทนในแต่ละวัน หลักฐาน             
การจ่ายเงินอ่ืน ๆ แบบฟอร์ม เป็นไปตามระเบียบ การลงนามในเอกสาร ควบคุมวงค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด 

4.2.  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมเงินและคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง           
มีรายช่ือตรงตามที่ขอเบิก หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องตรวจสอบการเบิกจ่าย มีการอนุมัติอัตราการจ่าย
ค่าควบคุมงานและอัตราค่าเดินทางไปปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

4.3.  ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง การส่งมอบเงิน ระยะเวลาสิ้นสุดงาน จำนวนเงิน
ค่าก่อสร้าง สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างที่ขอเบิก 

4.4.  ควบคุมการเบิกค่าค่าจ้างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและ
ค่าเดินทางไปราชการ ตลอดสัญญาจ้างไม่ให้เกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด 

4.5.  หลักฐานการเบิกมีการลงนามตามวันที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ปฏิบัติงาน และลงนามใน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ขอเบิก  ผู้ควบคุมตรวจสอบ ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน ทุกฉบับ และ
ต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานซ้ำซ้อน วันหยุด วันลา ไปราชการ หรือมีหน้าที่อ่ืนที่
ไม่สามารถไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ 

4.6.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน  จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
10. การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ 

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ 
1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ด 1 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมตามคำสั่งแต่งต้ังกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามประเภท
กรรมการ โครงการกิจกรรม ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน กรรมการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ คำนวณ จำนวนเงินที่ใช้ในการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณเพื่อส่ง
เร่ืองพิจารณางบประมาณ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ รายละเอียดคำสั่งหลักเกณฑ์
และอัตราค่าเบ้ียประชุม  

2. จัดทำแผนการจัดประชุมตลอดปีงบประมาณตามประเภทกรรมการ จำนวนครั้ง            
การประชุม  
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3. จัดทำโครงการอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการ 
จำนวนเงิน 
ด 2 ผู้พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรร
ประจำปีแหล่งเงินงบประมาณ  เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเงินงบประมาณแล้วให้ผู้รับผิดชอบจัดการ
ประชุมคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายค่าควบคุมงานและ
ค่าตรวจการจ้างทราบ 
หมายเหตุ กรณีไม่มีเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ ให้ขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติข้อ ด 3  
ด3 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ จัดทำโครงการขออนุมติจัดสรรเงินงบกลางก่อนดำเนินการจัดประชุม
กรรมการที่ต้องการเบิกจ่าย  
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ด 4  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย แหล่งเงินงบประมาณ  ที่ได้รับการอนุมัติ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตรงตามโครงการ/
กิจกรรมงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติการจัดประชุม แสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมวด
รายจ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่จ่ายตามโครงการที่ขออนุมัติ บันทึกการขออนุมัติโครงการ 
จำนวนเงินใช้ตลอดปีงบประมาณในระบบ สารสนเทศ  
ด 5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ ส่งต่อ1 ผู้รับผิดชอบ
จัดการประชุมฯ ลงนาม 
ด 6 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ลงนามขออนุมัติในแบบระบบสารสนเทศ พร้อมแนบคำสั่งแต่งต้ัง
กรรมการ ระเบียบเบิกจ่ายและโครงการ ส่งต่อ หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
ด 7 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา พิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบ ส่งต่อหน่วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ  
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
ด 8 หน่วยงานคลัง พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการเบิกจ่าย เมื่อ
เห็นชอบ เสนอ อธิการบดีพิจารณา  
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืน ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ เพ่ือ แก้ไข
เอกสารประกอบการอนุมัติ 
ด 9 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติส่งผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ เตรียมดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ เพ่ือ แก้ไข
เอกสารประกอบการอนุมัติ 
ด 10 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ การจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมมี
รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรือหัวข้อที่จะประชุม วัน เวลาและ
สถานที่ที่จะจัดประชุม วงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและผู้มีอำนาจอนุมัติคือหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณหรือไม่หากเป็นบุคคลอ่ืนอนุมัติต้องมีหนังสือมอบอำนาจ กรณีที่มีการจัดประชุม
นอกสถานท่ี ให้จัดทำหนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปจัดประชุมราชการ และ จัดทำหนังสือ
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เชิญประชุม แสดงรายละเอียดช่ือคณะกรรมการ วันเวลาสถานที่การจัดประชุม วาระการประชุม               
มีความสอดคล้องกับหน้าที่ภารกิจของคณะกรรมการที่กำหนด 
ด 11 ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดำเนินการยืมเงินนอกงบประมาณ  

ด 11.1 บันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กำหนดสัญญายืมตาม
เอกสารที่ได้รับอนุมัติไปราชการ  

ด 11.2 พิมพ์ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  ส่งกลับไปยังผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม หรือผู้ต้องการเข้ารับการอบรม  ลงนาม 
ด 13   ลงนาม ส่งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย พิจารณา  
ด 14  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ รับเงินก่อนเดินทางไปราชการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดำเนินการเพ่ือ แก้ไขเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ 
ด 15  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา  เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดำเนินการ ปรับแก้เอกสารให้
ถูกต้อง 
ด 16 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ ดำเนินการ ปรับปรุงแก้เอกสาร
ให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่ขอเบิก 
ด17   ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินยืมฯจัดทำสัญญายืมเงินกับรายละเอียดในการจัด
ประชุม มีความเหมาะสมกับวงเงินที่ขอยืม และผู้ยืมเงินเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุมและไม่มีหน้ีเก่า
ค้างชำระอยู่ รวมทั้งตรวจสอบว่าผู้อนุมัติเงินยืมเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน             
จากคลัง 
ด 18  ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ จัดประชุม ตามวาระที่กำหนด เอกสารใบสำคัญคู่จ่าย เช่น
ใบสำคัญรับเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ และลายมือช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการว่ามี
ความครบถ้วนถูกต้องลงนามเอกสารรับเงินค่าเบ้ียประชุมจากเงินยืม พร้อมตรวจสอบความถูกต้องการ
ของจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม   พระราชกฤษฎีกาค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ พ .ศ . 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบของมหาวิทยาลัยสรุปจัดทำหลักฐาน                 
การจ่ายเงินกรรมการ 

1.3.  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ด 19  ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมฯ รวบรวมเอกสาร เอกสารให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักฐานประกอบการเบิก จัดทำหนังสือเชิญประชุม  แสดงรายละเอียดช่ือ
คณะกรรมการ วันเวลาสถานท่ีการจัดประชุม วาระการประชุม มีความสอดคล้องกับหน้าที่ภารกิจของ
คณะกรรมการท่ีกำหนด 
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2. จัดทำหลักฐานใบสำคัญ คู่จ่าย เช่นใบสำคัญรับเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ/
อนุกรรมการ และลายมือช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง สำเนาบัตร
ประชาชน 

3. สำเนาหน้าปกเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
4. หนังสือเชิญประชุม กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นบันทึกเชิญประชุม เป็น

บุคลากรภายนอกให้ทำหนังสือราชการเชิญประชุม ผู้มีอำนาจลงนาม 
5. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ต้องการเบิกจ่าย 
6. เอกสารลงช่ือกรรมการประชุมเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ วันที่ สถานที่ 
7. หลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน (แบบ กจ.9)  

ด 20  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตรวจสอบเอกสารตามระเบียบให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ด 21 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานบันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน  
ด 22  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์เอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในระบบ
สารสนเทศ  ส่งใบสำคัญคืนใบยืมให้ระบุ ผู้รับผิดชอบการประชุมฯ 
ด 23  ผู้รับผิดชอบการประชุมฯ ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในระบบสารสนเทศ เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานลงนาม 
ด 24 หัวหน้าหน่วยงานลงนามเอกสารแบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศ นำส่ง
หน่วยงานคลัง 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ด 25 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงินงบประมาณของ
หน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ด 26  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าตอบแทนหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่ายและการเดินทาง
เป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเป็นการส่งใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายชดใช้เงินยืม 
ระบุเลขที่สัญญายืม ส่งเรื่องให้ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงินงบประมา ตรวจสอบความถูก
ต้องความครบถ้วนของเอกสารการขอเบิกประกอบด้วย 

1. คำสั่งแต่งต้ังกรรมการ 
2. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
3. แบบหลักฐานการเบิกค่าเบ้ียประชุม ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ีค่าเบ้ียประชุม

คณะกรรมการ/กรรมการ….. การประชุมครั้งที่  วัน เวลา สถานที่จัดประชุม ช่ือ-นามสกุลผู้เข้าประชุม  
ตำแหน่ง (ถ้ามีระบุในคำสั่ง) จำนวนเงินค่าเบ้ียประชุม ลงนามการเข้าประชุม ลงนามรับเงินค่าเบ้ีย
ประชุม จำนวนเงินรวม เริ่มประชุมเวลา…. น.  เลิกประชุมเวลา….น. ลงนามผู้จ่ายเงิน ลงนามผู้จด
รายงานการประชุม 
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4. กรณีเบิกค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แนบใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีจ่ายเงินให้บุคคล
ธรรมดา สำเนาใบลงนามการเข้าประชุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่องคืนให้
หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น              
การเบิก 
ด 27 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน จาก
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เสนอ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่
ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ด 28 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนาม 
ด 29 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เห็นชอบ             
ลงนามเสนออธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ  ประกอบกับ แบบเอกสารขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน จากสารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนาม แบบเบิกเงินสำหรับค่าตอบแทน  
หมายเหตุ กรณี อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ด 30 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ                 
แบบนาม แบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน จากสารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น              
การเบิกเสนอมหาวิทยาลัย  เสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ด 31 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบสารสนเทศ และแบบใบ
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้วดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่ยืมเงินไปราชการและผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม(ถ้ามี) ให้
บันทึกการรับคืนเงินในสัญญาเงินยืมพร้อมออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
ถ้าผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเง่ือนไขในสัญญาการ
ยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนด 
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2. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินธนาคารที่
ผู้รับทำหนังสือยินยอมต่อมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

3. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 

4. กรณีทีเบิกจ่ายที่มีวงเงินต่ำกว่าห้าพันบาทเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก กรณีไม่ได้ส่งให้
เงินยืมเงินนอกงบประมาณ 
ด 32 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลักกำหนด 
ด 33 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิได้รับเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

ด 33.1 จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้ามหาวิทยาลัยส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามจำนวนที่เบิกพร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ด 33.2 จ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสารงบ
หน้าใบสำคัญ 

ด 33.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิก จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือ
เงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่าง จากเงินยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ด 34 บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
ด 35 จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐาน
ใบสำคัญจ่ายพร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียน
คุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ  
ด 36  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี 
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย ด 1, ด 2, ด 3,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 ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ด 6, ด 7,              

ด 8, ด 14, ด 15,  ด 19,  ด 24, ด 28, ด 29 
3.3 ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ด 5,ด 6,           

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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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

 

168
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อ) 
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ เพื่อใช้ตรวจควบคุมใน           
การเบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
กรรมการที่สามารถเบิกค่าเบ้ียประชุมได้ต้องเป็นกรรมการตามประกาศกระทรวงการคลังที่สามารถรับ
เงินค่าเบ้ียประชุมได้หรือเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่กำหนด โดย
จะต้องมี คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบันกับการเบิก มีหลักฐานแสดงถึงวันเวลา สถานที่ 
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม  

4.2.  กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย จำนวนเงินเงินยืมต้องไม่เกิน
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามคำสั่ง กรณีมีเงินยืมเหลือจ่ายการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วให้รีบคืนเงินสดต่อ
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

4.3.  หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
4.4.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงินจำนวน

เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 

11. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน   
ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ 

สอนเกินภาระงาน   
1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ท 1 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติตาม
กรณีการจ้างอาจารย์ สอนนักศึกษาภาคปกติการเบิกคาใช้จ่ายอาจารย์ภายในการสอนเกินภาระงาน 
เป็นอาจารย์ภายนอกเบิกค่าตอบแทนในการจ้างอาจารย์พิเศษให้คำนวณค่าสอนเพ่ือดำเนินการ
เบิกจ่าย 
ท 2 ผู้พิจารณางบประมาณ พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โครงการกิจกรรม ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/เป้าหมายเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี
แหล่งเงินงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้เบิกได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ การสอนเกินภาระงานให้เบิก
ตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินงบประมาณเงินรายได้ เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ 
ปฏิบัติตาม ข้อ ท 7 
หมายเหตุ กรณีไม่มีเงินงบประมาณท่ีได้อนุมัติ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ ปฏิบัติตาม              
ข้อ ท 3 
ท 3 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณจากงบกลางของ
มหาวิทยาลัย จำนวนอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
ท 4 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาโครงการ อัตราค่าสอน จำนวนอาจารย์สอน เงินงบประมาณ เมื่อ
เห็นชอบนำส่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาฯ 
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หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
ท 5 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาภารกิจการสอนและแหล่งเงิน
งบประมาณ เห็นชอบเสนอ อธิการบดี 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
ท 6 อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ ส่ง คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ 
ดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือขอ
อนุมัติ 
ท 7 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ดำเนินการจัดอาจารย์สอนตามคำสั่งของมหาหาวิทยาลัย  
2 กรณี  ดังนี้ 
ท 8 กรณี การจ้างอาจารย์พิเศษ คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ จัดทำรายช่ืออาจารย์ที่คณะ
พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติในแต่ละภาคการศึกษา เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม  

ท 8.1 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา เห็นชอบ เสนออธิการบดี ลงนาม 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข 

เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือขออนุมัติ 
ท8.2 อธิการบดี ลงนามอนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานธุรการทำคำสั่ง 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติม

เอกสารเพ่ือขออนุมัติ 
ท 8.3 หน่วยงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี จัดทำคำสั่งจ้าง อาจารย์พิเศษ ส่งให้คณะ

พิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ดำเนินการ 
ท  8.4 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ดำเนินการคำนวณจำนวนเงิน

ค่าตอบแทนค่าจ้างอาจารย์พิเศษ ตามคำสั่งและตารางสอนกำหนด ดำเนินการเร่ิมการเรียนการสอน 
ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ปฏิบัติ ข้อ ท 10 
ท 9 กรณีอาจารย์สอนเกินภารงานได้รับคำสั่งให้สอนเกินภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบ
ข้อมูลอาจารย์สอนเกินตลอดปีการศึกษาดำเนินการเบิกในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาและ คำนวณ
ค่าตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัย ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ปฏิบัติ ข้อ ท 10 
ท 10 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานบันทึกขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ 
ท 11 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานพิมพ์ใบขออนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ ส่งต่อ คณะพิจารณา
การจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ลงนาม 
ท 12 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ลงนามขออนุมัติในแบบ ในระบบสารสนเทศ พร้อม
แนบคำสั่งและโครงการเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม 
ท 13 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา เห็นชอบ นำเสนอหน่วยงานคลังพิจารณาระเบียบฯ 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ  
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ท 14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ใน
การเบิกจ่าย เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี ลงนามอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
ท 15  อธิการบดี ลงนามอนุมัติ ส่งคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ ดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพื่อขอ
อนุมัติ 

1.1. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ท 16  หน่วยงานคณะมีมติในการพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนตามความจำเป็นของแต่ละภาค
การศึกษา ให้พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนฯ  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนมี 2 กรณี  

1. กรณี เบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษเบิกให้เบิกจ่ายตามภาคการศึกษา หรือครบงวด
การเบิกจ่ายค่าสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย แนวทางการคำนวณค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาเงิน
งบประมาณ  ดังนี้ 

1.1. ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์และ
จัดทำโครงการข้อจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องพิจารณาภาระงานอาจารย์ประจำ และผู้สอนต้องไม่เป็นผู้ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีภาระงาน มีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตรกำหนด ก่อนเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษโดยให้เบิกการจ่ายเงินค่าสอนตามประกาศอัตราเงินค่าสอนพิเศษของมหาวิทยาลัย การ
อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษจะต้องดำเนินการก่อนดำเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามคำสั่ง
อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษของคณะกรรมการหลักสูตร  เสนออนุมัติกรรมการบริหารคณะ เสนออนุมัติ
รายช่ืออาจารย์พิเศษจากสภาวิขาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสภาวิชาการ มีรายละเอียด หลักสูตร 
วิชา รายช่ืออาจารย์ จำนวนระยะเวลา จำนวนเงิน เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามข้ันตอน 

1.2. สำนักงานส่งเสริมวิชาการ ได้รับโครงการที่อนุมัติจัดทำคำสั่ง จัดตารางสอน 
บันทึกมูลสอนของอาจารย์รายบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการศึกษา ส่งข้อมูลแจ้ง
หน่วยงานคณะทราบ 

1.3. เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคณะ ทำอนุมัติเบิกบันทึกแบบขอ
อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดเสนอ คณบดี               
กองนโยบายและแผนตรวจสอบ 

1.4. กองนโยบายและแผนตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ  เพียงพอตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณ เสนอกลุ่มบริหารงานคลังฯ 

1.5. กลุ่มบริหารงานคลังฯ ตรวจสอบเอกสารโครงการ เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่ใช้ในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. กรณีเบิกค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานเบิกเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาที่ 2 ให้จัดเก็บ
หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายคำนวณยอดเงินเบิกจ่ายหลักฐานครบตามระเบียบ ดังน้ี 

2.1.ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงาน  พิจารณาการจัดตารางสอนประจำภาคการศึกษา กำหนดผู้สอนวิเคราะห์ภาระงานสอน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากมีความจำเป็น ต้องจัดการเรียนการสอนเกินภาระงาน
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ให้ดำเนินการเบิกเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาโดยต้องตรวจสอบ ป้องกันความซ้ำซ้อน
ของตารางสอนแต่ละภาคการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณให้
สอดคล้องกับปีงบประมาณ หากดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ ต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหล่ือม
ปี นำส่งสำนักงานส่งเสริมวิชาการตรวจสอบ    

2.3สำนักงานส่งเสริมวิชาการตรวจสอบตารางสอน บันทึกมูลสอนของอาจารย์
รายบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการศึกษา ส่งข้อมูลแจ้งหน่วยงานคณะทราบ 

2.2.เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคณะ ทำอนุมัติเบิกบันทึกแบบขออนุมัติ
เบิกสอนเกินภาระงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเอกสารแนบท้ังหมดเสนอ คณบดี               
กองนโยบายและแผนตรวจสอบ 

2.3.กองนโยบายและแผนตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ  เพียงพอตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณ เสนอกลุ่มบริหารงานคลังฯ 

2.4.กลุ่มบริหารงานคลังฯ ตรวจสอบเอกสารโครงการ เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่ใช้ในการเบิก เสนออธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอนุมัติ 

1.2. ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ท 17 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย ตรวจสอบ เอกสารเบิกค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษใน
มหาวิทยาลัย เอกสาร 2 กรณี ดังน้ี 

1. กรณีเบิกตอบแทนการจ้างอาจารย์พิเศษ   เอกสารประกอบด้วย 
1.1. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษ ระบุ  แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน

ที่ประมาณการเบิกจ่าย  รายวิชาที่สอน ช่ือของอาจารย์พิเศษ 
1.2. หนังสือขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้

ได้รับมอบหมาย 
1.3. ตารางสอนที่ปรากฏ ช่ืออาจารย์พิเศษ วันเวลาที่ทำการสอน จำนวนช่ัวโมงที่

ระบุว่าเป็นทฤษฏี/ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา   
1.4. หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยถึงอาจารย์พิเศษ 
1.5. คำสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
1.6. ใบลงเวลาสอน   
1.7. แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ  สรุปวันที่ที่สอนจำนวนชั่วโมงที่สอน และจำนวน

เงินค่าสอนพิเศษที่ลงลายมือช่ือโดยผู้ทำ และลงลายมือช่ือผู้รับรองโดยคณบดี  
1.8. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคารพร้อมเอกสารยินยอมจ่ายผ่านธนาคาร 

1.9. หลักฐานสรุปการเบิกจ่าย  เช่น แบบ บก-กจ. 9  
2. กรณีเบิกเงินค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานสอน ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนในภาค

เรียนที่ 2 เน่ืองจากต้องตรวจสอบภาระงานสอนต้องตรวจสอบภาระงานสอนท้ัง 2 ภาคการศึกษา โดย
หน่วยงานผู้ที่อาจารย์สังกัดเป็นผู้เบิก เอกสารประกอบด้วย 

2.1. เอกสารบันทึกขออนุมัติการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 
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2.2. เอกสารตรวจสอบคำสั่งสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมวิชาการ 
ตรวจสอบวิชาที่สอน ภาคการเรียนที่สอน จำนวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์  

2.3. หลักฐานการลงเวลาสอน หลักฐานการรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด 

2.4. หนังสือยินยอมรับเงินผ่านระบบธนาคาร และเอกสารการรับเงินผ่านระบบ
ธนาคาร 
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนส่งคืน ผู้คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข
ปรับปรุงเพ่ือเสนออนุมัติเบิกจ่าย 
ท 18 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ท 19 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้มีหน้าที่ เบิกจ่าย พิมพ์บันทึกแบบขออนุมั ติเบิกจ่ายเงินสำหรับ
ค่าตอบแทนในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส่งคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ  ลงนาม 
ท 20 คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ   ลงนามแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน
ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ท 21 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบ ส่งต่อหน่วยงานคลัง 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ 

2.ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1.  ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

ท 22 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ท 23 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารการขอเบิกดังน้ี 

1.กรณีเบิกค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบด้วย 
1.1. โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษ  ระบุ  แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน

ที่ประมาณการเบิกจ่าย  รายวิชาที่สอน ช่ือของอาจารย์พิเศษ         
1.2. หนังสือขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้

ได้รับมอบหมาย 
1.3. ตารางสอนที่ปรากฏ ช่ืออาจารย์พิเศษ วันเวลาที่ทำการสอน จำนวนช่ัวโมงที่

ระบุว่าเป็นทฤษฏี/ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา   
1.4. หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยถึงอาจารย์พิเศษ 
1.5. คำสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
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1.6. ใบลงเวลาสอน  ตามวัน เวลา ที่กำหนดในคำสั่งและตารางสอน 
1.7. แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ  สรุปวันที่ที่สอนจำนวนชั่วโมงที่สอน และจำนวน

เงินค่าสอนพิเศษที่ลงลายมือช่ือโดยผู้ทำ และลงลายมือช่ือผู้รับรองโดยคณบดี 
1.8. แบบหน้างบใบสำคัญค่าสอนพิเศษประกอบฎีกา  ที่.... 
1.9. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ  (แบบ บก-กจ. 9 ) 
1.10. ใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน 4 ฉบับ ลงลายมือช่ือรับรองโดยคณบดี    
1.11. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี   
1.12. อนุมัติลงนาม อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ 

2. กรณีเบิกค่าสอนเกินภาระงาน เอกสารประกอบด้วย 
2.1.ตารางสอนภาคการศึกษาที่  1 และ ภาคการศึกษาที่  2  
2.2.แบบสรุปภาระการสอนของอาจารย์หลักสูตร……….สาขาวิชา…… ประจำปี

การศึกษา…….ที่ระบุช่ือผู้สอน  รายวิชาที่สอน จำนวนช่ัวโมงสอนในแต่ละภาคการศึกษา จำนวนช่ัวโมง
สอนที่ขอเบิก และจำนวนเงินที่ขอเบิก  

2.3. แบบรายละเอียดการเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลาที่สอนเฉลี่ย 2 
ภาคการศึกษาเกิน 12 คาบต่อสัปดาห์ ลงนามโดยคณบดี และลงนามรับรองการตรวจสอบคาบท่ีสอน
ในวิชาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.4. ใบลงเวลาสอนตามตารางในรายวิชาที่สอนเกินภาระงานในภาคเรียน   
2.5.แบบใบเบิกเงินค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ  สรุปวันที่ปฏิบัติงานสอนจำนวนชั่วโมง

ที่สอน อัตราค่าสอนและจำนวนเงินค่าสอน ลงลายมือช่ือโดยผู้เบิกและลงลายมือช่ือผู้รับรองโดย
คณบดี  ตามแบบกรมบัญชีกลางกำหนด 

2.6. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ (แบบ บก-กจ. 9) 
2.7. ใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน 4 ฉบับ ลงลายมือช่ือรับรองโดยคณบดี    
2.8. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฯ ลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเรื่อง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ท 24 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอนเสนอ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ท 25  ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภท
ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้
อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
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ท 26 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมาย ลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัย ประกอบ แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ท 27  อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แบบ 
นาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
เบิกจ่าย 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ท 28 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย 
แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คจ่ายเข้าบัญชีเงินธนาคารที่ผู้รับทำหนังสือ
ยินยอมต่อมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

2. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินสั่งจ่ายเช็คจ่ายเข้าบัญชี
เงินธนาคารที่ผู้รับทำหนังสือยินยอมต่อมหาวิทยาลัย หรือจ่ายเงินสดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ  

3. จัดทำข้อมูลจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับที่ทำหนังสือยินยอมเข้าบัญชีรายบุคคลตามรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจ่ายผ่านระบบธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ 

4. เจ้าหน้าที่การเงินส่งเช็คสั่งจ่ายผ่านบัญชีเข้าบัญชีผู้รับรายบุคคล ข้อมูลอิเล็กทอกนิกส์ 
แบบฟอร์มนำส่งเข้าบัญชี จำนวน 3 ชุด ธนาคารลงนาม เก็บมหาวิทยาลัย 2 ชุด 

5. ส่งคืนใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน 1 ฉบับผู้เบิก/คณะฯ 
ท 29  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำข้อมูลผู้รับค่าสอนโอนเข้าบัญชีตามรูปแบบการจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยและข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดผู้จ่ายลงนาม 
ท 30 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลักกำหนด 
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ท  31 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายผู้รับหรือเข้าบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารหรือเงินสดให้ผู้มี
สิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ท 32 บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
ท 33 จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐาน
ใบสำคัญจ่ายพร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียน
คุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ  
ท 34  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี 
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1. ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย ท 1, ท 2, ท 3, ท 4, ท 6, ท 8,            

ท 8.2, 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. ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ท 5,ท 7,           
ท 8.1,ท 13, ท 14,ท 21,ท 24 

3.3. ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 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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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

 

181
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

 

182
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

 

183
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

 

184
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4.ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ ปัจจัยตรวจควบคุมใน             
การเบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความถูกต้องของเอกสาร เอกสารอนุมัติอาจารย์ผู้สอนท่ีได้รับอนุมัติตาม
ระเบียบ ตรงกับคำสั่งในสอน ตารางสอน จำนวนช่ัวโมงสอนตามระเบียบ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลง
ตารางสอนให้แนบเอกสารขออนุมัติก่อนทำการสอน ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนให้
สอดคล้องกับอัตราการเบิกจ่าย 

4.2.  อัตราการเบิกค่าสอนและวงเงินที่เบิกไม่เกินจำนวนระเบียบ กำหนด และเอกสารและ
หลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายที่ได้รับกับโครงการและการดำเนินการ ต้องมีการลงนามผู้สอน              
ผู้ตรวจสอบ และต้องลงนามรับรองโดยคณบดีทุกฉบับ 

4.3.  อาจารย์ผู้สอนที่เบิกจ่ายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและมีช่ืออยู่ใน
คำสั่งให้สอนถูกต้องตามประเภทนักศึกษา กลุม่รุ่น ภาคการศึกษา ลงนามโดยมหาวิทยาลัยโดยแนบ
ตารางสอนที่เป็นปัจจุบันประกอบการเบิกจ่าย 

4.4.  การเบิกค่าตอบแทนสอนเกินของอาจารย์สอนหลายคณะต้องตรวจสอบตามรางสอนให้
ครบถ้วน มีการตรวจสอบเอกสารตารางสอนโดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการสอนจริงและเป็นเอกสารที่
เป็นปัจจุบัน  

4.5.  แบบใบเบิกเงินค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ  สรุปสำนักงานส่งเสริมวิชาการสอนจริงและ
เป็นเอกสารที่เป็นปัจจุบัน วันที่ที่สอนจำนวนช่ัวโมงที่สอน อัตราค่าสอนและจำนวนเงินค่าสอน            
ลงลายมือช่ือโดยผู้เบิก ลงลายมือช่ือผู้รับรองโดยคณบดี  และอนุมัติโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมาย ทุกฉบับ 

4.6.  การจ่ายเงินเข้าบัญชีของอาจารย์ผู้สอนต้องมีหนังสือยินยอมจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และหลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารท่ีใช้เบิกครบถ้วน โดยมีการลง
นามรับเงินเข้าบัญชีจากธนาคารในเอกสารนำเข้าบัญชี 

4.7.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
12.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ  

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ  
1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ธ 1  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ จัดทำโครงการขออนุมั ติต้อนรับชาว
ต่างประเทศแขกของมหาวิทยาลัย แสดงวัตถุประสงค์การเดินทางมาของชาวต่างประเทศ มีข้อตกลง
ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเบิกจ่ายองเป็นการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการดำเนินงาน วันเวลา สถานที่ จำนวนผู้เดินทาง จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกำหนด 
ธ 2 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบโครงการต้อนรับชาวต่างประเทศ 
แขกของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การเดินทางมาของชาวต่างประเทศ มีข้อตกลงระดับนโยบายของ
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มหาวิทยาลัย ตำแหน่งเบิกจ่ายองเป็นการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการ
ดำเนินงาน วันเวลา สถานที่ จำนวนผู้เดินทาง จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม 
ตามระเบียบกำหนด เสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา 
ธ 3 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบเสนอ รองอธิการบดีกำกับดูแลพิจารณา  
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 4 รองอธิการบดีกำกับดูแล พิจารณาอนุมัติ ส่งต่อ ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ 
ดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสารเพ่ือ
เสนออนุมัติ 
ธ 5  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ รับโครงการต้อนรับชาวต่างประเทศ แขกของ
มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติโครงการเสนอพิจารณางบประมาณ 

1.2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ธ 6  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปีแหล่งเงินงบประมาณ โครงการกิจกรรม 
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ หรือดำเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือโครงการต้อนรับที่ได้รับ
มอบหมายจากนโยบายมหาวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเงินงบประมาณแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณของหน่วยงาน ปฏิบัติข้อ ธ 12 
หมายเหตุ กรณีไม่มีเงินงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำโครงการขออนุมัติ ปฏิบัติ ข้อ ธ 7 
ธ 7 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณงบกลางของ
มหาวิทยาลัย นำส่งหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา 
ธ 8 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาโครงการ เมื่อเห็นชอบนำส่ง ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาภารกิจการสอน
และแหล่งเงินงบประมาณ  
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 9 ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบายฯและแผนพิจารณาภารกิจและแหล่งเงินงบประมาณ เมื่อเห็นชอบ
แหล่งเงินงบประมาณ เสนออธิการบดี พิจารณา 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสารเพ่ือ
เสนออนุมัติ 
ธ 10 อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ ส่งให้  ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบายและแผนฯ ดำเนินการ 
ธ 11 ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบายและแผนฯ ดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามการอนุมัติต้ังรหัส
แหล่งเงินงบประมาณกลาง ส่งให้ ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ ปฏิบัติ ข้อ ธ 12 
ธ 12 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ เตรียมเอกสารเสนอขออนุมัติงบประมาณตาม
กิจกรรมที่ขออนุมัติไว้ตามโครงการ ส่งเอกสารอนุมัติงบประมาณตามกิจกรรม 
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ธ 13 จ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารต้นเรื่องที่ผ่านการพิจารณารหัสเงิน
งบประมาณบันทึกเอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ  
ที่ได้รับการอนุมัติ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตรงตามโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ สาระสำคัญ บันทึก
ข้อตกลง สาเหตุความสำคัญ ตารางแผนงาน กำหนดการเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศและอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง โดยจะต้องระบุตัวบุคคลที่จะเลี้ยงรับรองข้อตกลงเง่ือนไขการ
เดินทาง กิจกรรมในระหว่างโครงการ ผู้เดินทางมา ตำแหน่ง จำนวน กำหนดการ และระยะเวลาที่
ชัดเจนในระหว่างการต้อนรับทั้งหมด กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายและอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ธ 14 เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณหน่วยงาน บันทึกใบอนุมัติโครงการเพ่ืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ประเภทรายจ่าย ตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ดังนี้ 

1. แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย เป็นค่าเลี้ยง ค่ากิจกรรมรับรอง 
2. แบบขออนุมัติเดินทางศึกษาดูงาน 
3. แบบรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบพัสดุ วัสดุใช้ในการรับรอง ค่าของที่ระลึก  

 
ธ 15 พิมพ์ใบขออนุมัติโครงการอบรมจากระบบสารสนเทศ ส่งให้ ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศ
ของโครงการลงนาม 
ธ 16 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ ลงนามแบบขออนุมัติโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ธ 17 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอง นำส่งรองอธิการบดีกำกับดูแลพิจารณา 
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 18 รองอธิการบดีกำกับดูแล พิจารณา เห็นชอบส่ง ผู้ได้รับมอบหมายกองนโยบายและแผนฯ 
พิจารณา 
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 19  ผู้ได้รับมอบหมายกองนโยบายและแผนฯ พิจารณาโครงการวัตถุประสงค์ แหล่งเงินตามการ
จัดสรรงบประมาณ เห็นชอบ นำส่ง ผู้ได้รับมอบหมายหน่วยงานคลัง พิจารณาค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ 
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 20 ผู้ได้รับมอบหมายหน่วยงานคลัง พิจารณาค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายส่วนราชการ 
เห็นชอบ เสนออธิการบดี พิจารณา 
หมายเหตุ  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสาร
เพ่ือเสนออนุมัติ 
ธ 21 อธิการบดี พิจารณาลงนามอนุมัติ  ส่งหน่วยงานธุรการสำนักงานอธิการบดี จัดทำคำสั่ง 
หมายเหตุ  กรณีไม่อนุมัติส่งคืน ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการ แก้ไขเอกสารเพ่ือ
เสนออนุมัติ 
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ธ 22  หน่วยงานธุรการ จัดทำคำสั่งให้ผู้ขออนุมัติ กรณีมีการเดินทางไปราชการ จัดทำคำส่ังให้เดินทาง
ไปราชการก่อนเดินทาง กำหนดโครงการอบรมประชุม วันเวลาเดินทางไปและกลับ สถานที่เดินทาง 
วิธีการเดินทาง ให้มีสิทธิการเบิกได้ตามระเบียบตามเงินงบประมาณที่กำหนด ให้ผู้รับผิดชอบต้อนรับ
ชาวต่างประเทศของโครงการ ดำเนินการ 
ธ 23  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ ขออนุมัติ
รถยนต์ราชการ หรือขออนุมัติรถยนต์ส่วนตัวหรือ จองพาหนะประจำทาง และส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่
การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณ ดำเนินการ 
หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทางโดยใช้พาหนะต่าง ๆ   

1. กรณีใช้รถของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ เสนอใบขอใช้รถของส่วนราชการ 
พร้อมระบุวันที่เดินทาง สถานท่ีและเวลาเดินทางไปกลับอย่างชัดเจน กำหนดช่ือพนักงานขับรถพร้อม
ลงนามไว้ในคำสั่ง เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 

2. กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ ให้ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการเบิกค่าน้ำมันเช้ือเพลิง พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 
หมายเหตุ  กรณีไม่ยืมเงิน ให้ดำเนินการข้อ ธ 31 
ธ 24  เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่สังกัด หรือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าของงบประมาณดำเนินการ 

ธ 24.1 ดำเนินการยืมเงินนอกงบประมาณ ใช้ในโครงการตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 
และบันทึกการยืมเงินในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กำหนดสัญญายืมตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
ไปราชการ  
ธ 25 พิมพ์ เอกสาร ใบยืมเงินนอกงบประมาณ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ  ส่งกลับไปยังผู้ขอเบิกลงนาม 
ธ 26   ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ  ลงนาม 
ส่งขอตรวจสอบสิทธิการยืมเงินตามระเบียบ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
พิจารณา  
ธ 27 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณา เห็นชอบเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ อนุมัติ รับเงินก่อนเดินทางไปราชการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ธ 28 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา  เห็นชอบ เสนอ อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่เห็นชอบ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง 
ธ 29 อธิการบดี พิจารณา อนุมัติ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 
หมายเหตุ  กรณี ไม่อนุมัติ ส่งกลับไปยัง ผู้ขอเบิก ปรับปรุงแก้เอกสารให้ถูกต้องหรือยกเลิกโครงการที่
ขอเบิก 
ธ 30  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินยืมฯ 
ธ 31  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำส่ังฯ  รับเงิน
และเดินทางไปราชการตามท่ีได้รับอนุมัติ 

1.3. ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
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ธ 32  ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งฯ เตรียม
เอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบโครงการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ เหตุผลความจำเป็น
การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศมีเง่ือนไขตามระเบียบกำหนด ผู้เดินทางมา มีตำแหน่ง จำนวน 
กำหนดการที่ชัด รายละเอียดการเดินทาง กิจกรรมในระหว่างโครงการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีการ
กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายและอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบฯและ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ตามประเภทและกิจกรรมการดำเนินงาน ที่เก่ียวข้อง ตามการสั่งการที่ได้รับการ
อนุมัติ การต้อนรับ การเรียงรับรองแขก หลักฐานจ่ายเงิน ตามประเภทและอัตราที่กำหนดตาม
ระเบียบ สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ในกำหนดการต้อนรับประกอบด้วย 

1. หลักฐานที่ใช้การเบิกจ่าย ประกอบด้วย เบิกค่า อาหาร และที่พัก ในการรับรองที่พัก 
ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การดูงาน 
หรือการจัดงานและค่าสื่อสารในการรับรองแขก 

2. หลักฐานที่ใช้การเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุในการรับรองและการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับภารกิจการตอนรับ ค่าของที่ระลึก 
ธ 33 เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของ
โครงการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย 
1. แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอยจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ ใช้เบิกค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหาร / อาหารว่าง และเครื่องด่ืม / ค่า
เลี้ยงรับรองแขก  

2. แบบรายงานขออนุมัติซื้อจ้างจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุ ของที่ระลึกฯลฯ 

3. แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ สารสนเทศ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ กรณีไปอบรมภายนอกส่วนราชการ 
หมายเหตุ กรณีเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน ตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ถูกต้อง คืนผู้ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการทบทวนเอกสารและแก้ไขก่อนส่งเบิกอีกครั้ง 
ธ 34 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน บันทึกแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  
ธ 35 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน พิมพ์ เอกสารแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศ 
ส่งให้ขอเบิกลงนาม  
ธ 36 ผู้รับผิดชอบต้อนรับชาวต่างประเทศของโครงการหรือผู้เดินทางไปราชการตามคำส่ังฯ ลงนาม 
เสนอผู้พิจารณาอนุมัติของหน่วยงาน  
ธ 37 หัวหน้าหน่วยงานลงนามแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบสารสนเทศฯ  นำส่งหน่วยงาน
คลัง 
 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1.  ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
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ธ 38 ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการและ
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ธ 39 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ตรวจสอบเป็นการส่งใช้ใบสำคัญ
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินยืม ระบุเลขที่สัญญายืม ส่งเรื่องให้ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติแยกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอเบิกประกอบด้วย 

1. โครงการรับรองแขกชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติ 
2. กำหนดการรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
3. เอกสารการติดต่อที่กับหน่วยงานซึ่งระบุช่ือ ช่วงเวลาที่มาเยือน   
4. แหล่งที่มาของงบประมาณ รายละเอียดของงบประมาณท่ีต้องใช้แยกเป็น  

4.1.แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอยจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ ใช้เบิกค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม/ค่าเลี้ยงรับรองแขก  

4.2. แบบรายงานขออนุมัติซื้อจ้างจากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุ ของที่ระลึกฯลฯ 

4.3. แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ กรณีส่งใช้เงินยืม ระบุคืนใบสำคัญ กรณีไปอบรมภายนอก
ส่วนราชการ 

5. คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน (ถ้ามี) 
6. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ลงนามอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการ (ถ้ามี) 
7. ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เป็นต้น   
8. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุสำหรับค่าวัสดุ  
9. กรณีออกนอกที่ ต้ังสำนักงานต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยจัดทำ

รายงานการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก/ใบแจ้งรายการโรงแรม (Follio) 
(ถ้ามี) 

10.คำสั่งให้ไปราชการ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง             
คืนให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพื่อให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม
เอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ธ 40  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ เสนอ 
ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่ง
เร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
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ธ 41 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศ แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน
เงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้อำนวยกลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ธ 42 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย 
ประกอบกับ แบบใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
หรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ กรณี ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 
ธ 43 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ                 
เมื่อเอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายแล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายต่อไป 
หมายเหตุ กรณี อธิการบดี ไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้ขอเบิกเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้น            
การเบิก 

2.2.  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ธ 44  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายในระบบ สารสนเทศ และแบบขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
 ธ 45 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายพิจารณา หลักฐานใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ที่ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค
กรณีไม่ได้ส่งให้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ  

2. กรณีเงินรายได้ หรือเงินรับฝากตามโครงการจัดทำเช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยกรณีชดใช้
เงินยืมราชการเสนออธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด 
ธ 46 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายรับเงินแผ่นดินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหรือเบิกเงินรายได้หรือเงินรับฝาก
โครงการจากมหาวิทยาลัย 
ธ 47 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จ่ายเงินผู้มีสิทธิได้รับเงินแยกตามกรณี 

ธ 47.1 จ่ายเช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้วฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยส่งใช้เงินยืมนอก
งบประมาณตามจำนวนที่เบิก พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 

ธ 47.2 จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วหรือเงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสาร
งบหน้าใบสำคัญ 
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ธ 47.3 ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณตามจำนวนที่เบิก จ่ายเช็คที่ลงนามส่ังจ่ายแล้วหรือ
เงินสด ให้ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนต่างจากเงินยืมฯ พร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ธ 48  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแบกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/
ปีงบประมาณ 
ธ 49 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงินตามกรณี ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “ 
จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
และหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ธ 50  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี  
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 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.  ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 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
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ  

 

194
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ต่อ) 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 

197
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ต่อ) 

 

198
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ต่อ) 

 

199
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ เพื่อใช้ตรวจควบคุมใน            
การเบิกจ่าย 

4.1.  การรับรองแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแขกที่มีข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการสร้างความร่วมมือ หรือข้อตกลงการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการรับรอง จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย วันเวลา จำนวนคน ตำแหน่งแขกผู้เดินทาง 
ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

4.2.  หลักฐานการเบิกจ่ายเป็นไปตามกิจกรรมระเบียบฯ กำหนด จำนวนการเลี้ยงรับรอง 
อัตราการเบิกจ่าย ประเภทค่าใช้จ่าย จำนวนบุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ต้องเป็นไปตามระเบียบ
กำหนดและตรงกับโครงการต้อนรับที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

4.3.  กรณีมีการยืมเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่าย จำนวนเงินเงินยืมต้องไม่เกิน
จำนวนเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

4.4.  หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารที่ใช้เบิกครบถ้วน  
4.5.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน

เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
13. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1.  ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

น 1  ผู้พิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณ โครงการกิจกรรม ตามที่ได้รับ            
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี 
เป้าหมายตัวช้ีวัดงานวิจัยตามการจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละแหล่งเงินงบประมาณ สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเสนองบประมาณที่จัดสรรให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย โครงการ จำนวนเงิน แหล่งเงิน              
งวดเงินการจัดสรร พิจารณาอนุมัติ โดยดำเนินการเบิกจ่ายแยกเป็น 3 กรณี ดังน้ี 

น 1.1 กรณีได้รับเงินทุนอุดหนุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมี
เง่ือนไขเฉพาะหรือเป็นโครงการวิจัยตามความร่วมมือหน่วยงานภายนอก ให้เสนอโครงการวิจัยและ
อนุมัติการเบิกจ่ายตามเง่ือนไขการจัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการต่อ ข้อ น 2 

น .1.2 กรณี เงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรประจำปีจากมหาวิทยาลัยกำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย จำนวนโครงการวิจัย ดำเนินการต่อ ข้อ น 3 

น 1.3 กรณีไม่มีเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเป็นโครงการวิจัยที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ ดำเนินการต่อข้อ น 3 
น.2 ผู้รับผิดชอบ จัดทำประกาศ รับจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยในแต่ละโครงการตามเงื่อนไขผู้สนับสนุน
เงินทุนกำหนดเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนการเบิกจ่าย ดำเนินการต่อ ข้อ น 4 
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น 3 ผู้พิจารณาเงินทุนอุดหนุนวิจัย เสนอคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนทุนวิจัยให้แต่ละโครงการสรุปเป็นมติที่ประชุมเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ นำมาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือดำเนินการ  ดำเนินการต่อ ข้อ น 4 
น. 4 ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสัญญาผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยตามมติที่ประชุมกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยแยกจำนวนเงินทุนสนับสนุนรายบุคคลแยกตามงวดงานท่ีได้รับ และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามเง่ือนไขระเบียบเงินทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเง่ือนไขการจ่าย
เงินทุนสนับสนุนจากภายนอกเพ่ือทำงานเบิกจ่ายแยกเป็นงวดการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ กำหนด 
น 5 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบรหัสเงินงบประมาณเป็น 2 กรณีของผู้รับทุน
สนับสนุนวิจัยแต่ละรายแยกตามงวดจ่ายเงินทุน ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

น 5.1 เงินงบประมาณตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติทุนสนับสนุนวิจัยแต่ละรายแยกตาม
งวดจ่ายเงินทุนมีรหัสเงินงบประมาณในระบบ ดำเนินการต่อในข้อ 9  

น 5.2  เงินงบประมาณตามโครงการทุนสนับสนุนวิจัยเมื่อได้รับโอนเงินทุนในแต่ละงวด
ตามเง่ือนไขไปเสนอมหาวิทยาลัยอนุมิตรหัสเงินงบประมาณ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา 
น 6 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเงินงบประมาณและเง่ือนไขการเบิกเงินงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 
เสนออธิการบดี 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับมอบหมาย 
น 7 อธิการบดี พิจารณา เห็นชอบส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ บันทึกต้ังแหล่งเงิน 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบส่งคืนหัวหน้าหน่วยงานฯ 

1.2.  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
น 8 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานคลัง บันทึกต้ังแหล่งเงิน ต้ังรหัสเงินงบประมาณแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
น 9 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบบันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน งานวิจัย
บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน(แบบทั่วไป)จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แยก
ตามงวดเบิกทุนอุดหนุนวิจัยดังน้ี 

1. กรณีเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดท่ี 1 ให้เตรียมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ดังน้ี 

1.1. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ต้องการเบิก 
การประชุมครั้งที่ วันที่ แสดงช่ือโครงการ ผู้รับทุน จำนวนเงิน งวดเงินที่เบิก  

1.2. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณ์ของรายที่เบิก 
1.3. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริง รายที่

ต้องการเบิก จำนวนเงินเท่ากับเงินเงินที่ใช้จริงถึงงวดที่ต้องการรับเงิน ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
1.4. คำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่

เบิก ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
1.5. เตรียมเอกสารใบสำคัญรับเงิน งวดที่ต้องการรับเงินทุน ลงช่ือเมื่อรับ 
1.6. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเป็นหารายได้จาก           

การวิจัยหรือการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลง กับหน่วยงานภายนอก 
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1.7. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทำสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุน
วิจัยจากภายนอก 

1.8. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนให้ในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจาก
ภายนอก   

2.กรณีเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดท่ี 2 ให้เตรียมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ดังน้ี 

2.1. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 2 
2.2. แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอยู่ในช้ันวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการ             

ลงนามอนุมัติ 
2.3. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ต้องการเบิก 

การประชุมครั้งที่ วันที่ แสดงช่ือโครงการ ผู้รับทุน จำนวนเงิน งวดเงินที่เบิก  
2.4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณ์ของรายที่เบิก 
2.5. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริง รายที่

ต้องการเบิก จำนวนเงินเท่ากับเงินเงินที่ใช้จริงถึงงวดที่ต้องการรับเงิน ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
2.6. คำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่

เบิก ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
2.7. เตรียมเอกสารใบสำคัญรับเงิน งวดที่ต้องการรับเงินทุน ลงช่ือเมื่อรับ 
2.8. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเป็นหารายได้จากการ

วิจัยหรือการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลง กับหน่วยงานภายนอก 
2.9. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทำสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุน

วิจัยจากภายนอก 
2.10. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนให้ในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจาก

ภายนอก   
3.กรณีเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุนวิจัย งวดที่ 3  ให้เตรียมเอกสารประกอบการ

เบิกจ่าย ดังน้ี 
3.1. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 3 
3.2. ใบตรวจรับรายงานการวิจัยคณะกรรมการลงนาม อนุมัติ 
3.3. รายงานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยรายที่ต้องการเบิก 

การประชุมครั้งที่ วันที่ แสดงช่ือโครงการ ผู้รับทุน จำนวนเงิน งวดเงินที่เบิก  
3.4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ลงนามสมบูรณ์ของรายที่เบิก 
3.5. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัย แสดงรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริง รายที่

ต้องการเบิก จำนวนเงินเท่ากับเงินเงินที่ใช้จริงถึงงวดที่ต้องการรับเงิน ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
3.6. คำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แสดงรายละเอียดงวดที่

เบิก ลงช่ือผู้รับเงินทุนรับรองเอกสาร 
3.7. เตรียมเอกสารใบสำคัญรับเงิน งวดที่ต้องการรับเงินทุน ลงช่ือเมื่อรับ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

190 

 

3.8. ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีรับเงินอุดหนุนวิจัยเป็นหารายได้จาก          
การวิจัยหรือการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลง กับหน่วยงานภายนอก 

3.9. สัญญาการรับเงินอุดหนุนวิจัยที่ทำสัญญากับบุคคลภายนอก กรณีรับทุนอุดหนุน
วิจัยจากภายนอก 

3.10. เอกสารการรับเงินทุนหรือโอนเงินทุนให้ในนามมหาวิทยาลัย กรณีรับทุนจาก
ภายนอก   
น 10 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน งานวิจัย ใน
ระบบสารสนเทศฯ  

1.3.  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
น 11 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ เตรียมเอกสารหลักฐานขอรับเงินทุนสนับสนุนวิจัยแต่ละราย
แยกตามงวดจ่ายเงินทุน หรือหลักฐานการรบทุนตามเง่ือนไขโครงการแยกตามแหล่งเงิน แยกเป็น
รายบุคคลผู้ได้รับสนับสนุนเงินทุนวิจัย จัดทำตารางการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยเป็นจำนวนงวดตาม
ระเบียบหรือตามเง่ือนไขการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผู้รับทุนลงนาม
เอกสาร และส่งต่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
น 12  หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา เห็นชอบ ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกรณี
ไม่เห็นชอบส่งคืน เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 
น 13 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้รับผิดชอบ รับเอกสารและเร่ืองแบบขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ
สารสนเทศฯ ส่งต่อหน่วยงานคลังดำเนินการ 

2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.1.  ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

น 14  ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบรับแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน (แบบทั่วไป) จาก
ระบบ สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจ
อนุมัติเงินงบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย 
ดำเนินการและลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
น 15  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ  แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบใน                 
การเบิกจ่ายและการเดินทางเป็นไปโครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารการขอเบิกประกอบด้วย 

1. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50  ของเงินที่ได้รับอนุมัติ 
1.1. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
1.2. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ   
1.3. สำเนาโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
1.4. ใบสำคัญรับเงินของผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบท่ีทางราชการ กำหนด ระบุ

รายการรับเงิน ลงนามผู้รับและผู้จ่าย 
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1.5. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ  
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์  โดยลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี/
ผู้อำนวยการสำนัก/  ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 

2. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30  ของเงินที่ได้รับอนุมัติ 
2.1. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2.2. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ   
2.3. สำเนาโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
2.4. สำเนาคำสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 2 
2.5. แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอยู่ในขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ใช้ไป  
2.7. ใบสำคัญรับเงินของผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบที่ทางราชการ กำหนด ระบุ

รายการ รับเงิน ลงนามผู้รับและผู้จ่าย 
2.8. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ  

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ โดยลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี/
ผู้อำนวยการสำนัก/  ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม 

3. กรณีเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20  ของเงินที่ได้รับอนุมัติ 
3.1. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3.2. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ   
3.3. สำเนาโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
3.4. คำสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณารายงานวิจัย งวดที่ 3  
3.5. ใบตรวจรับรายงานการวิจัย   
3.6. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ใช้ไป 
3.7. ใบสำคัญรับเงินของผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแบบที่ทางราชการ กำหนด ระบุ

รายการรับเงิน ลงนามผู้รับและผู้จ่าย 
3.8. แบบใบขอเบิกเงินที่พิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ  

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์  โดยลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี/
ผู้อำนวยการสำนัก/  ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม  
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
น 16  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอนเสนอ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
น 17 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภท
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ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้
อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
น 18  ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ ได้รับมอบหมาย ลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัย ประกอบ   แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับเงินอุดหนุน(แบบทั่วไป)จากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย นำเสนออธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
น19 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แบบ 
นาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
เบิกจ่าย 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 

2.2.  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
น 20  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย 
แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินธนาคารที่
ผู้รับทำหนังสือยินยอมต่อมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

2. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินจัดทำเช็ค หรือจ่ายเงิน
สดตามเง่ือนไขทีมหาวิทยาลัยกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ  
น 21 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลักกำหนด 
น  22 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสาร
งบหน้าใบสำคัญ 
น 23 บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
น 24 จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐาน
ใบสำคัญจ่ายพร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียน
คุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ  
น 25  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี 
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(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 
 

3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย น 6,น 8,น 9,           
น 11,น 12,น 15, น 16, น 17,น 25   

3.3.  ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 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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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อ)  
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อ) 
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4. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ เพื่อใช้ตรวจควบคุมใน           
การเบิกจ่าย 

4.1.  สอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1.1. กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 เบิกได้ร้อยละ50  ของทุนอุดหนุน             

การวิจัย โครงการที่ได้ทุนอุดหนุนวิจัยจะต้องเป็นโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย มีการ
ดำเนินการทำสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานการใช้เงินทุนอุดหนุนตามจำนวนเงิน
ที่ได้รับ 

4.1.2. กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 เบิกได้ร้อยละ 30 ของทุนอุดหนุน             
การวิจัย  เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการตรวจความก้าวหน้าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณารายงาน
การวิจัย กำหนด และรายงานการใช้เงินทุนอุดหนุนตามจำนวนเงินที่ได้รับ 

4.1.3. กรณีเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 เบิกได้ร้อยละ 20 ของทุนอุดหนุน           
การวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณารายงานการวิจัยเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ ใบตรวจรับ
รายงานการวิจัยเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนได้ และรายงานการใช้เงินทุนอุดหนุนตามจำนวนเงิน               
ที่ได้รับ 

4.2.  หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารประกอบด้วย แบบคำขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 
สำเนาโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ คำสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย รายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ใช้ไป ใบสำคัญรับเงินของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เอกสารอนุมัติให้ขยายเวลาส่ง
งานวิจัยกรณีมีความจำเป็นและใบตรวจรับรายงานการวิจัย 

4.3.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
14. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน           
การสอนภาคพิเศษ  

ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ               
ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 

1. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
1.1.  ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

ผ 1 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ภายในและภายนอก              
กลุ่มนักศึกษา จำนวนนักศึกษา ประเภทนักศึกษา สถานที่เรียน คำนวณเงินค่าตอบแทนท่ีเบิกในภาค
การศึกษาให้ถูกต้อง เมื่อได้รับคำสั่ง และตารางสอนในภาคการศึกษา 
ผ 2  ผู้รับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณ   ก่อนเริ่มทำการสอน ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โครงการกิจกรรม ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/เป้าหมายเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ประเภทงบดำเนินการ ตามที่ได้อนุมัติการจัดสรรประจำปี
แหล่งเงินงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนจากเงินงบประมาณเงิน
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รายได้ภาคพิเศษและภาคปกติกรณีพิเศษ หรือ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีการจัดการเรียน
การสอนระหว่างสองปีงบประมาณ โดยยึดหลักสอนช่วงเวลาไหนสอนเวลาน้ัน  ส่งให้ผู้ขอเบิก
ดำเนินการ ข้อ ผ 8  
หมายเหตุ  กรณีไม่มีเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติ ให้จัดทำโครงการขออนุมัติเงินงบประมาณงบกลาง  
ให้ดำเนินการ ข้อ ผ  3 
ผ 3 ผู้รับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
จัดทำโครงการขออนุมัติเงินจากงบกลาง เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
ผ 4 หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาภารกิจที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เห็นชอบ ส่งผู้รับมอบอำนาจกอง
นโยบายและแผนพิจารณาแหล่งเงิน 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน ผู้รับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน่วยงานท่ีมี                
การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือขออนุมัติ 
ผ 5 ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบาย พิจารณาภารกิจการสอนและแหล่งเงินงบประมาณ เห็นชอบเสนอ 
อธิการบดี 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืน   หัวหน้าหน่วยงาน  
ผ 6 อธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ ส่ง คณะพิจารณาการจัดหาอาจารย์ผู้สอนฯ 
ดำเนินการ 
หมายเหตุ กรณีไม่อนุมัติ ส่งคืนผู้รับผิดชอบบริหารเงินงบประมาณคณะหรือหน่วยงานท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนภาคพิเศษ แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือขออนุมัติ 
ผ 7  ผู้รับมอบอำนาจกองนโยบาย โอนเงินงบประมาณตามการอนุมัติ ต้ังรหัสแหล่งเงินงบประมาณ
กลางส่งให้ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน ดำเนินการ 

1.2.  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ผ 8  ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน เตรียมเอกสาร ลงเวลาสอนตามรารางสอน คำสั่งให้สอน
และการเปลี่ยนแปลงตารางสอนพร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มการเรียนการสอน เมื่อเร่ิมการเรียนการสอนควบคุมการลงเวลาถูกต้องเป็น
ปัจจุบันลงนามผู้ควบคุมประจำวันเสนอ คณะบดีตรวจสอบรับรอง เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นหรือครบ
งวดการเบิกจ่ายค่าสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยส่งต่อผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน
ดำเนินการ 
ผ 9 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงานจัดเก็บหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คำนวณ
ยอดเงินเบิกจ่าย หลักฐานครบตามระเบียบกำหนดส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะเบิกจ่าย เตรียมข้อมูล
หนังสือยินยอมการจ่ายเงินผ่านธนาคาร 

1.3.  ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่ระเบียบ
กำหนด 
ผ 10 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ เมื่อจัดการเรียนการสอนสิ้นภาคการศึกษาหรือครบรอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบเอกสารเบิกค่าตอบแทน
การสอนพิเศษแยกแต่ละโครงการ 

1. กรณีการเบิกค่าตอบแทนการสอนเอกสารประกอบด้วย 
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1.1.ใบลงเวลาสอน/แบบใบเบิกเงินค่าสอนที่สรุป จำนวนช่ัวโมงที่สอน และจำนวน
เงินที่ขอเบิก ลงลายมือช่ือผู้สอน ลงลายมือช่ือคณบดี 

1.2. ตารางสอนที่ปรากฏ ช่ืออาจารย์พิเศษ วันเวลาที่ทำการสอน จำนวนช่ัวโมงที่
ระบุว่าเป็นทฤษฏี/ปฏิบัติ และระดับของนักศึกษา   

1.3. คำสั่งแต่งต้ังอาจารย์ 
1.4. ใบโอนเปลี่ยนแปลงเวลาสอนหรืออาจารย์ผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลง 
1.5. ใบลงเวลาสอน   
1.6. แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ สรุปวันที่ที่สอนจำนวนช่ัวโมงที่สอน และจำนวน

เงินค่าสอนพิเศษที่ลงลายมือช่ือโดยผู้ทำ และลงลายมือช่ือผู้รับรองโดยคณบดี  
1.7. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคารพร้อมเอกสารยินยอมจ่ายผ่าน

ธนาคาร 
1.8. หลักฐานการจ่ายเงิน แบบ บก-กจ. 9  
1.9. หนังสือยินยอมการจ่ายเงินค่าสอนเข้าบัญชีและสำเนาหน้าบัญชี (ส่งให้

มหาวิทยาลัยครั้งเดียว) 
2.กรณีเบิกเงินค่าตอบแทนสอนหรือค่านิเทศในวิชาฝึกสอน หรือวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
2.1. ตารางสอนที่ตรงตามภาคเรียนที่ทำการนิเทศเป็นรายบุคคล ได้แก่ตารางสอน 

ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
2.2. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน อ่ืนๆ (แบบ บก-กจ. 9) 2.3 หลักฐานการ          

ลงเวลาสอน หลักฐานการรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
2.3.หนังสือยินยอมรับเงินผ่านระบบธนาคาร และเอกสารการรับเงินผ่านระบบ

ธนาคาร 
หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนส่งคืน  ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนผู้รับผิดชอบแต่ละ  
โครงการาของหน่วยงาน  แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนเสนอดำเนินการต่อไป  
ผ 11 เจ้าหน้าที่การเงินคณะ บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 
ผ 12  เจ้าหน้าที่การเงินคณะ พิมพ์บันทึกแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส่งผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน   ลงนามในระบบสารสนเทศฯ
ของมหาวิทยาลัย 
ผ 13 ผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน ลงนามในระบบสารสนเทศฯของมหาวิทยาลัย เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 
ผ 14 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เห็นชอบ ส่งต่อหน่วยงานคลัง 
หมายเหตุ กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนผู้ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนหน่วยงาน  แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 
2. ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
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3.2 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
ผ 15  ฝ่ายธุรการกองคลัง รับแบบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอเบิกลงนาม เสนอหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน
งบประมาณของหน่วยงานลงนามแล้ว นำส่งหน่วยงานตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 
และลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ 
ผ 16 ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย รับเอกสารการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจาก
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ แหล่งเงินเพ่ือพิจารณาระเบียบในการเบิกจ่าย
และการเดินทางเป็นไปโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารการขอเบิกดังน้ี  

1. แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทนการสอน/ค่านิเทศ (ค่าตอบแทนสอน)ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเงินงบประมาณ จำนวนเงิน   

2. คำสั่งแต่งต้ังอาจารย์สอนภาคพิเศษ/อาจารย์นิเทศ /กรรมการและผู้ประสานงาน
จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 

3. กรณีเบิกค่าสอนให้แนบตารางสอนที่ปรากฏ ช่ือ อาจารย์ผู้สอน วันเวลาที่ทำการสอน 
สถานที่ที่ทำการสอน  

4. ใบลงเวลาสอน/แบบใบเบิกเงินค่าสอนที่สรุป จำนวนช่ัวโมงที่สอน และจำนวนเงิน          
ที่ขอเบิก  ลงลายมือช่ือผู้สอน  ลงลายมือช่ือคณบดี  

5. กรณีเบิกค่านิเทศให้แนบตารางการนิเทศ และตารางสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ตามภาคเรียนที่ทำการนิเทศเป็นรายบุคคล    

6. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ (แบบ บก-กจ. 9) 
7. ใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร/หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินผ่าน

ธนาคารจำนวน 4 ฉบับ ลงลายมือช่ือรับรองโดยคณบดี    
8. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารพร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยและ

รับรองสำเนาถูกต้องของอาจารย์พิเศษ (กรณีที่เป็นผู้เบิกรายใหม่) 
9. แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนท่ีพิมพ์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ  

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์  โดย ลงลายมือช่ือผู้ขออนุมัติเสนอ คณบดี              
ลงนาม 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก พร้อมแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบเพ่ือให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ผ 17  ผู้มีหน้าที่ตรวจอนุมัติของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้ว 
ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการ ลงนาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอนเสนอ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนามเสนอมหาวิทยาลัย ส่งเร่ืองทั้งหมดให้ ผู้มีหน้าที่
จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย 
ผ 18 ผู้มีหน้าที่จัดทำงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย  ให้ดำเนินการบันทึกรายการเตรียมจ่ายเงินในระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วจัดทำเอกสารใบสำคัญงบหน้าในระบบ ตรวจสอบแหล่งเงิน ประเภท
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ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่ือผู้รับเงิน และคู่บัญชีที่บันทึก พิมพ์ 1 ฉบับ เสนอผู้
อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย 
ผ 19 ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมาย ลงนามเสนอ
มหาวิทยาลัย ประกอบ แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายลงนาม นำเสนอ
อธิการบดีอนุมัติ 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 
ผ 20 อธิการบดีอนุมัติเบิกจ่ายหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ เง่ือนไขมอบอำนาจอธิการบดีมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท หรือผู้รักษาแทนอธิการบดี ในวงเงินที่
เกินกว่า 300,000.-บาทในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ              
แบบนาม แบบเบิกค่าตอบแทนการสอน จากระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย แล้วส่งหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบแล้วพบเอกสารไม่ถูกต้องจะส่งเร่ือง คืนให้หน่วยงานผู้เบิก เพ่ือให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเอกสารหรืองดเว้นการเบิก 

3.3 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ผ 21  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย รับงบหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและแบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าใช้สอย 
แบบใบรายงานผลซื้อจ้างและขออนุมัติเบิกจ่าย แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าตอบแทน ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแบบการเบิก  ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามแล้ว ดำเนินการตามกรณี ดังน้ี 

1. กรณีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้วางเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจ่ายเงินผ่านมหาวิทยาลัยสั่งจ่าย
เข้าบัญชี มหาวิทยาลัย จัดทำเช็ค ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การจ่ายให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คจ่ายเข้าบัญชีเงินธนาคารที่ผู้รับทำหนังสือ
ยินยอมต่อมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเช็ค 

2. กรณีเงินรายได้หรือเงินตามโครงการมหาวิทยาลัย งานการเงินสั่งจ่ายเช็คจ่ายเข้าบัญชี
เงินธนาคารที่ผู้รับทำหนังสือยินยอมต่อมหาวิทยาลัย หรือจ่ายเงินสดตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ  

3.จัดทำข้อมูลจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับที่ทำหนังสือยินยอมเข้าบัญชีรายบุคคลตามรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจ่ายผ่านระบบธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ 

4. เจ้าหน้าที่การเงินส่งเช็คสั่งจ่ายผ่านบัญชีเข้าบัญชีผู้รับรายบุคคล ข้อมูลอิเล็กทอกนิกส์ 
แบบฟอร์มนำส่งเข้าบัญชี จำนวน 3 ชุด ธนาคารลงนาม เก็บมหาวิทยาลัย 2 ชุด 

5. ส่งคืนใบแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน 1 ฉบับผู้เบิก/คณะฯ 
ผ 22  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำข้อมูลผู้รับค่าสอนโอนเข้าบัญชีตามรูปแบบการจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยและข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดผู้จ่ายลงนาม 
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ผ 23 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย จัดทำเช็ค สั่งจ่ายผู้เบิกหรือสั่งจ่ายมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีและผู้ที่
ได้รับมอบอำนาจ ตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลักกำหนด 
ผ  24 ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเช็คลงนามสั่งจ่ายแล้วหรือเงินสดหรือโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารตาม
หนังสือยินยอม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงนามในเอกสารงบหน้าใบสำคัญ 
ผ 25 บันทึกเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายแยกตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
ผ 26 จ่ายเงินเสร็จสิ้น บันทึกข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” เอกสารงบหน้าใบสำคัญจ่ายและหลักฐาน
ใบสำคัญจ่ายพร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณในเอกสารและในทะเบียน
คุมเอกสารแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ  
ผ 27  ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตรวจสอบครบถ้วน ส่งต่องานบัญชี 
(สิ้นสุดกระบวนการ) 
 
3. การจัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

3.1.  ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกอบด้วย 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.  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผ 4,ผ 5,ผ 8,  
ผ 14,ผ 16,ผ 17, ผ 27   

3.3.  ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 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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4. ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน           
การสอนภาคพิเศษ 

 

218
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ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ (ต่อ) 

 

219
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 ผังวงจรการปฏิบัติงานจากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน             
การสอนภาคพิเศษ (ต่อ) 

 

220
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5. ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจอนุมัติ เพื่อใช้ตรวจควบคุมใน            
การเบิกจ่าย 

5.1.  สอบทานความถูกต้องของเอกสาร เอกสารอนุมัติอาจารย์ผู้สอนท่ีได้รับอนุมัติตาม
ระเบียบ ตรงกับคำสั่งในสอน ตารางสอน จำนวนช่ัวโมงสอนตามระเบียบ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลง
ตารางสอนให้แนบเอกสารขออนุมัติก่อนทำการสอน ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนให้
สอดคล้องกับอัตราการเบิกจ่าย และไม่มีความซ้ำซ้อนการปฏิบัติงานและรับเงินค่าตอบแทนในเวลา
ปฏิบัติงานเดียวกัน 

5.2.  อัตราการเบิกค่าสอนและวงเงินที่เบิกไม่เกินจำนวนระเบียบกำหนด และเอกสารและ
หลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายที่ได้รับกับโครงการและการดำเนินการ ต้องมีการลงนามผู้สอน            
ผู้ตรวจสอบ และต้องลงนามรับรองโดยคณบดีทุกฉบับ หรือผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการ 

5.3.  อาจารย์ผู้สอนที่เบิกจ่ายต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและมีช่ืออยู่ใน
คำสั่งให้สอนถูกต้องตามประเภทนักศึกษา กลุ่มรุ่น ภาคการศึกษา ลงนามโดยมหาวิทยาลัยโดยแนบ
ตารางสอนที่เป็นปัจจุบันประกอบการเบิกจ่าย 

5.4.  การเบิกค่าตอบแทนสอนเกินของอาจารย์สอนหลายคณะต้องตรวจสอบตามรางสอนให้
ครบถ้วน มีการตรวจสอบเอกสารตารางสอนโดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการสอนจริงและเป็นเอกสารที่
เป็นปัจจุบัน  

5.5.  การจ่ายเงินเข้าบัญชีของอาจารย์ผู้สอนต้องมีหนังสือยินยอมจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และหลักฐานการจ่ายเงินจะต้องมีการลงนามรับเงินในเอกสารท่ีใช้เบิกครบถ้วน โดยมี            
การลงนามรับเงินเข้าบัญชีจากธนาคารในเอกสารนำเข้าบัญชี 

5.6.  สอบทานงบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลายมือช่ือผู้รับเงิน จำนวน
เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสัมภาษณ์ ข้อมูลความเห็นเก่ียวกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในแต่
ละกิจกรรมการเบิกจ่าย ทบทวน ปัญหา อุปสรรคและนโยบายที่สาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าใน
การปฏิบัติงาน ตามหลักความสูญเปล่า 7 ประการ คือ  

1. ความสูญเปล่าเน่ืองจากมีกิจกรรมการดำเนินงานมากเกินไปทำให้เกิดความสูญเปล่าในแต่
ละข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงิน   
1.1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณมีมากขึ้นเสียระยะเวลาในการเดินเอกสาร

และรอการอนุมัติ 
1.1.1.1 มีการแยกดำเนินการโครงการที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด

เดียวกันทำให้ต้องปฏิบัติงานการเบิกจ่ายมากควร เร่ืองเบิกจ่าย ไม่รวมเร่ืองการดำเนินงาน 
1.1.1.2 ผู้ขออนุมัติโครงการหรือขออนุมัติเบิกจ่ายโดยไม่มีเงินงบประมาณ

กำหนดไว้ในแผนงาน โครงการของหน่วยงานท่ีอนุมัติทำให้ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นโดยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 
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1.1.1.3 ผู้ขออนุมัติโครงการมาจากหลายแหล่งเงินทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวน
งานมากโดยไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน 

1.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
1.1.2.1 มีการจัดทำโครงการอนุมัติก่อนพิจารณาเงินงบประมาณว่ามีหรือไม่

ทำให้เสียเวลาดำเนินการหรือต้องทำงานใหม่เพ่ิมขั้นตอนการขอพิจารณางบกลางหากไม่อนุมัติเป็น   
การเสียทรัพยากรในการปฏิบัติงานสูญเปล่า 

1.1.2.2 มีการดำเนินงานโครงการที่มี เป้าหมายตัวช้ีวัดเดียวกันแต่ได้รับ             
การจัดสรรเงินงบประมาณจากหลายแหล่งงเงินงบประมาณจึงต้องแยกเรื่องปฏิบัติงานทำให้มีปริมาณ
งานมากขึ้น 

1.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่
ระเบียบกำหนด 

1.1.3.1 การดำเนินงานโครงการท่ีมี เป้าหมาย ตัวช้ี วัดเดียวกันแต่แยก               
การดำเนินงานแต่ละหลักสูตรหรือสาขา จึงทำให้มีปริมาณงานที่ปฏิบัติมาก 

1.1.3.2 มีการดำเนินงานโครงการในช่วงเวลาเดียวกันแต่ผู้ปฏิบัติงานการเงินมี
น้อยจึงทำให้ในช่วงเวลาสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีงบประมาณมีปริมาณงานมาก 

1.1.3.3  มีการปฏิบัติงานโครงการที่มีความหลากหลายมีความจำเป็นเบิก
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ต้องมีรายละเอียดที่ต้องละมัดระวังมากทำให้มี
ปริมาณงานมาก 

1.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
1.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

1.2.1.1 มีปริมาณงานมากเป็นช่วงเวลาไม่มีการปฏิบัติงานตามแผนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณทำงานปริมาณงานมีมาก 

1.2.1.2 มีการเร่งรัดการทำงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณทำให้มีความผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายมากทำให้การตรวจต้องดำเนินการหลายรอบในเรื่องเดียวกัน 

1.2.1.3 มีผู้ขออนุมัติโครงการที่ขอดำเนินการนอกแผนงานโครงการของ
หน่วยงานสังกัดทำให้ไม่สามารถบริหารแผนการปฏิบัติงานได้และขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
การเงินของหน่วยงานเกิดการผิดพลาดทำให้ต้องปฏิบัติงานตรวจเรื่องเด่ียวกันหลายคร้ัง 

1.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
1.2.2.1 มีเรื่องเบิกจ่ายมากจากการที่ทำเรื่องเบิกจ่ายย่อยไม่รวมเรื่องใน          

การเบิกจ่าย หน่วยงาน เป้าหมายและเวลาเดียวกัน เช่นโครงการที่ต้องใช้วัสดุประเภทเดียวกันแต่คน
ละโครงการแยกการจัดวัสดุ เป็นต้น ทำให้เร่ืองเบิกจ่ายมีปริมาณมาก 

1.2.2.2 การมีนโยบายการจ่ายเงินเร่ืองเด่ียวกันแต่มีนโยบายการจ่ายเงินไม่
เหมือนกันแต่ละช่วงเวลาทำให้มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น 

1.2.2.3 มีการแยกแหล่งเงินงบประมาณเบิกจ่ายหลายแหล่งเงินในโครงการ
เดียวกันทำให้ต้องแยกจ่ายตามแหล่งเงินงบประมาณ 
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2.ความสูญเปล่าเน่ืองจากกระบวนการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุจากการทำงาน
ซ้ำซ้อนกันในขั้นตอนการดำเนินงาน 

2.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
2.1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

2.1.1.1 การพิจารณาเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการขออนุมัติจัดสรรแล้ว ต้องมี
การขออนุมัติโครงการอีกครั้งเมื่อดำเนินการจึงเป็นการปฏิบัติงานซ้ำกัน 

2.1.1.2 มีผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงาน 
หลายแหล่งเงินในโครงการเดียวกันบางโครงการจึงมีการซ้ำซ้อนกัน 

2.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
2.1.2.1 มีโครงการที่ใช้เงินหลายแหล่งเงินงบประมาณจึงต้องปฏิบัติงานเรื่อง

เดียวกันทำงาน 2 เร่ือง 
2.1.2.2 การอนุมัติโครงการมีการพิจารณาหลายหน่วยงานต้องให้ เวลา

พิจารณาหลายคร้ังก่อนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2.1.2.3 การขอยืมเงินไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกับขออนุมัติโครงการจึง

ต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง 
2.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่

ระเบียบกำหนด 
2.1.3.1 โครงการมีผู้รับผิดชอบหลายคนแบ่งกันปฏิบัติงานในโครงการเดียวกัน

ผู้ปฏิบัติงานการเงินต้องทำงานมากขึ้น 
2.1.3.2 โครงการที่มีการยืมเงินเพ่ือไปใช้จ่ายตามโครงการที่มีผู้ปฏิบัติหลายคน 

เจ้าหน้าที่ผู้ทำหลักฐานต้องตรวจสอบหลักฐาน แหล่งเงิน ผู้ยืมเงิน การหักเงินส่งใช้ ต้องปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหลายอย่างจึงสามารถเบิกจ่ายได้ 

2.1.3.3 ผู้ เบิกหรือผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมหลักฐานไม่พร้อมจึงต้อง
ตรวจสอบแก้ไขหลายคลังจึงต้องปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันซ้ำหลายรอบ 

2.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
2.2.1ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

2.2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจอนุมัติปฏิบัติงานโดยใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติเดียวกัน
กับผู้ปฏิบัติงานการเงินของหน่วยงานจึงเป็นหน้าที่งานที่เหมือนกันเป็นการตรวจสอบอีกครั้งก่อน            
การเบิกจ่าย 

2.2.1.2 การตรวจสอบเอกสารมีความซ้ำซ้อนตรวจสอบโดยใช้ระเบียบ
เดียวกันเช่น การจัดหาตามระเบียบพัสดุ ได้ผ่านการพิจารณามาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
พัสดุกลาง และต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจอนุมัติตรวจสอบ เป็นต้น  

2.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
2.2.2.1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเมื่ อพบ

ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจ่ายต้องส่งเร่ืองไปดำเนินการตรวจสอบขออนุมัติใหม่ต้ังแต่เจ้าหน้าที่การเงิน
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ของหน่วยงานจึงเป็นการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานที่เสียเวลามากและขาดประสิทธิภาพในการจ่ายเงิน
ให้คู่ค้าของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินล่าช้า 

2.2.2.2 การคำนวณภาษี หรือค่าปรับ หรือข้อมูลผู้ขายเกิดความผิดพลาดต้อง
ดำเนินการใหม่ 

3. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละงานมากเกินไป ทำให้เสียเวลา
ในการทำงานในแต่เรื่องมาก เช่น ดำเนินงานบันทึกข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล เตรียมเอกสาร 
ประสานงานผู้เก่ียวข้อง เป็นต้น  

3.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
3.1.1ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

3.1.1.1 ผู้ขออนุมัติโครงการไม่เตรียมการก่อนการดำเนินงานทำโครงการด่วน
จึงไม่มีการพิจารณาไว้ก่อนจึงเป็นการเพ่ิมงาน หรือมีข้อผิดพลาดบ่อยต้องดำเนินการใหม่ ทำให้เป็น
การเพ่ิมภาระงาน 

3.1.1.2 ดำเนินงานโครงการนอกแผนงานโครงการของหน่วยงานที่กำหนด  
3.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 

3.1.2.1 มีเป้าหมาย และกิจกรรมการดำเนินงานโครงการไมชัดเจนยากต่อ 
การพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณต้องใช้เงินงบประมาณหลายแหล่งและหลายระเบียบปฏิบัติต้อง
ดำเนินงานในขั้นตอนที่มากข้ึน 

3.1.2.2 โครงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายบางโครงการ
ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนรองรับการปฏิบัติงานตามโครงการ 

3.1.2.3 ขออนุมัติโครงการที่ไม่มีแหล่งเงินงบประมาณไม่ตรวจสอบก่อน           
การดำเนินงานผิดขั้นตอนทำให้เสียเวลาในการจัดทำเอกสาร 

3.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่
ระเบียบกำหนด 

3.1.3.1 โครงการบางโครงการมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใช้ระเบียบเบิกจ่าย
หลายระเบียบ มีขนาดโครงการใหญ่จึงทำให้การเตรียมเอกสารไม่พร้อมจึงทำให้การเบิกจ่ายให้
เวลานานตรวจสอบหลายคร้ังมีหลักฐานผิดพลาดมาก หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนจึงทำให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า 

3.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
3.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

3.2.1.1 โครงการมีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของ
แต่ละกิจกรรมไม่สอดคล้องกันทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขหลายคร้ัง 

3.2.1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือมี
รายละเอียดในสาระสำคัญไม่ครบถ้วย 

3.2.1.3 มีโครงการเบิกจ่ายโครงการเดียวกันแต่มีการเบิกจ่ายหลายแหล่งเงิน
จึงทำให้ต้องตรวจสอบมากเน่ืองจากแยกเรื่องเบิก และต้องพิจารณาเงินหลายระเบียบ 

3.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
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3.2.2.1 เป็นโครงการที่มีการยืมเงินเพ่ือไปใช้จ่ายในโครงการไม่ระบุส่งใช้
ใบสำคัญทำให้ต้องตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายไม่สามารถจ่ายได้ทันทีเป็นการเพ่ิมขั้นตอนงาน 

3.2.2.2 การจ่ายเงินผ่านธนาคารไม่มีข้อมูลผู้รับหรือข้อมูลผิดพลาดจึงไม่
สามารถจ่ายเงินได้ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงาน ในขั้นตอนดังกล่าวกำหนดให้ดำเนินการก่อน           
การเบิกจ่ายแต่ขาดความเคร่งครัดในการปฏิบัติ 

4. ความสูญเปล่าจากการรอคอยปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป การรอคอยที่เกิดจาก            
การสะสมของงานที่ปฏิบัติ การรอคอยทำให้การไหลของงานหยุดชะงัก  

4.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
4.1.1ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

4.1.1.1 การดำเนินงานตามโครงการที่นอกเหนือจากแผนงานโครงการท่ี
กำหนดหรือไม่ได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณไว้ ต้องขอพิจารณาเงินงบประมาณจึงทำให้ต้องมี             
การเพ่ิมขั้นตอนการดำเนินงานให้ กองนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานคลัง และผู้มีอำนาจอนุมัติเป็น
การดำเนินงานหลายหน่วยงาน จึงต้องมีเอกสารรอคอยลงนามมาก 

4.1.1.2 หน่วยงานอนุมัติงบประมาณมีภารกิจมาก 
4.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 

4.1.2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และกิจกรรมการดำเนินงานไม่
สอดคล้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณและระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 

4.1.3 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติมีหลายข้ันตอน ผ่านหลายหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้เอกสารต้องไปรอลงนามหลายจุดทำให้บางโครงการไม่กันเวลาใน          
การปฏิบัติงาน 

4.1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่
ระเบียบกำหนด 

4.1.4.1 มีการดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนมาก ต้องรอ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเน่ืองจากมีจำนวนจำกัด 

4.1.4.2 การเตรียมการของหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่พร้อมกันจึงต้อง
รอการเบิกจ่ายแต่ละเร่ืองทำให้เกิดความล่าช้า เช่นสัญญา ประกาศ เอกสารจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นต้น 

4.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
4.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

4.2.1.2 มีการดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนมาก เช่นการเบิก
ค่าสอน ซื้อวัสดุ การดำเนินงานโครงการช่วงประกันคุณภาพ หรือสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่ทัน ต้องรอก่อนการเบิกจ่าย 

4.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
4.2.2.1 การรอพิจารณาอนุมัติจ่ายเนื่องจากมีปริมาณเรื่องเบิกจ่ายมากต้องรอ

การพิจารณาจากผู้อนุมัติก่อนการลงนาม 
4.2.2.2 การรอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
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4.2.2.3 การติดต่อผู้รับที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือตามตัวผู้มารับเงินยากต้องมี
การรอลงนามรับเงินในเอกสารก่อนจึงสามารถบันทึกการจ่ายได้ 

5. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการเดินทางของเร่ืองการเบิกจ่ายหรือการต้องหาข้อมูลจาก
หลายหน่วยงานประกอบการเบิกจ่าย  

5.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
5.1.1ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 

5.1.1.1 การขออนุมัติเงินงบประมาณท่ีไม่ได้รับการจัดสรรต้องผ่านหน่วยงาน
พิจารณาหลายหน่วยงานจึงต้องเสียเวลารอการอนุมัติก่อนการดำเนินการ 

5.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
5.1.2.1 การอนุมัติโครงการผ่านหน่วยการพิจารณาตรวจสอบหลายขั้นตอน 

หลายหน่วยงานก่อนการอนุมัติ โดยเฉพาะโครงการของราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต้องรอการ
พิจารณาเป็นเวลานานจึงต้องเตรียมการก่อนดำเนินการก่อน 

5.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่
ระเบียบกำหนด 

5.1.3.1 หน่วยงานย่อยของผู้เบิกมีปริมาณมากจึงต้องรอเอกสารหลายข้ันตอน 
 

5.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
5.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 

5.2.1.1 การแก้ไขเอกสารต้องส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขจึงต้องใช้เวลา
และขั้นตอนการแก้ไขหลายหน่วยงานในการเริ่มส่งเอกสารเพ่ือตรวจสอบใหม่ 

 
5.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย 

5.2.2.1 การจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจ่ายและลงนามในเช็คตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยจึงต้องเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามข้ันตอน บางครั้งทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

5.2.2.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายกรณีมีความผิดพลาด
ต้องส่งคืนแก้ไขหลายขั้นตอน คือต้องยกเลิกเรื่อง แล้วดำเนินการใหม่ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

5.2.2.3 การจ่ายเงินให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการติดต่อยากดำเนินการติดต่อหลายข้ันตอน มีหน่วยงานมาก มีเรื่องเบิกจ่ายหลายกิจกรรม
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยใช้นโยบายจ่ายเงินที่สำนักงานกรุงเทพฯ 

6. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากเกินไป การที่
ต้องผลิตเอกสารหรือจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาก  

6.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
6.1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ 
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6.1.1.1เน่ืองจากหน่วยงานมีผู้ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการหลายส่วนงาน
ย่อย การส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติให้ส่วนกลางไม่ครบถ้วนแต่มีอยู่ จึงต้องดำเนินการคัดลอง
ใหม่ทำให้เสียเวลาและวัสดุที่ใช้มากข้ึน 

6.1.1.2 การไม่มีการพิจารณาเอกสารเฉพาะที่ต้องใช้ประกอบการข้ออนุมัติจึง
มีการสำเนาเอกสารท้ังหมดซึ่งบางคร้ังขาดสาระสำคัญหรือการอนุมัติเอกสารที่เป็นทางการจึงต้อง
ดำเนินการใหม่ทั้งหมดทำให้เสียทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 

6.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
ไม่มีความเห็น 

6.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่
ระเบียบกำหนด 

6.1.3.1 ผู้เบิกไม่พิจารณาเอกสารเฉพาะที่ใช้ตามระเบียบและบางคร้ังขาด
ความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการเบิกที่สำคัญ จึงต้องจัดทำใหม่ หรือต้องดำเนินการไปขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทำให้สูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมากข้ึน 

6.1.3.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายบางครั้งจัดทำใหม่ไม่ใช้ต้นเรื่องเดิม 
6.1.3.3 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเบิกจ่ายหลายครั้งทำให้ต้องมีเอกสาร

เพ่ิมขึ้นในทุกข้ันตอน 
6.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   

6.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
6.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทั้ง 6 ขั้นตอนมีความเห็นทีสอดคล้องกัน 

6.2.2.1 มีการดำเนินการโครงการมากแยกย่อยโครงการ ไม่ร่วมกิจกรรมท่ีมี
เป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวกันทำให้มีโครงการมากวัสดุและทรัพยากรต่าง ๆให้มาก 

6.2.2.2 มีการแก้ไขโครงการหรือปรับปรุงโครงการมากทำให้เกิดความสูญ
เปล่าของทรัพยากรท่ีใช้ 

6.2.2.3 มีผู้รับผิดขอบโครงการในโครงการเดียวกันหลายคน หลายแหล่งเงิน 
หลายหน่วยงาน ดังน้ันในการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบที่เหมือนกัน
ในการเบิกเน่ืองจากแยกเรื่องเบิก จึงต้องใช้เอกสาร วัสดุและทรัพยากรอ่ืนๆ เป็นจำนวนมากขึ้น 

7. ความสูญเปล่าจากการดำเนินการเบิกจ่ายเสียเปล่าเกิดจากเริ่มดำเนินงานตามขั้นตอน
เบิกจ่ายดำเนินการต่อไม่ได้หรือดำเนินการใหม่หรือยกเลิกการดำเนินการ   

7.1 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานเจ้าของเงินงบประมาณ   
7.1.1 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การจัดสรรเงิน

งบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ 
7.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมวิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย

ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
7.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบที่

ระเบียบกำหนดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกำหนด 
7.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง   
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7.2.1 ขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบ การเบิกจ่าย 
7.2.1.1การขออนุมัติโครงการมีกิจกรรมไม่ตรงกับการดำเนินงานจริงและใช้

แหล่งเงินงบประมาณผิดไม่สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย  
7.2.1.2 ไม่มีการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใน               

การเบิกจ่ายระหว่างการดำเนินงานอย่างครบถ้วนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามโครงการ 
7.2.1.3 มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยไม่ได้ขออนุมัติใหม่จึงไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ 
7.2.1.4 ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับเจ้าหน้าที่

เบิกจ่ายทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือต้องดำเนินการตามข้ันตอนใหม่ 
7.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทั้ง 6 ขั้นตอนมีความเห็นทีสอดคล้องกัน 

7.2.2.1 การขออนุมัติโครงการหรือการเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่มีเงินงบประมาณท่ี
ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 

7.2.2.2 การขออนุมัติโครงการโดยไม่ได้ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายหรือ
เป็นโครงการที่ไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน จึงต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการใหม่ 

7.2.2.3 ดำเนินการโครงการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้ง 14 กิจกรรม พิจารณาขั้นตอนที่สมบูรณ์มีการใช้ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันผ่าน              
การตรวจสอบให้ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้เช่ียวชาญด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็น
ต้นแบบมาตรฐานข้ันตอนการดำเนินงานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

2. จัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการกำหนดขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนปฏิบัติงานตามระเบียบมีความจำเป็นต้องคงขั้นตอนไว้  ขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบ 
การควบคุมภายใน หากมีความซ้ำซ้อนหรือมีกลไกการตรวจสอบอ่ืนอยู่สามารถยกเลิกได้ และข้ันตอน
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติ พิจารณาตามนโยบายในเวลาน้ัน 

3.  สรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สรุปจัด
กลุ่มตามหลักการสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ประการ เพ่ือนำไปวิเคราะห์จัดทำแนวทาง                
การปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจ่ายต่อไป 




