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เรื่อง 
1. ขั้นตอนการเบิกค่าลงทะเบียนถอนคืนนิสิต (กองคลังและทรัพย์สิน) 

2. ขั้นตอนการเบิกสาขาขาดแคลน (กองคลังและทรัพย์สิน) 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางดวงใจ  สมบัติรัตนานันท์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

กองคลังและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยบูรพา 



ล ำดับ แผนภูมิสำยงำน ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน/ เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลำ
(FLOW CHART) รำยละเอียด ด ำเนินกำร

1
     รับเอกสำรขอเบิก

ค่ำลงทะเบียนถอนคืนนิสิต
จำกผู้จ่ำยเงิน

รวบรวมเอกสำรกำรเบิก
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำร

2
 นำงดวงใจ   
สมบัติรัตนำ

นันท์

    - ไม่ถูกต้อง คืนหลักฐำนให้
ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้อง

    - ถูกต้อง ท ำบันทึกขออนุมัติ
เบิกเงินค่ำลงทะเบียนถอนคืน

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

บันทึกข้อมูล จ ำนวนเงินผ่ำน
ระบบบัญชี 3 มิติ

3

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำร (AP)

4 (ผู้ตรวจจ่ำย)
 -กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลับให้
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไข

 -กรณีถูกต้อง ส่งให้ท ำเตรียมจ่ำย

  บันทึกลงระบบบัญชี 3 มิติ  
    (ระบบจัดซ้ือ/จัดจ้ำง)       
เพ่ือให้ได้ใบส ำคัญท่ัวไป (AP)

 - ใบส ำคัญท่ัวไป (AP) 
พิมพ์จำกระบบบัญชี   3
 มิติ จ ำนวน 2 ใบ

20 นำที

 1.หลักฐำนกำรเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน      
2.บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน        
3.ใบส ำคัญท่ัวไป (AP) พิมพ์
จำกระบบบัญชี 3 มิติ 
จ ำนวน 2 ใบ  ส่งเอกสำร ใบส ำคัญท่ัวไป   

(AP) งำนธุรกำรกองคลัง    
เพ่ือส่งให้ผู้ตรวจ

  ภำยใน    
   1   วัน
ท ำกำร
หลังจำก
ได้รับ

เอกสำร

                                   
 ตรวจสอบหลักฐำน        
กำรเบิกค่ำลงทะเบียน       

ถอนคืน

 1.หลักฐำนกำรเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน      
2.บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน

  ภำยใน    
   1   วัน
ท ำกำร
หลังจำก
ได้รับ

เอกสำร

 นำงดวงใจ   
สมบัติรัตนำ

นันท์

ข้ันตอนกำรเบิกค่ำลงทะเบียนถอนคืนนิสิต (ของกองคลังและทรัพย์สิน)
ของนำงดวงใจ  สมบัติรัตนำนันท์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ผู้จ่ำยเงิน



นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

 - บันทึกเตรียมจ่ำยในระบบ
บัญชี 3 มิติ

5  นำงดวงใจ   
สมบัติรัตนำ

นันท์

 - เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติเบิก

6
      เสนอเอกสำรเบิกจ่ำยแก่      

ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
รองอธิกำรบดี

ลงนำม

    -อนุมัติในบันทึกข้อควำมขอ
เบิกเงินค่ำลงทะเบียนถอนคืน

1  วันท ำ
กำร

หลังจำก
เสนออนุมัติ

7 ผู้จ่ำย

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

   ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

1 วัน

           หมำยถึง จุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุด                หมำยถึง กระบวนกำร

           หมำยถึง  เส้นทำงกำรด ำเนินงำน                หมำยถึง กำรตัดสินใจ/เง่ือนไข

           หมำยถึง  กำรข้ึนหน้ำใหม่

                                   
                              

ข้ันตอนเตรียมจ่ำย    บันทึก
ลงระบบบัญชี 3 มิติ    
(ระบบกำรเงินจ่ำย)      

เพ่ือให้ได้ PPV

 1.หลักฐำนกำรเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน      
2.บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน        
3.ใบส ำคัญท่ัวไป (AP) พิมพ์
จำกระบบบัญชี 3 มิติ 
จ ำนวน 2 ใบ 5 นำที

 1.หลักฐำนกำรเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน      
2.บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ค่ำลงทะเบียนถอนคืน        
3.ใบส ำคัญท่ัวไป (AP) พิมพ์
จำกระบบบัญชี 3 มิติ 
จ ำนวน 2 ใบ



ล ำดับ แผนภูมิสำยงำน ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน/ เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลำ
(FLOW CHART) รำยละเอียด ด ำเนินกำร

ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
นับช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำน

1
    ตรวจสอบหลักฐำน        

วันลำบุคลำกรในระบบ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร

    - ถูกต้อง ท ำบันทึกขออนุมัติ
เบิกเงินเพ่ิมพิเศษท่ีปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยสำขำขำดแคลน

บันทึกข้อมูล จ ำนวนเงินผ่ำน
ระบบบัญชี 3 มิติ

2

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำร (AP)

3 (ผู้ท ำเงินเดือน)
 -กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลับ
ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
แก้ไข

           หมำยถึง จุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุด                หมำยถึง กระบวนกำร

           หมำยถึง  เส้นทำงกำรด ำเนินงำน                หมำยถึง กำรตัดสินใจ/เง่ือนไข

           หมำยถึง  กำรข้ึนหน้ำใหม่

  บันทึกลงระบบบัญชี3มิติ    
 (ระบบจัดซ้ือ/จัดจ้ำง)       
เพ่ือให้ได้ใบส ำคัญท่ัวไป (AP)

 - ใบส ำคัญท่ัวไป (AP) 
พิมพ์จำกระบบบัญชี 3 
มิติ จ ำนวน 2 ใบ

20 นำที

 1. รำยช่ือผู้ได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษท่ีปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย                   
2. บันทึกขอเบิกเงินเพ่ิม
พิเศษท่ีปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยสำขำขำดแคลน 
 3.ใบส ำคัญท่ัวไป (AP)  ส่งเอกสำร ใบส ำคัญท่ัวไป   

(AP) งำนธุรกำรกองคลัง  เพ่ือ
ส่งให้ผู้ท ำเงินเดือน

   1   วันท ำ
กำรหลังจำก
ได้รับเอกสำร
จำกธุรกำร

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี  
นำงดวงใจ  
สมบัติรัตนำ

นันท์

ข้ันตอนกำรเบิกสำขำขำดแคลน  (ของกองคลังและทรัพย์สิน)
ของนำงดวงใจ  สมบัติรัตนำนันท์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี  
นำงดวงใจ  
สมบัติรัตนำ

นันท์

 1. รำยช่ือผู้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษท่ี
ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย         
 2. บันทึกขอเบิกเงินเพ่ิมพิเศษท่ี
ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำขำ
ขำดแคลน

  ภำยใน  1 - 2   
 วันท ำกำร


