
ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่นหนวยงานอื่น

 ประกอบดวยประกอบดวย
1.1. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ
2.2. ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการ
3.3. ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย3.3. ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
4.4. ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขั้นตอนการคืนเงินทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
5.5. ขั้นตอนการเบิกจายเงินรายไดขั้นตอนการเบิกจายเงินรายได



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง
 11..ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ

ฝายบริหารรับเรื่องจากกองนโยบายและแผน

ฝายงบประมาณ

ตรวจสอบขอมูลพรอมจัดทํารายละเอียดตรวจสอบขอมูลพรอมจัดทํารายละเอียด
สําหรับแจงหนวยงาน

เสนออนุมัติ

แจงหนวยงานทราบ

จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณหนวยงาน

จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  โดยแยกตามหนวยงาน , 

แผนงาน



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))

 22. . ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินการ
--    การขออนุมัติจัดโครงการการขออนุมัติจัดโครงการ

      --    การขออนุมัติเดินทางไปราชการการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
--    การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจางการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง--    การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจางการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง
-- การขออนุมัติใชเงินสวนกลาง การขออนุมัติใชเงินสวนกลาง ((งบมหาวิทยาลัยงบมหาวิทยาลัย))
--    การขอกันเงินขามปงบประมาณการขอกันเงินขามปงบประมาณ



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 การขออนุมัติจัดโครงการการขออนุมัติจัดโครงการ

–– ในการขอดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อใหโครงการที่เสนอขอมีความถูกตอง  ในการขอดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อใหโครงการที่เสนอขอมีความถูกตอง  
สามารถอนุมัติไดอยางรวดเร็ว  มีปจจัยที่ตองคํานึงถึง  ดังนี้สามารถอนุมัติไดอยางรวดเร็ว  มีปจจัยที่ตองคํานึงถึง  ดังนี้
11.  .  ประเภทของโครงการ  เชน  อบรมสัมมนา ประเภทของโครงการ  เชน  อบรมสัมมนา , , ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ , , การแขงขัน การแขงขัน 

    การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ , , บริการสังคม บริการสังคม ((การหารายไดการหารายได))    การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ , , บริการสังคม บริการสังคม ((การหารายไดการหารายได))
22.  .  แหลงของงบประมาณแหลงของงบประมาณ

          --  โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
          --    โครงการที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
          --    โครงการเลี้ยงตนเอง โครงการเลี้ยงตนเอง ((โดยเก็บคาใชจายจากผูรวมโครงการโดยเก็บคาใชจายจากผูรวมโครงการ))

                      



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))

33. . ระเบียบขอกําหนดที่เกี่ยวของระเบียบขอกําหนดที่เกี่ยวของ
--    ระเบียบการฝกอบรมระเบียบการฝกอบรม
--    ระเบียบการจัดงานระเบียบการจัดงาน--    ระเบียบการจัดงานระเบียบการจัดงาน
--    ระเบียบบริการวิชาการระเบียบบริการวิชาการ
--    มาตรการประหยัดมาตรการประหยัด
--    นโยบายเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยนโยบายเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการขออนุมัติขั้นตอนการขออนุมัติ หนวยงานจัดทําโครงการ

ฝายบริหาร /กองคลัง
รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ

ผานรองที่กํากับดูแลหนวยงาน

แกไข

ฝายเบิกจาย
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองตามระเบียบ

ฝายงบประมาณ
ผูกพันงบประมาณ

เสนอผูอํานวยการกองคลัง
พิจารณา

เสนออธิการบดี พิจารณา

หนวยงานดําเนินการ

ถูกตอง

ถูกตองถูกตอง

แกไข

แกไข



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))

 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ , , เขารวมอบรมสัมมนาเขารวมอบรมสัมมนา

 เอกสารที่ตองมีประกอบการขออนุมัติเอกสารที่ตองมีประกอบการขออนุมัติ
––กรณีมหาวิทยาลัยสั่งใหเขารวมตองมีตนเรื่องที่ผูมีอํานาจสั่งการกรณีมหาวิทยาลัยสั่งใหเขารวมตองมีตนเรื่องที่ผูมีอํานาจสั่งการ––กรณีมหาวิทยาลัยสั่งใหเขารวมตองมีตนเรื่องที่ผูมีอํานาจสั่งการกรณีมหาวิทยาลัยสั่งใหเขารวมตองมีตนเรื่องที่ผูมีอํานาจสั่งการ

ใหเขารวมใหเขารวม
––กรณีการอบรมตองมีรายละเอียดโครงการประกอบกรณีการอบรมตองมีรายละเอียดโครงการประกอบ
––ประมาณการคาใชจายประมาณการคาใชจาย



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ,,
        เขารวมอบรมสัมมนาเขารวมอบรมสัมมนา

รองอธิการบดีกํากับดูแล

ฝายบริหาร /กองคลัง
รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ

หนวยงานจัดทําเรื่อง

แกไข

รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ

ฝายเบิกจาย
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองตามระเบียบ

ฝายงบประมาณ
ผูกพันงบประมาณ

เสนอผูอํานวยการกองคลัง
พิจารณา

เสนออธิการบดี พิจารณา

หนวยงานดําเนินการ

ถูกตอง

ถูกตองถูกตอง
แกไข

แกไข



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

ตรวจสอบงบประมาณ

หนวยงานที่ขอซื้อ ฝายบริหาร /กองคลัง
รับเรื่อง / ลงทะเบียนรับ

ฝายพัสดุ

ฝาย
งบประมาณ

ตรวจสอบ
งบประมาณ

บันทึกรายการเสนอซื้อ / จาง 
โดยมี  -  รายละเอียดพัสดุที่ตองการ

  -  รายชื่อคณะกรรมการ

เสนอหัวหนาหนวยงาน  & 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

ดําเนินการจัดซื้อ  โดยใชวิธี
ตามที่ระเบียบกําหนด

จัดทําเอกสารการ
จัดซื้อเพื่อเสนอ

งบประมาณ

ลงทะเบียนผูกพัน
งบประมาณ

ตอ



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((ตอตอ))

เสนอหัวหนาหนวยงาน
พิจารณา

ฝายพัสดุ

เสนอหัวหนาสวน
ราชการพิจารณา

กรรมการตรวจรับ / ตรวจการจาง

พิจารณาเปนไปตามสัญญา/ ใบสงของ

ไมเปนไป
เปนไปตามสัญญา 

แกไข

ถูกตอง แกไข

ตอ

ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางตามขั้นตอน
ของการจัดซื้อ จัดจางแตละวิธี

แจงผูขาย หรือ ผูรับจาง
รับใบสั่ง / สัญญา

ผูขาย / ผูรับจาง

เตรียมเอกสาร เพื่อรับใบสั่งซื้อ/
จาง

          - หนังสือมอบอํานาจ
       - หลักฐานบริษัท                                

ออกใบสั่ง / ทําสัญญา

ติดตอผูขาย 
/ ผูรับจาง

แกไข

ไมเปนไป
ตาม

สัญญา /ใบ
สงของ

พิจารณารับของ /งานจาง
พรอมลงนามตรวจรับ

เปนไปตามสัญญา 
/ใบสงของ

ฝายเบิกจาย
ตรวจสอบใบสําคัญและขออนุมัติ

เบิกจาย

ฝายการเงิน
จายเงิน

ถูกตอง

ผูขาย / 
ผูรับ

จางสง
ของ /

สงงาน



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการขออนุมัติใชงบประมาณสวนกลาง ขั้นตอนการขออนุมัติใชงบประมาณสวนกลาง ((งบมหาวิทยาลัยงบมหาวิทยาลัย))

หนวยงานดําเนินการ หนวยงาน

รองอธิการบดี หรือ ผูชวยอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายควบคุมดูแล

พิจารณาใหความเห็นชอบ

หนวยงานเสนอขอ
อนุมัติรายการรายจาย

อธิการบดี

ขอขอมูลเพิ่มเติมหรือ
พิจารณาสั่งการอื่น

หนวยงานดําเนินการ
ทบทวนใหขอมูล

เพิ่มเติม

ไมอนุมัติ

แจงกลับ
หนวยงาน

อนุมัติกองแผน 
งานปรับแผน

หนวยงาน
ดําเนินการจัดซื้อ 

/ จัดจาง

รองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณา

กองคลังและกองแผนงาน / ตรวจสอบ / วิเคราะหเสนอ

พิจารณาใหความเห็นชอบ



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 ขั้นตอนการขอกันเงินขามปงบประมาณขั้นตอนการขอกันเงินขามปงบประมาณ

เจาหนาที่หนวยงาน
สํารวจรายการที่ดําเนินการเบิกจายไม

ทันในปงบประมาณ

เจาหนาที่หนวยงาน
ฝายงบประมาณ

บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย

หนวยงาน
ดําเนินการเบิกจาย

เจาหนาที่หนวยงาน
ทําบันทึกขออนุมัติการกันเงินฯ

ฝายบริหารกองคลัง
ลงทะเบียนรับ เปนหลักฐาน

จัดทําเอกสาร
กันเงินงบประมาณรายจาย

ผูบังคับบัญชา / ผูบริหาร
อนุมัติ

บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย

ฝายงบประมาณ
ตรวจสอบรายการกับงบประมาณรายจาย



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 33. . การยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ผูยืมเงินตองการยืมเพื่อนําเงินไปใช
จายในการดําเนินงาน

จัดสงเอกสารประกอบดวย
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน

2. สัญญายืมเงิน
3. หนังสืออนุมัติการใชเงินตามวัตถุประสงค ทุกสิ้นเดือน  ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี

แยกประเภทลูกหนี้กับทะเบียนลูกหนี้

รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย

เสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม

รับเรื่องสงเสนออนุมัติการยืมเงิน

1. ตรวจสอบหนี้คงคาง
2. ตรวจสอบการยืมเงินตามระเบียบ
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืม

4. กําหนดวันครบกําหนด

1. จัดทําเช็คสั่งจายผูยืม
2. เสนอผูมีอํานาจลงนามในการอนุมัติ และลงลายมือชื่อในเช็ค

กรณีมากกวา 5,000.- บาท  จายเปนเช็ค
กรณีนอยกวา 5,000.- บาท  จายเปนเงินสด

ผูยืมเงินมารับเช็ค
1. ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูรับเงิน
2. ออกเลขที่สัญญาการยืมเงิน

3. ผูยืมเงินจะไดรับสําเนาสัญญายืมเงินคืน 1 ฉบับ

ทุกสิ้นวันสงเอกสารและรายงานการจายเงิน

บันทึกบัญชี

แยกประเภทลูกหนี้กับทะเบียนลูกหนี้



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 44. . การคืนเงินทดรองจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยการคืนเงินทดรองจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ผูยืมเงินนําเงินไปดําเนินการตาม
วัตถุประสงคแลว

สงคืนเงินสด

ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืมเงิน

ใบสําคัญคูจาย

ตรวจสอบใบสําคัญคูจาย

จัดทําใบโอน  บันทึกบัญชี

ออกรับใบสําคัญใหผูยืมเงิน

สงสําเนาใหบันทึกบัญชีลดยอดลูกหนี้

ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืมเงิน

สงสําเนาใบเสร็จรับเงินใหบันทึกบัญชี

จัดทําใบโอน  บันทึกบัญชี

ทุกสิ้นเดือนตรวจสอบยอดในบญัชีแยกประเภทลูกหนี้กับทะเบียนลูกหนี้

รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย

เสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 55. . การเบิกจายเงินรายไดการเบิกจายเงินรายได

เจาหนาที่หนวยงาน
จัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน

เจาหนาที่กองคลัง
รับ / ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน

ผูบังคับบัญชา / ผูบริหาร
อนุมัติการจายเงิน

ผูบังคับบัญชา / ผูบริหาร
อนุมัติการจายเงิน

เจาหนาที่กองคลัง  แจงผูมีสิทธิรับเงิน

เจาหนาที่กองคลัง
โอนเงินทางธนาคาร

เจาหนาที่กองคลัง
จายเช็ค กรณีจายเงิน
มากกวา 5,000.- บาท

เจาหนาที่กองคลัง
จายเงินสด กรณีจายเงิน
นอยกวา 5,000.- บาท

เจาหนาที่กองคลัง  รายงานการจายเช็ค
ตอ

ตอ



ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลัง ((ตอตอ))
 55. . การเบิกจายเงินรายได การเบิกจายเงินรายได ((ตอตอ))

เจาหนาที่กองคลัง
ทําหนังสือแจงธนาคารใหโอนเงิน

เจาหนาที่กองคลัง
รายงานการโอนเงินทางธนาคาร

เจาหนาที่กองคลัง
รายงานการจายเงินสด

ผูบริหารลงนาม

ผูบังคับบัญชาลงนาม

เจาหนาที่กองคลัง
สงหนังสือแจงโอนเงินให

ธนาคารโอนเงินใหผูมี
สิทธิรับเงิน

เจาหนาที่กองคลัง
สงหนังสือแจงผูมีสิทธิรับเงิน

ผูบังคับบัญชาลงนาม

เจาหนาที่กองคลัง
สงเอกสารหลักฐานการรับเงินและรายงานการจายเงิน

เจาหนาที่กองคลัง
บันทึกบัญชีหนวยงาน

เจาหนาที่กองคลัง
จัดทํารายงานการเงิน

ผูบังคับบัญชา / ผูบริหาร
ลงนาม



งบประมาณที่ใชใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เงินงบประมาณแผนดิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรตาม 

เงินรายไดมหาวิทยาลัยตามมาตรา 12
พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตาม 
พรบ.งบประมาณรายจายประจําป

งบกลางของรัฐบาล

งบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําป ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

เงินรายไดสะสม

เงิน / ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหมหาวิทยาลัย




