คู่มือการปฏิบัติงาน
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

คํานํา
งานการเงินและบัญชี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดทําคู่มืองานการเงินและบัญชี เพื่อ
ประกอบการดําเนินงานให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบการ ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท, ควบคุมการเบิกจ่าย, ให้ความรู้ คําปรึกษาแก่บุคลากรเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย,
ควบคุ ม และประสานงานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ให้ เ ป็ น ไปตาม ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

งานการเงินและบัญชี

สารบัญ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

ขั้นตอนการดําเนินงาน
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

2

การยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน

3

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

4-5

การยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง เพื่อดําเนินโครงการ

6

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินทดรองจ่ายในการดําเนินโครงการ

7

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณีสํารองจ่าย)

8

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณีส่งเอกสารชดใช้เงินยืม)

9

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงาน (สํารองจ่าย/ยืมเงิน)

10-11

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยสรุป

12

การเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ (กรณีสง่ เอกสารชดใช้เงินยืม)

13

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ (สํารองจ่าย/ยืมเงิน)

14-15

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีอื่นๆ)

16-17

อัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ โดยสรุป

18-19

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน

20

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน

21

งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กํากับ และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง
ไปปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
3. ดําเนินการติดตาม ทวงถามการส่งใช้เงินยืม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. รายงานการใช้จา่ ยเงินงบประมาณแก่คณะผูบ้ ริหาร
5. เป็นที่ปรึกษา และให้คําแนะนํา แก่บุคลากรเกี่ยวกับความรูท้ างด้านการเงินและบัญชี
6. ประสานงานกับกองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเบิกจ่าย รวมไป
ถึงปัญหาที่พบในการเบิกจ่าย เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
7. คุมงบประมาณรายจ่ายคณาจารย์ (Block Grant)
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1. คณะผูบ้ ริหาร
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. ผูด้ ําเนินการเบิกจ่าย/ยืมเงิน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดหวัง
1. การเบิกจ่าย และการยืมเงินถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. หลักฐานการเบิกจ่าย และการยืมเงินถูกต้อง ครบถ้วน
3. การเบิกจ่าย และการยืมเงินเป็นไปตามขั้นตอน และรวดเร็ว
4. การส่งใช้คนื เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ปัญหาในการเบิกจ่ายเงินลดลง

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
1. จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

2. งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบงบประมาณ
และอนุมัติ ในระบบ e-budget

3. ผู้ขออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน ปริน้ ท์เอกสารและลงนาม

4. เสนอคณบดี/รองคณบดี พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

5. งานธุรการแจ้งผูข้ ออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน รับเอกสารคืน

6. ผูข้ ออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน
เดินทางไปปฏิบัติงาน

ไม่อนุมัติ

5. งานธุรการแจ้งผูข้ ออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน รับเอกสารคืน

2. การยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน
1. จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน (ยืมเงิน)
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

2. งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบงบประมาณ
และอนุมัติ ในระบบ e-budget

3. จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

4. ผูข้ ออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน ปริน้ ท์เอกสารและลงนาม

5. เสนอคณบดี/รองคณบดี พิจารณาอนุมัติ

6. งานการเงินจัดทําใบยืมเงิน ในระบบ ERP

7. ผูย้ ืมเงินลงนามในใบยืมเงิน ที่งานการเงิน

8. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบยืมเงิน

9. งานการเงินส่งเอกสารการยืมเงินไปยังกองคลัง

10. กองคลังทําการตรวจสอบ และดําเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ยืม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
1. การจ่ายเงินยืม จะจ่ายให้เฉพาะผูย้ ืมเท่านัน้
2. การยืมเงินทดรองจ่ายห้ามมิให้อนุมัต/ิ ดําเนินการ ให้ผู้ยืมที่ยังไม่ได้ชําระเงินยืมที่คงค้าง รับเงินยืมอีก
3. กรณียืมเงิน ให้งานการเงินดําเนินการส่งเอกสารการยืมเงินไปยังกองคลัง ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 7 วันทําการ (ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการได้รับเอกสารจากผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน)
เอกสารประกอบ
1. ใบยืมเงินจากระบบ (ออกโดยเจ้าหน้าที่การเงิน)
2. บันทึกข้อความ ขออนุมัตเิ ดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
3. สําเนา ข้อ (2.) พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้ยมื เงิน
4. สํ า เนาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น หนั ง สื อ เชิ ญ โครงการ กํ า หนดการ แบบตอบรั บ เป็ น ต้ น
พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยผู้ยมื เงิน
สาระสําคัญ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หมายความว่ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งรายเดื อ น ซึ่ ง
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และให้หมายรวมถึงบุคคลที่ตํารงตําแหน่งตามบัญชีหมายเลข 1
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน หมายความว่า ผูป้ ฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตงั้ ของสํานักงาน
ค่าเช่าที่พัก หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักในโรงแรม หรือที่พักแรม
ยานพาหนะประจําทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่ง
ทางบก และเรือโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย และให้หมายความ รวมถึง
ยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจํา โดยมีเส้นทางและอัตราค่าโดยสารและ ค่าระวาง
ที่แน่นอน
พาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์สว่ นบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มใิ ช่ของส่วน งาน
ทั้งนีไ้ ม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผูเ้ ดินทางไปปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม
กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากองค์กรหรือหน่วยงาน อื่น
เพียงบางส่วน ก็ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะส่วนที่ขาตจากมหาวิทยาลัยอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิ ที่พึ่ง
ได้รับตามประกาศนี้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้แก่
1. ค่าเบีย้ เลีย้ ง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะและอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน หรือเพื่อให้เ ดินทางไปปฏิบัติงานถึง
จุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ : สําเนาใบยืมเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ติดต่ อรับได้ที่งาน
การเงิน ภายหลังได้รับการโอนเงินแล้วอย่างน้อย 3 วันทําการ เพื่อใช้ประกอบการเคลียร์เงินยืมการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน

3. การยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง เพื่อดําเนินโครงการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ และ ขอใช้งบประมาณ(ยืมเงิน)
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

2. งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบงบประมาณ
และอนุมัติ ในระบบ e-budget

3. จัดทําบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

4. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ปริ้นท์เอกสารและลงนาม

5. เสนอคณบดี/รองคณบดี พิจารณาอนุมัติ

6. งานการเงินจัดทําใบยืมเงิน ในระบบ ERP

7. ผูย้ ืมเงินลงนามในใบยืมเงิน ที่งานการเงิน

8. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบยืมเงิน

9. งานการเงินส่งเอกสารการยืมเงินไปยังกองคลัง

10. กองคลังทําการตรวจสอบ และดําเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ยืม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินทดรองจ่ายในการดําเนินโครงการ
1. การจ่ายเงินยืม จะจ่ายให้เฉพาะผูย้ ืมเท่านัน้
2. การยืมเงินทดรองจ่ายห้ามมิให้อนุมัต/ิ ตําเนินการ ให้ผู้ยืมที่ยังไม่ได้ชําระเงินยืมที่คงค้าง รับเงินยืมอีก
3. กรณียืมเงิน ให้งานการเงินดําเนินการส่งเอกสารการยืมเงินไปยังกองคลัง ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 3 วันทําการ (ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการได้รับเอกสารจาก เจ้าของโครงการ)
4. ค่าวัสดุภายในโครงการ ต้องแจกแจงรายการวัสตุมาโดยสังเขป
เอกสารประกอบ
1. ใบยืมเงินจากระบบ (ออกโดยเจ้าหน้าที่การเงิน)
2. สําเนา ขออนุมัตดิ ําเนินโครงการ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้ยมื เงิน
3. ขออนุมัตคิ ่าใช้จ่ายโครงการ ฉบับจริง (กรณียืมเงินเฉพาะกิจกรรมย่อยในโครงการ)
4. สําเนา ข้อ (3.) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้ยืมเงิน ใส่กระดาษ copy แนบกับฉบับจริง
5. สําเนาโครงการ กําหนดการ พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยผู้ยมื เงิน
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยผู้ยมื เงิน
7. สําเนา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย/เปลี่ยนแปลงกํ าหนดการในการดําเนินโครงการ (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสําเนา โดยผู้ยมื เงิน

4. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณีสํารองจ่าย)
1. ได้รับอนุมัติการเดินทาง และดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้เบิกจัดทํา รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ ใบเบิกเงิน
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

3. ผู้เบิกส่งเอกสารเบิกจ่าย และแนบหลักฐานประกอบ
(รับรองสําเนาทุกฉบับ) ที่งานการเงิน

4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของเอกสาร

5. งานการเงินจัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) ในระบบ ERP

6. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบเบิกเงิน (ใบฟ้า)

7. งานการเงินส่งเอกสารไปยังกองคลัง

8. กองคลังทําการตรวจสอบ และดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผขู้ อเบิก

5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณีส่งเอกสารชดใช้เงินยืม)
1. ได้รับอนุมัติการเดินทาง และดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้เบิกจัดทํา รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ ใบขอคืนงบประมาณพร้อมใบเบิกเงิน
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

3. ผู้เบิกส่งเอกสารเบิกจ่าย และแนบหลักฐานประกอบ
(รับรองสําเนาทุกฉบับ) ที่งานการเงิน

4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของเอกสาร

5. งานการเงินจัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) ในระบบ ERP

6. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบเบิกเงิน (ใบฟ้า)

7. งานการเงินส่งเอกสารไปยังกองคลัง

8. กองคลังทําการตรวจสอบ และทําการล้างหนี้คงค้างในระบบ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงาน (สํารองจ่าย/ยืมเงิน)
1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ฉบับจริง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชิญ
ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายละเอียดโครงการ กําหนดการ แบบตอบรับ ฯ (รับรองสําเนาทุกฉบับ)
หมายเหตุ : กรณียืมเงิน สามารถติดต่อขอรับ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และสําเนา ใบยืม
เงินได้ที่งานการเงิน ภายหลังได้รับการโอนเงินแล้วอย่างน้อย 3 วันทําการ เพื่อใช้ ประกอบการรายงานการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
2. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้เบิกค่าํามั
น้ นเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะส่วน บุคคล, ค่าที่พัก
แบบเหมาจ่าย, ค่ารถ Taxi
- UP_FIN 13 หนังสือรับรอง (กรณีไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร) : ใช้ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มจํานวน
กรณีไม่มกี ําหนดการ หรือกําหนดการไม่ได้แจ้งการเลีย้ งอาหารที่ชัดเจน
- ใบขอคืนงบประมาณพร้อมใบเบิกเงิน (กรณียืมเงิน)
3. หลักฐานการจ่ายเงิน (แตกต่างกันแล้วแต่กรณี)
-ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก + Folio โรงแรม พร้อมลงลายมือชื่อ (กรณี จ่ายตามจริง) แต่หาก
ติดต่อการเช่าที่พักกับตัวแทนจําหน่าย ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจําหน่าย หรือใบเสร็จรับเงินของ
ตัวแทนจําหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน
- สํ า เนาตั๋ ว โดยสารเครื่ อ งบิ น / ใบเสร็ จ และเอกสารแสดงรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง
(Itinerary/Receipt) หากติ ด ต่ อ ผ่ า นตั ว แทนจํ า หน่ า ยให้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น จากตั ว แทนจํ า หน่ า ย
ประกอบการ เบิกจ่ายด้วย
-แผนที่ ระบุต้นทาง-ปลายทาง โดยคํานวณตามระยะทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่ง สามารถ
เดินทางได้สะดวก พร้อมรับรองสําเนา (ใช้แนบการเบิกค่าพาหนะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล)
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (กรณีมีการเก็บค่าลงทะเบียน)
-เอกสารเกี่ยวกับ การเข้าร่วมโครงการ/อบรม/ประชุม กําหนดการ ฯ พร้อมรับรองสํ า เนา
ทุกฉบับ
- ใบเสร็จรับเงินค่าํามั
น้ น หรือค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กรณีเดินทาง โดยรถยนต์ของทางส่วน
งาน)
4. กรณียืมเงิน ให้แนบเอกสารใบยืมเงิน (พร้อมรับรองสําเนา)

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยสรุป
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ในประเทศ)
-สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยอธิการบดี
รองคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ผูอ้ ํานวยการกอง ผูอ้ ํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้าเลขานุการคณะหรือตําแหน่งเทียบเท่า
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆ

300 บาท/คน/วัน

*** กรณีมีการพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่เกินหากนับได้เกิน 12 ชม. ขึน้ ไป ให้นับเป็น 1 วัน
เบีย้ เลี้ยง 300 บาท หากนับได้เกิน 6 ชม. ขึน้ ไป ให้นับเป็น ครึ่งวัน ได้เบี้ยเลี้ยง 150 บาท

ได้

** หมายเหตุ หากโครงการที่เข้าร่วม ในกําหนดการมีการเลี้ยงอาหาร ต้องหักค่าเบี้ยเลี้ยง 100 บาท/มื้อ**
ค่าที่พัก
-แบบเหมาจ่าย

500 บาท/คน/วัน

-จ่ายตามจริง กรณีพักเดี่ยว

1,700 บาท/คน/วัน

-จ่ายตามจริง กรณีพักคู่

1,000 บาท/คน/วัน

ค่าพาหนะ
-เดินทางโดยรถยนต์สว่ นบุคคล

4 บาท/กม.

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไม่รวมค่าประกัน ค่าอาหาร”

ตามจริง

-ค่ารถ Taxi เดินทางจากสถานียานพาหนะ
ถึงที่อยู่ ที่พัก/สถานที่ปฏิบัติงาน และจากที่อยู่ ที่พัก /สถานที่ปฏิบัติงาน
ถึงสถานียานพาหนะ ไม่เกิน
-ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน

500 บาท/เที่ยว
ตามจริง

** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่สามารถเบิก ต่าทางต่วน ค่าจอดรถ
หรือค่าซ่อมแซมยานพาหนะที่เสียหายระหว่างการเดินทางได้ **
อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ (กรณีส่งเอกสารชดใช้เงินยืม)
1. ดําเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ยืมจัดทํา เอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการ และ ใบขอคืนงบประมาณพร้อมใบเบิกเงิน
ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

3. ผู้ยืมส่งเอกสารเบิกจ่าย และแนบหลักฐานประกอบ
(รับรองสําเนาทุกฉบับ) ที่งานการเงิน

4. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของเอกสาร

5. งานการเงินจัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) ในระบบ ERP

6. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบเบิกเงิน (ใบฟ้า)

7. งานการเงินส่งเอกสารไปยังกองคลัง

8. กองคลังทําการตรวจสอบ และทําการล้างหนี้คงค้างในระบบ

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ (สํารองจ่าย/ยืมเงิน)
1. หนังสือขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
2. หนังสือขออนุมัตดิ ําเนินโครงการ ฉบับจริง
กรณีมีกิจกรรมย่อย ให้ใช้ฉบับจริงในการเบิกจ่ายครั้งแรก และใช้สําเนาในครั้งต่อไป
3. หนังสือขออนุมัติคา่ ใช้จ่าย ฉบับจริง (กรณีเป็นกิจกรรมย่อย)
หมายเหตุ : กรณียืมเงิน สามารถติดต่อขอรับ หนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการ และสําเนาใบยืมเงิน
ได้ที่งานการเงิน ภายหลังได้รับการโอนเงินแล้วอย่างน้อย 3 วันทําการ เพื่อใช้ ประกอบการเบิกจ่าย
4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
5. สําเนาโครงการ กําหนดการ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสําเนา
6. ใบคืนเงิน (กรณียืมเงิน)
7. สําเนาใบยืมเงิน (กรณียืมเงิน)
ค่าตอบแทนวิทยากร
-ใบสําคัญรับเงิน
-สําเนาบัตรประชาชน วิทยากร
-หนังสือเชิญวิทยากร
-UP_FIN 10-11 ใบเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง าน, หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่าย
วิทยากร (กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่วิทยากร)
-ใบเสร็ จ ต่ า พาหนะ/ค่ า ที่ พั ก + Folio (กรณี เ ดี ย วกั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงาน)
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
-สําเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน (กรณีใช้ใบสําคัญรับเงิน)
-โบลงทะเบียน (ต้องมีผู้ลงทะเบียน 70% ของจํานวนรายชื่อทั้งหมด)
** กําหนดการต้องระบุ การเลีย้ งอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ชัดเจน**

ค่าของที่ระลึก
-ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์ม มพ.กค.01
-แบบฟอร์ม มพ.กค.04
-รูปภาพประกอบ
ค่าเลี้ยงรับรอง
-ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์ม มพ.กค.01
-แบบฟอร์ม มพ.กค.04
-รายชื่อแนบ ผูเ้ ข้าเลี้ยงรับรอง
ค่าวัสดุ
-ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์ม มพ.กค.01
-แบบฟอร์ม มพ.กค.04
ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ค่าประกัน (กรณีมีการเดินทางเพื่อดําเนินโครงการนอกสถานที่)
-ใบเสร็จรับเงิน
- กรมธรรม์
-รายชื่อแนบ ผูเ้ ดินทาง
**เบิกได้เฉพาะวันที่จัดโครงการ ตามกําหนดการดําเนินโครงการเท่านั้น**

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีอื่นๆ)
ค่าพวงมาลา พวงหรีด
- ใบเสร็จรับเงิน
-แบบฟอร์ม มพ.กค.01
-แบบฟอร์ม มพ.กค.04
-หนังสือเชิญ หรือเอกสารที่เกี่ยว
เงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนภาษา หรือค่าสมัครและสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ
-ใบเสร็จรับเงิน
- หนังสือขออนุมัติไปเรียน
-หนังสือขออนุมัติคา่ ใช้จ่าย
-หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ค่าเบีย้ ประชุม
-หนังสือขออนุมัติคา่ ใช้จ่ายในการจัดประชุม
-ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
-ใบสําคัญรับเงิน
-หนังสือเชิญประชุม
-สํ า เนาบั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ดเบี้ ย ประชุ ม กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
-สําเนา คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยการศึกษา
-สําเนา คําสั่งแต่งตัง้ คณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา
-สําเนา คําสั่งแต่งตัง้ รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา
-หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
**เอกสารที่เป็นสําเนา ให้ผู้เบิกรับรองสําเนาทุกฉบับ**

ต่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
-หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
- แบบฟอร์ม UP_FIN 1-2 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานการจ่ายเงิน
-หนังสือขออนุมัติเบิก
หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ผูจ้ า่ ยต้องลงลายมือชื่อขอรับรองว่าจ่ายจริงทุกฉบับ

อัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ โดยสรุป
ต่าเลี้ยงรับรอง
- สําหรับแขกผูม้ าเยี่ยมเยือน ชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือ
หรือทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วนงานหรือหน่วยงาน
รวมทั้ง บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรอง
ให้เบิกตามจ่ายจริง ไม่เกิน

500 บาท/คน/ครั้ง

ต่าของที่ระลึก
-ตามจริง ไม่เกิน

3,000 บาท/คน

ค่าพพวงหรีด
-ตามจริง ไม่เกิน

1,000 บาท/ชิ้น

ค่าพวงมาลา
-ตามจริง ไม่เกิน

2,000 บาท/ครั้ง

ต่าปัจจัยถวายพระสงฆ์
-ประธานคณะสงฆ์ ไม่เกิน

1,500 บาท/รูป

-พระสงฆ์ ไม่เกิน

1,000 บาท/รูป

การจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมนา ฝึกอบรม และการแข่งขันกีฬาสําหรับนิสิต ป.ตรี และผูเ้ ข้าร่วม
-ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน

30 บาท/คน/มื่อ

-ค่าอาหาร ไม่เกิน

70 บาท/คนมื้อ

-ค่าที่พัก ไม่เกิน
-ค่าพาหนะ

500 บาท/คน/วัน
ตามจริงโตยประหยัด

การจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมนา ฝึกอบรม และการแข่งขันกีฬาสําหรับนิสิต ป.โท/เอก และผูเ้ ข้าร่วม
-ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน

30 บาท/คนมื้อ

-ค่าอาหาร ไม่เกิน

100 บาท/คน/มื้อ

-ค่าที่พัก ไม่เกิน
-ค่าพาหนะ

500 บาท/คน/วัน
ตามจริงโดยประหยัด

การจัดโครงการ/กิจกรรม และการแข่งขันกีฬาสําหรับบุคลากรและผูเ้ ข้าร่วม
-ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน

50 บาท/คนมื้อ

-ค่าอาหารเช้า ไม่เกิน

100 บาท/คนมื้อ

-ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน

100 บาท/คน/มื้อ

-ค่าอาหารเย็น ไม่เกิน

150 บาท/คน/มื้อ

** การแข่งขันกีฬาสามารถเบิกค่าอาหารได้เพียง 1 วันสําหรับการจัดงาน ๆ **
ต่าของแจกในโครงการ กิจกรรม หรือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
-ตามจริง ไม่เกิน

300 บาท/คน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา
-ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภายนอก) ไม่เกินคนละ

1,000 บาท/ชั่วโมง

-ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภายใน) ไม่เกินคนละ

500 บาท/ชั่วโมง

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน

50 บาท/คน/มื้อ

-ค่าอาหารเช้า ไม่เกิน

100 บาท/คนมื้อ

- ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน

200 บาท/คนมื้อ

-ค่าอาหารเย็น ไม่เกิน

300 บาท/คนมื้อ

อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2559

7. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
1. ฝ่ายวิชาการดําเนินการขออนุมัตคิ ่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน จากมหาวิทยาลัย
ก่อนดําเนินการสอนภาคฤดูร้อน ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

2. อาจารย์ผู้สอน ดําเนินการสอนจนจบภาคการศึกษาฤดูร้อน

3. อาจารย์ผสู้ อน จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบการสอน ทุกกลุ่มเรียน
(จัดส่งให้ฝ่ายวิชาการภายใน 7 วันทําการ ภายหลังสิน้ สุดการสอน)

4. ฝ่ายวิชาการดําเนินการขออนุมัตเิ บิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
จากมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ e-budget (www.budget.up.ac.th)

5. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของเอกสาร

6. งานการเงินจัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) ในระบบ ERP

7. งานการเงิน เสนอคณบดี/รองคณบดี ลงนามในใบเบิกเงิน (ใบฟ้า)

8. งานการเงินส่งเอกสารไปยังกองคลัง

9. กองคลังทําการตรวจสอบ และทําการโอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ผสู้ อน

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
เอกสารที่ 1 ตารางสอน (จากระบบบริการการศึกษา)
เอกสารที่ 2 แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน และตารางลงเวลาปฏิบัติงาน
*ทุกกลุ่มเรียน*
เอกสารที่ 3 รายชื่อนิสติ (จากระบบบริการการศึกษา) *ทุกกลุ่มเรียน*
เอกสารที่ 4 มคอ.3 รายวิชาที่ตอ้ งการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน
เอกสารที่ 5 บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เอกสารที่ 1,2 และ 4 กรุณารับรองสําเนาถูกต้อง ทุกฉบับ*
อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผสู้ อนในการจัดการ
เรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557

