
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า: 1 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

A. การปิดบัญชี
1. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีตรวจสอบการปรับปรุง
รายการบนัทกึบญัชีในระบบ AX วา่ได้
ดําเนินการแล้วหรือไม ่ได้แก่
- การปรับปรุงบญัชีสิน้งวด- ลกูหนี ้
- การปรับปรุงบญัชีสิน้งวด- เจ้าหนี ้
- การปรับปรุงบญัชีสิน้งวด- การเงิน
- การปรังปรุงบญัชีสิน้งวด- บญัชีแยก
  ประเภท

กรณียังไม่ได้ดาํเนินการ
2. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีแจ้งผู้ รับผิดชอบการ
ปรับปรุงบญัชีสิน้งวดให้ปรับปรุงรายการ
บญัชี

กรณีดาํเนินการแล้ว
3. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีบนัทกึข้อมลูใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการปิดบญัชี

4. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชีเพื่อตรวจสอบ

5. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบความครบถ้วน/
ถกูต้องของรายการปรับปรุง

กรณีครบถ้วน/ถูกต้อง
6. หวัหน้างานบญัชีพิมพ์งบทดลองจากระบบ 

AX

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี หวัหน้างานบญัชี

AX
ตรวจสอบการ

ปรับปรุงรายการบญัชี

เร่ิมต้น

ดําเนินการแล้ว?
ไมใ่ช่

แจ้งผู้ รับผิดชอบให้
ปรับปรุงรายการ

บญัชี

บนัทกึข้อมลูใน
แบบฟอร์ม

การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี

ใช่

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชี

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี

AX
ตรวจสอบการ

ปรับปรุงรายการบญัชี

ก

ครบถ้วน/
ถกูต้อง?

ไมใ่ช่

ก

ใช่

AX
พิมพ์งบทดลอง

งบทดลอง

ไป ก 
หน้า 2

1
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หน้า: 2 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

7. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบความถกูต้อง
ของงบทดลอง โดยตรวจสอบการบนัทกึ
บญัชีตามหลกัการทางบญัชีทัว่ไป

กรณีไม่ถูกต้อง
8. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีแจ้งผู้ ที่รับผิดชอบการ

ปรับปรุงบญัชีสิน้งวดให้แก้ไข

กรณีถูกต้อง
9. หวัหน้างานบญัชีลงนามบนงบทดลอง

10.หวัหน้างานบญัชีดําเนินการปิดบญัชีงวด
ปัจจบุนั

11.หวัหน้างานบญัชีบนัทกึข้อมลูใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการปิดบญัชี

12.หวัหน้างานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้าแฟม้ 
เรียงตามเดือน

หวัหน้างานบญัชี เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

จาก ก 
หน้า 1

ถกูต้อง? แจ้งผู้ รับผิดชอบ
ให้แก้ไขไมถ่กูต้อง

ถกูต้อง

ลงนาม
บนงบทดลอง

IC

AX
ปิดบญัชีงวดปัจจบุนั

บนัทกึข้อมลูใน
แบบฟอร์ม

การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้

ตรวจสอบ
ความถกูต้องของ

งบทดลอง

งบทดลอง

จบ

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบ
รายการปิดบญัชี
งบทดลอง

เดือน

7

8
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หน้า: 3 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

B. การจัดทาํรายงานทางการเงนิ
ภายหลงัการปิดบญัชี (ทกุเดือน)
1. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีพิมพ์งบแสดงฐานะ
การเงินและข้อมลูประกอบจากระบบ AX

2. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีพิมพ์งบรายได้และ
คา่ใช้จ่ายและข้อมลูประกอบจากระบบ AX

3. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัทํางบกระแสเงินสด

4. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัทําหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

5. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่รายงานทางการเงิน
ให้หวัหน้างานบญัชี

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

หลงัการปิดบญัชี ทกุเดือน)

AX
พิมพ์งบแสดงฐานะ
การเงินและข้อมลู

ประกอบ

AX
พิมพ์งบรายได้และ
คา่ใช้จ่ายและข้อมลู

ประกอบ

จดัทํา
งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ
งบแสดงฐานะ

การเงิน

งบกระแสเงินสด

จดัทําหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

สง่รายงานทางการเงิน
ให้หวัหน้างานบญัชี

ไป ข
หน้า 4

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ
งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย

1

2

3

4
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หน้า: 4 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

6. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
บญัชีท่ีรองรับทัว่ไปรวมถงึข้อมลูและ
จํานวนเงินต้องสอดคล้องกนัในทกุรายงาน
ทางการเงิน

กรณีไม่ถูกต้อง
7, เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีแก้ไขรายงานทาง
การเงิน

กรณีถูกต้อง
8. หวัหน้างานบญัชีลงนามผู้ตรวจสอบและสง่
ให้ผู้ มีอํานาจอนมุติัเพ่ือพิจารณา

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประกอบด้วย
ลําดับท่ี 1 : ผู้อํานวยการกองคลัง
ลําดับท่ี 2 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

หวัหน้างานบญัชี เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

จาก ข 
หน้า 3

งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

IC

แก้ไขถกูต้อง? ไมถ่กูต้อง

ถกูต้อง

ลงนามตรวจสอบ
และสง่ให้ผู้ มีอํานาจ

อนมุติั

ไป ค
หน้า 5

6

7

8



หน้า: 5 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

9. ผู้ มีอํานาจอนมุติัตรวจสอบความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
บญัชีท่ีรองรับทัว่ไปรวมถงึข้อมลูและ
จํานวนเงินต้องสอดคล้องกนัในทกุ
รายงานทางการเงิน

กรณีไม่อนุมัต ิ
10.ผู้ มีอํานาจอนมุติัแจ้งหวัหน้างานบญัชีให้

แก้ไขรายงานทางการเงิน

กรณีอนุมัต ิ
11.ผู้ มีอํานาจอนมุติัลงนามผู้อนมุติัใน

รายงานทางการเงินและสง่ให้สภา-
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิ

12.สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุติัรายงาน
ทางการเงิน

กรณีอนุมัต ิ
13.สภามหาวิทยาลยัลงนามอนมุติัใน

รายงานทางการเงินและสง่เอกสารให้
หวัหน้างานบญัชี

ผู้ มีอํานาจอนมุติั สภามหาวิทยาลยั

จาก ค
หน้า 4

งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

พิจารณาอนมุตัิ

IC

แจ้งหวัหน้างานบญัชี
ให้แก้ไข

อนมุติั? ไมอ่นมุตัิ

อนมุติั

ลงนาม
และสง่ให้สภา
มหาวิทยาลยั

พิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

อนมุติั?

ไมอ่นมุตัิ

ก

ก

อนมุติั

ลงนามอนมุติั
รายงานทางการ
เงินและสง่คืน

ไป ง 
หน้า 6

9
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หน้า: 6 จาก 6   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-07 การจดัทํารายงานทางการเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

14. หวัหน้างานบญัชีจดัเก็บรายงานทางเงิน
เข้าแฟม้เรียงตามวนัที่รายงานทางการ-
เงิน

หวัหน้าฝ่ายบญัชี

งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

จาก ง 
หน้า 5

จดัเก็บรายงานทางการ
เงินเข้าแฟม้

งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบรายได้และ
คา่ใช้จ่าย งบกระแสเงินสด

Supporting 
Documents

ข้อมลูประกอบ หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

วนัท่ี

จบ

14



 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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