
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน 
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นางสาวสภิญญา  อนนัตรประเสริฐ 

นักบัญชีปฏิบัติการ 

กองคลัง สานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 



ข 

 

 

คํานํา 

  คูมือการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลยัขอนแกน จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนว

ทางการบันทกึบัญชีใหผูปฏิบัติงานดานบญัชี ไดรับความรู ความเขาใจข้ันตอนการบันทึกบัญชีเบิกจาย

เงินเดือน กองคลัง มหาวิยาลัยขอนแกน ซึง่มีข้ันตอนที่เกี่ยวของกบัระบบการปฏิบัติงาน การ

ตรวจสอบรายการทางบญัชี การปรบัปรุงบัญชี หลายระบบ โดยผูจัดทําไดรวบรวมกระบวนการทํางาน 

เทคนิคและแนวทางประยุกตเพือ่ชวยในการตรวจสอบ ชวยลดความผิดพลาด รวมทั้งสรปุปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงาน ใหมีความรู ความเขาใจ และกอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจรงิ 

  ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนแกบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขอผิดพลาดใน

กระบวนการดําเนินการทีจ่ะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน หากมขีอบกพรองประการใด ผูจัดทําขออภัยไว 

ณ ที่น้ี 

 

 สุภิญญา  อนันตรประเสริฐ 

นักบัญชี ปฏิบัติการ 

งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มิถุนายน 2563 
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สารบัญ 

  หนาที ่

คํานํา ข 

สารบญั ค 

สารบญัตาราง จ 

สารบญัภาพ ฉ 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 หลักการและเหตุผล 1 

 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมอื 1 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 2 

 ขอบเขต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

2 

2 

บทท่ี 2 โครงสรางองคกร และบทบาทหนาท่ี 3 

 ประวัติกองคลงั 3 

 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 4 

 โครงสรางการบรหิารงานกองคลัง 6 

 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 9 

บทท่ี 3 หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงาน 16 

 ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ 16 

 ขอบังคับและประกาศทีเ่กี่ยวของกับการไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ 16 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 17 

 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 18 

 ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี

ภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 

19 

 วิธีการปฏิบัติงาน หลักการบันทึกบญัชีเบกิจายเงินเดือน 28 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 35 

บทท่ี 4 การปรับปรุงรายการและปดบัญช ี 36 

 หลักเกณฑการบันทึกบัญชี 36 

 การโอนขอมูลการจายเงินเขาระบบเพื่อจัดทําการบันทกึบัญชี 46 

 การโอนขอมูลการบันทึกบญัชีเขาระบบบัญชี 49 

 การบันทึกบญัชีใบสําคัญในระบบKKUFMIS 55 



ง 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที ่

 การบันทึกปรับปรงุบญัชีเบิกจายเงินเดือน 61 

บทท่ี 5 สรุปปญหา ขอเสนอแนะ 90 

 ปญหาและอปุสรรค 90 

 แนวทางการแกไขในการปฏิบัติงาน 90 

 แนวทางพัฒนางานและปรับปรงุงาน 93 

 ขอเสนอแนะ 94 

บรรณานุกรรม 95 

ประวัติผูเขียน 96 

 

  

  

  

 

  



จ 

 

 

สารบัญตาราง 

  หนาที ่

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห TOWS Matrix Model 92 

ตารางที่ 2 สาเหตุของปญหาและแนวทางการปรับปรงุ 93 

  

 

  



ฉ 

 

 

สารบัญภาพ 

  หนาที ่

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางการบรหิารงานกองคลัง 6 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางอัตรากําลังกองคลงั 7 

ภาพที่ 3 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานบญัชี 8 

ภาพที่ 4 แสดงผงัข้ันตอนการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินเดือน 35 

ภาพที่ 5 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจาย

ผานธนาคาร 

 

36 

ภาพที่ 6 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีประกันสังคม ตัดจาย

ผานธนาคาร 

 

36 

ภาพที่ 7 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายประกันสังคมคางจาย 37 

ภาพที่ 8 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีประกันสังคมคางจาย 37 

ภาพที่ 9 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา กยศ. ตัดโอนจายผานธนาคาร 

38 

ภาพที่ 10 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพือ่จายกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา    

กยศ. คางจาย 

 

38 

ภาพที่ 11 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา กยศ. 

 

39 

ภาพที่ 12 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนหักเงินเดือนเพือ่จายชําระหน้ีกองทุน 39 

ภาพที่ 13 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนหักเงินเดือนเพือ่จายชําระหน้ีคา

สวัสดิการสวนกลาง  คานํ้าประปา คาไฟฟา คาขยะใหบันทกึในมิติ 

 

40 

ภาพที่ 14 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกิจ

สงเคราะห 

 

40 

ภาพที่ 15 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายชําระหน้ีคาบริการอาคาร

และสถานที ่

 

41 

ภาพที่ 16 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายเงินเบกิเกนิคืนคณะ/

หนวยงาน 

 

41 

ภาพที่ 17 ภาพที่ 17  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนจายเพื่อจายเงินเหลอืจายใน

ปเกาคืนคณะ/หนวยงาน 

 

42 

ภาพที่ 18 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจาย

ผานธนาคาร 

 

42 



ช 

 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

  หนาที ่

ภาพที่ 19 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุน 43 

ภาพที่ 20 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง 

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาขยะ 

 

43 

ภาพที่ 21 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกจิสงเคราะห 44 

ภาพที่ 22 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาบริการอาคารและ

สถานที ่

 

44 

ภาพที่ 23 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเบิกเกินคืนเงินรายได 45 

ภาพที่ 24 แสดงการบันทกึบญัชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนเงิน

รายได 

 

45 

ภาพที่ 25 แสดงการเขาระบบKKUFMIS 46 

ภาพที่ 26 แสดงขอมลูผูปฏิบัติงาน 46 

ภาพที่ 27 แสดงระบบโอนขอมลูไปยังบัญชีแยกประเภทสวนกลาง 47 

ภาพที่ 28 แสดงการกรอกขอมลูในระบบKKUFMIS 47 

ภาพที่ 29 แสดงระบบโอนขอมลูไประบบบญัชีแยกประเภทหนวยงาน 48 

ภาพที่ 30 แสดงการกรอกขอมลูในระบบKKUFMIS 48 

ภาพที่ 31 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือน 49 

ภาพที่ 32 แสดงการโอนขอมลูเขาระบบบญัชี 50 

ภาพที่ 33 แสดงการกรอกรายละเอียดบันทึกขอมลู 50 

ภาพที่ 34 แสดงวิธีคนหาเลขที่ใบสั่งจาย 51 

ภาพที่ 35 แสดงการเลือกเลขที่ใบสัง่จาย 51 

ภาพที่ 36 แสดงการโอนขอมลูเขาระบบ 52 

ภาพที่ 37 แสดงเงื่อนไขการโอนขอมลู 52 

ภาพที่ 38 แสดงผลการตรวจสอบขอมลู 53 

ภาพที่ 39 แสดงการประมวลผลการตรวจสอบขอมูล 53 

ภาพที่ 40 แสดงผลการโอนขอมูล 54 

ภาพที่ 41 แสดงการเลือกบันทึกใบสําคัญจาย 55 

ภาพที่ 42 แสดงการเลือกหนวยงาน 55 

ภาพที่ 43 แสดงการเลือกแหลงเงนิ 56 

ภาพที่ 44 แสดงการเลือกประเภทใบสําคัญ 56 



ซ 

 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

  หนาที ่

ภาพที่ 45 แสดงการเลือกวันทีบ่ันทึกใบสําคัญ 57 

ภาพที่ 46 แสดงการเลือกรหสัโครงการบันทกึใบสําคัญ 57 

ภาพที่ 47 แสดงการรหัสโครงการยอยใบสําคัญ 58 

ภาพที่ 48 แสดงการเลือกใสเลขที่อางอิงใบสําคัญ 58 

ภาพที่ 49 แสดงการเลือกรายการบันทึกใบสําคัญ 59 

ภาพที่ 50 แสดงการเลือกเลขที่ธนาคาร 59 

ภาพที่ 51 แสดงการตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญ 60 

ภาพที่ 52 แสดงเลขทีบ่ันทึกใบสําคัญ 60 

ภาพที่ 53 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนผานธนาคาร 61 

ภาพที่ 54 แสดงตัวอยางใบจายเงินผานธนาคาร 62 

ภาพที่ 55 แสดงการบันทกึบญัชีจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผาน

ธนาคาร 

 

63 

ภาพที่ 56 แสดงตัวอยางใบสั่งจายประกันสังคม 64 

ภาพที่ 57 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญประกันสังคมคางจาย 65 

ภาพที่ 58 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือน กยศ. 66 

ภาพที่ 59 ตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.คางจาย 67 

ภาพที่ 60 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือน หกัเงินเดือนจายเขากองทนุฯ 69 

ภาพที่ 61 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงนิตาง ๆ 70 

ภาพที่ 62 ตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆ มิติคณะ

พยาบาลศาสตร 

 

71 

ภาพที่ 63 ตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆ มิติคณะ

วิทยาศาสตร 

 

72 

ภาพที่ 64 ตัวอยางใบสัง่จายเงินเดือนคาสาธารณูปโภค 73 

ภาพที่ 65 แสดงตัวอยางประกอบใบสั่งจายเงินเดือนคาสาธารณูปโภค 74 

ภาพที่ 66 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขาสวัสดิการและสาธารณูปโภค

สวนกลาง 

 

75 

ภาพที่ 67 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนคาฌาปนกจิฯ ชพค.ชพส. 76 

ภาพที่ 68 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการเบิกจายคาฌาปนกจิ ชพค.ชพส. 77 

   



ฌ 

 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

  หนาที ่

ภาพที่ 69 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําสงฌาปนกจิสงเคราะห ช.พ.ค./

ช.พ.ส. กองคลัง กองทรัพยากรบุคคล 

 

77 

ภาพที่ 70 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนคาบริการทีจ่อดรถ 78 

ภาพที่ 71 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการจายเงินเดือน 79 

ภาพที่ 72 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญคาบริการใชอาคารและสถานที่ คณะ/

หนวยงาน 

 

79 

ภาพที่ 73 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญคาบริการใชอาคารและสถานที่ มิติ

คณะ/หนวยงาน 

 

80 

ภาพที่ 74 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนเบกิเกินลวงล้ํา 81 

ภาพที่ 75 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการจายเงินเดือนเบิกเกินลวงล้ํา 82 

ภาพที่ 76 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญเงินเบกิเกินลวงล้ําสงคืนคณะ/หนวยงาน 82 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 กรกฎาคม 

2558  ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตอง มีผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยโดยสาํนักงานตรวจสอบเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอก (ราชกิจจานุเบกษา,2558) 

  กองคลัง มีบทบาทหนาที่รับผดิชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ  รายจาย การเงิน 

การบริหารลูกหน้ี บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะหกลยุทธการเงิน การบัญชี รายงาน

ทางการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจําหนายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจดัทําสญัญา 

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบมาย (อางถึง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 120/2562 

เรื่อง การแบงหนวยงานยอยของหนวยงาน สาํนักงานอธิการบดี  พ.ศ. 2562)  

  จากที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผูสอบบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยสํานักงานการตรวจสอบ

เงินแผนดิน ซึ่งไดมีขอสังเกต เกี่ยวของกับเอกสารประกอบงบการเงนิที่ยังจัดทําไมครบถวน และยังไม

เปนมาตรฐานเดียวกัน  ในฐานะกองคลังมีบทบาทหนาที่ในการจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี 

ผูปฏิบัติงานบัญชีจึงเล็งเห็นวา มีคูมือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชี โดยครอบคลุมมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของการบันทึกบญัชีที่ถูกตอง ไมกอใหเกิดขอผิดพลาด 

 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 1.2.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบมีการแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเบิกจาย

เงินเดือนและการตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีเงินเดือน ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลด

ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน   

 1.2.2 เพื่อจัดการความรูที่มีอยู ในงานบัญชี และพัฒนางานให เกิดความตอเ น่ืองมี

ประสิทธิภาพ  

1.2.3 เพื่อใหการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน มีความรวดเร็ว ถูกตองและเปนไปตาม
หลักการ นโยบาย การปฏิบัติงานที่กําหนด  
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.3.1 ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน มีแนวทางในการปฏิบัติงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปใชประโยชนได  
1.3.2 สามารถดําเนินการบันทึกเบิกจายเงินเดือน ไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
  

1.3.3 ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  

1.3.4 ชวยลดเวลาในการสอนงาน กรณีที่มีการสบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  

 
1.4 ขอบเขต 

  เน้ือหาในคูมือนอกจากการนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการในภาพข้ันตอน

การปฏิบัติงานเปนเรื่อง และไดเสนอแนวทางในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่

เกี่ยวของ เพื่อใหหัวหนางาน ผูปฏิบัติงานทราบหนาที่ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

มอบหมายงานผูปฏิบัติงาน  

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ    

 1.5.1 ร ะ บ บ  KKUFMIS ( Khonkaen University Fiscal Management Information 

System) หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 

3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.2 เงินเดือนและคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทน 

ที่จายใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามคําสั่งเปนรายเดือน ตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของสภา

มหาวิทยาลัย และในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน (กบม) 

 1.5.3 ระบบบัญช ีหมายถึง ระบบที่เช่ืองโยงขอมูลจากระบบงานตาง ๆ ไดแก ระบบรับและ

นําสงเงิน ระบบสินทรัพยถาวร ระบบพัสดุ โดยระบบบัญชีแยกประเภทจะมีกระบวนงานปรับปรุง

รายการทางบัญชี และประมวลผลสิ้นวัน/สิ้นเดือน และการปดงวดบัญชีประจําเดือนและประจําป 

เพื่อออกรายงานทางการเงิน 

 1.5.4 การบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีทางดานเดบิตหรือดานเครดิต เพื่อบันทึก

เพิ่มข้ึนลดลงโดยอยูบนหลักการบัญชีคูอันจะนําไปสูผลการวิเคราะหรายการบัญชี 

 1.5.5 การปดบัญชี หมายถึง การโอนยอดบัญชีหมวดรายไดและหมวดคาใชจายที่เกิดข้ึนทุก

บัญชีไปยังบัญชีรายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจาย เพื่อหาผลการดําเนินงานและโอนปดเขาสวนทุน 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

บทที่  2 

โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ 

 

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่กําหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานการคลังและพัสดุใหสอดคลองกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 

สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใช

ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งการ

ดําเนินงานของกองคลังประกอบดวยโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 1. ประวัติกองคลัง 

 2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

 3. โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 4. บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 

2.1 ประวัติกองคลัง 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

ประกาศใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีเปนกองตาง ๆ 6 กอง และแตละกองแบงเปน

แผนกตาง ๆ ซึ่งมีกองตาง ๆ ดังน้ี 

  1. กองกลาง 

  2. กองคลัง 

  3. กองการเจาหนาที่ 

  4. กองแผนงาน 

  5. กองบริการการศึกษา 

  6. กองบํารุงรักษาอาคารและสถานที่  

  และกองคลังเปนหน่ึงในน้ัน จึงไดมีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นับแตน้ันเปนตนมา  

 ในปจจุบันนับต้ังแตป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรบัสถานภาพเปนมหาวิทยาลยั

ในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หนาที่ 25 เลม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ดวยการเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติ

บุคคลตามกฎหมาย และมิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบขอบังคับของ
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การ

เปลี่ยนแปลงใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบน้ัน ก็เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีอิสระและความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดกฎเกณฑในการบริหารจัดการภายในดวยตัวเองได  

 เพื่อใหการบริหารจัดการองคกร การจัดโครงสรางและแบงหนวยงานภายในสํานักงาน

อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองตามมาตา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบงสวน

งาน และหนวยงาน กับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 จึงไดออก

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี 

พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบงใหกองคลังเปนหนวยงานบริหารจัดการกลางของ

มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของ

หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดแบงหนวยงานยอย

ของกองคลัง ดังน้ี 

 1. งานงบประมาณ 

 2. งานพัสดุ 

 3. งานการเงิน 

 4. งานบัญชี 

 โดยมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจาย การเงิน การ

บริหารลูกหน้ี บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะหกลยุทธการเงิน การบัญชี รายงาน

การเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจําหนายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา 

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

 2.2.1 วิสัยทัศน 

  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานช้ันนําดานการบริหารการคลังและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

 2.2.2 พันธกิจ 

  1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานการคลังและพัสดุใหสอดคลองกับการ

รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 

  2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

  3. บริการทางดานการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2.2.3 คานิยม 

  บริการดวยความเปนมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม ใสใจจริยธรรม นําองคความรู มุงสูความเปน

เครือขาย 

 F Friendship ความเปนมิตร 

 I Intelligent องคความรู 

 N Network เครือขาย 

 A Attitude ทัศนคติ 

 N New Innovation นวัตกรรมใหม 

 C Customers ผูรับบริการ 

 E Ethic จริยธรรม 

 2.2.4 วัฒนธรรมองคกร 

  ความมุงมั่น ทุมเท มีจิตใจใหบริการ 

 2.2.5 เปาประสงคหลัก 

  1. มีโครงสรางและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  2. การบริการที่เปนเลิศ 

  3. เปนศูนยกลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข ายการคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางเขมแข็ง 

  4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางานและมีความผูกพันตอ

องคกร 

 2.2.6 สมรรถนะหลัก 

  กองคลังเปนองคกรที่สั่งสมความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพการเงนิ การบัญชี และการพสัดุ 

ซึ่งมุงเนนการใหบริการที่ดีดวยการทํางานเปนทีม ภายใตกรอบแหงการยึดมั่นในความถูกตอง ซื่อสัตย 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service 

และระบบ e-Ordering 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.3. โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 2.3.1 โครงสรางการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายบริหาร มี

ผูอํานวยการกองคลังเปนผูบังคับบัญชาช้ันตน ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบกํากับดูแลการ

ดําเนินงานดานการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงโครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อาํนวยการกองคลัง 

หน่วยอาํนวยการ 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงนิ งานบัญชี 

 1) ภารกิจการ

ตรวจสอบ 

2) ภารกิจการ

ควบคุมงบประมาณ 

3) ภารกิจการจดัทาํ

ใบสั่งจา่ย 

1) ภารกิจจดัซือ้จดั

จา้ง 

2) ภารกิจบริหาร

สัญญา 

3) ภารกิจบริหาร

พัสดุ 

1) ภารกิจรับเงนิ 

2) ภารกิจจ่ายเงนิ 

3) ภารกิจเงนิยมืทด

รองจา่ย 

 

1) ภารกิจการบัญชี 

2) ภารกิจการลงทุน

และรายงานการเงนิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2.3.2 โครงสรางอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  โครงสรางอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวน

ทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหนง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  แสดงโครงสรางอัตรากําลังกองคลงั 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อาํนวยการกองคลัง 

(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วยอาํนวยการ หัวหน้า 

งานงบประมาณ 
(1) 

หัวหน้า 

งานพัสดุ 
(1) 

หัวหน้า 

งานการเงนิ 
(1) 

หัวหน้า 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (20) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานทั่วไป 

(2) 

(6) 

-เจา้หน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

(1) 

-นักจดัการงาน

ท่ัวไป (2)  

-นักเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (1) 

-พนักงานธุรการ 

(19) 

-นักวิชาการพัสด ุ

(16) 

-พนักงานทั่วไป (1) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานทั่วไป 

(1) 

-พนักงานพัสด ุ(1) 

(14) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (10) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานทั่วไป 

(3) 

-นักบัญชี (1) 

(10) 

-นักบัญชี (8) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (2) 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นางสาวชลธิชา บัวชุม (*) 
หัวหนางานบัญชี 

ภารกิจเงินลงทุนและรายงานการเงิน 

นางสาวศิริลักษณ  หาญสุริย 
นักบัญชี (*) 

 

นางสาวรัชฏาวรรณ จันทรมะโน 
นักบัญชี (*) 

นางศิริพร  ยิ้มกล่ัน 
นักบัญชี  (**) 

 

นางสาวสุภิญญา อนันตรประเสริฐ 
นักบัญชี (*) 

นางสาวศิริพร สุมมาตย 
นักวิชาการเงินและบัญชี (**) 

นางสาวกนกวรรณ ดนัยโชติ 
นักบัญชี (*) 

 

นางสาวบังอร ศรีโนนยาง 
นักบัญชี (*) 

 

 2.3.3 โครงสรางการปฏิบัติงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงโครงสรางการปฏิบติังานบญัชี 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

หมายเหตุ  
(   ) คอืจํานวนอัตราของตําแหนงน้ันๆ    
* คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  จํานวน  3  คน 
** คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน  7  คน 

นางสาววัชรารัตน  โสจันทร 
นักบัญชี (*) 

 

นางสาวธนวรรณ  เนาวโสภา 
นักวิชาการเงินและบัญชี  (**) 

ภารกิจการบัญชี 

นางสิรินันทร พิมพผะกา 
นักบัญชี (*) 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2.3.4 ขอมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 76 อัตรา 

โดยจําแนกตามประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 

  2.3.4.1 จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 

 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 29 อัตรา 

 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงนิรายได)  จํานวน 19 อัตรา 

 4) ลูกจางของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 

 5) ลูกจางประจํา จํานวน   1 อัตรา 

  2.3.4.2 จําแนกตามประเภทตําแหนง 

 1) ผูอํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 

 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 

 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 

 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 

 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน   7 อัตรา 

 6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน   2 อัตรา 

 7) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน   1 อัตรา 

 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 

 9) พนักงานทั่วไป จํานวน   1 อัตรา 

 10) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 

 11) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 

 

2.4 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

 2.4.1 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแบงโครงสรางการบริหารงาน 

ออกเปน 4 งาน 1 หนวย ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในแตละงาน ดังน้ี 

  2.4.1.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการ

ขอใชและเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของใน

การเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหคําปรึกษาผูใชบริการและเครือขายการคลังและพัสดุ  

กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพื่อปรับปรุงให
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

สอดคลองกับสถานการณ ภาวะปจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการบันทึก

ฐานขอมูลทะเบียนเจาหน้ี การจัดทําใบเบิกจาย (Barcode) ควบคุมการใชจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนตามที่ไดรับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหนวยงานอื่นใหเบิกแทน การโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไวเบกิเหลื่อมป และรายงานผลการใชจายงบประมาณ  

   3) ภารกิจการจัดทําใบสั่งจาย มีหนาที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการเบิกจายและจัดทําใบสั่งจายเงินเพื่อจายเงินใหเจาหน้ีตามภาระผูกพัน  และ

รายงานการการจัดทําใบสั่งจาย 

   4) ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

เบิกจายเงินเดือนและคาจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน การหักเงินสะสมและสมทบเพื่อสงสํานักงาน

ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแกน และการหักหน้ีบุคคลที่สามตาม

ขอตกลงของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผานระบบจายตรง (งบบุคลากร: ขาราชการและ

ลูกจางประจํา) และระบบ e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน

อุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางช่ัวคราว) มหาวิทยาลัยขอนแกน ควบคุมการใชจาย

งบประมาณ การจัดทําใบเบิกจาย (Barcode) และการรายงานการใชจายงบประมาณที่เบิกจาย

เงินเดือนและคาจาง 

  4.1.2 งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจาง มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ (วัสดุ 

ครุภัณฑ จางเหมาบริการทั่วไป จางกอสราง) ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยวิธีการ

จัดซื้อจัดจางตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ.2560 กําหนด 

   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหนาที่ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา 

ตรวจสอบสัญญา แกไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกัน

การเสนอราคา หลักประกันสัญญา เปนตน เบิกจายเงินคาพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพยสินใน

ระบบ KKUFMIS 

   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ 

(การรับเขา – จายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป และการจําหนายพัสดุ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  2.4.1.3 งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

   1) ภารกิจรับเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน

และนําสงเงิน ใหบริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เปนตน ทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

   2) ภารกิจจายเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการจายเงินใหหนวยงานภายใน

และภายนอกของมหาวิทยาลัย เชน เงินเดือน เงินคาตอบแทนบุคลากร (คาลวงเวลา คาเงินเวร คา

เบี้ยประชุม คาตรวจงานจาง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจาหน้ีการคาภายนอก บุคคลภายนอกและหนวยงาน

ภายนอก เปนตน และการบริหารสภาพคลอง และสํารองเงินเพื่อชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีการคา 

บุคลากร สวนงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และคาใชจายในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวของในการบริหารสภาพคลองของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งดูแลระบบการรับชําระเงินและการจายเงินใหสามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจาย มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนอ

อนุมัติการยืมเงินทดรองจาย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจาย การรายงานเงนิยืมทดรองจายรายเดือน 

และรายป การติดตามและรายงานหน้ีเงินยืมทดรองจายคางชําระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจาย   

  2.4.1.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

   1) ภารกิจการบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีดาน

รายรับ รายจาย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการจําแนกขอมูลเพื่อวิเคราะหรายการเหตุการณที่เกี่ยวของกับการรับเงินและ

การจายเงิน รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการ ดังน้ี 

ดานการลงทุน มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดเตรียมขอมูล การประสานงาน และเอกสารที่

เกี่ยวของในการลงทุนของมหาวิทยาลัยพรอมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และดานการรายงานการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการขอมูล

รายเดือน รายไตรมาสและรายป และปดบัญชี เพื่อนําสงขอมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และ

วิเคราะหขอมูลทางการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายป นําเสนอ ตามความตองการของผูบริหาร

เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

  2.4.1.5 หนวยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

   1) ภารกิจรับ-สงหนังสือ มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ต้ังแตการรับ-สง

เอกสาร การติดตามและคนหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 

   2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

จัดการดานการประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจําป การจัดทําขอตกลงและการรายงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 

   3) ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหวาง

หนวยงานที่เปนเจาของระบบ วิเคราะหและออกแบบ ประมวลผล เปนศูนยรวมขอมูลทางการเงิน 

การพัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพื่อบูรณาการจัดทํารายงานขอมูลที่สามารถตัดสินใจได และยังทํา

หนาที่ดานฝายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพื่อนําขอมูลเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ  ที่ตองการ

ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร และ

โสตทัศนูปกรณตาง ๆ 

 

 2.4.2 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตาม

มาตรฐานการกําหนดตําแหนง  

  ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงสายงานนักบัญชี ที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การกําหนดช่ือตําแหนง และมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ไดระบุบทบาทหนาที่ 

และความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 

 

 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานดานบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

  (1) ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการ

ลงบัญชีขององคกรถูกตอง และจัดทําบัญชีตามกฎหมาย 

  (2) ตรวจสอบการทํางานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งการตรวจสอบบัญชี ตรวจ

วิเคราะหงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน เพื่อควบคุมใหการทํางานของผูตรวจบัญชีรับอนุญาตเปนไปโดย

ถูกตองตามกฎหมาย 

  (3) ศึกษา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบญัชีรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลใหแกเจาหนาที่ระดับสูงข้ึนไปใชประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาระบบ

บัญชี การวางรูปบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตอไป 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

  (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 

  ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แกหนวยงานตาง 

ๆ ในองคกร เพื่อใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

 1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี 

 2. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี 

 3. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.4.3 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ นางสาวสุภิญญา อนันตรประเสริฐ  ตําแหนง    

นักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมายงาน มีดังน้ี 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 บันทึกรายจาย ทุกแหลงเงิน 

1.2 บันทึกปรับปรุงรายการรายไดรอรับรูและรับฝากที่เกี่ยวของ 

1.3ตรวจสอบรายผังบัญชีเงินโอนระหวางแหลงเงินรายไดกับเงินแผนดิน 

     1.3.1 บัญชี 112-09-01บัญชีเงินโอนระหวางบัญชีเงินรายได 

     1.3.2 บัญชี 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกันเงินแผนดิน 

1.4 จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 24 บัญชี 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.5 รับผิดชอบสวนงาน : จํานวน 5 สวนงาน ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาเขต

หนองคาย คณะเศรษฐศาสตร โดยมีรายละเอียดที่ตองตรวจสอบ/จัดทําขอมูล 

      1.5.1 บันทึกต้ังหน้ี ในระบบบัญชี ทุกแหลงเงิน 

      1.5.2 บันทึกกองทุนรวม 5% สาธารณูปโภค 5% ทุนสํารองสะสม 5%จาก

รายรับจริง ทุกเดือน 

      1.5.3 จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารสวนงานที่รับผิดชอบ 

           (1) โหลดเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารที่ไดรับผิดชอบ 

           (2) จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

     1.5.4 การตรวจสอบงบทดลอง ประเภทสินทรพัย หน้ีสิน ทุน กับรายละเอียด

ประกอบงบการเงนิ  

     1.5.5 การปรับปรุงรายการตามที่สวนงานจัดทําบันทึกใหสวนกลางดําเนินการ

สวนที่เกี่ยวของ 

     1.5.6 ปดบัญชีรายคณะ รายแหลงเงิน และรวมเปนภาพหนวยงาน  

           (1) บันทึกเงินกันเหลื่อมป (ขอมูลจากงานบรหิารงบประมาณ) 

           (2) บันทึกคาเสื่อมราคา /คาเสื่อมราคาสะสม 

           (3) บันทึกปรับปรุงรายไดรอรับรู /เงินรับฝาก จากการตรวจสอบของสวน

งาน และงานบัญชี 

         (4) บันทึกรายไดคางรับและปรับปรุงรายการ 

         (5) ปดบัญชีรายได คาใชจาย หักงบลงทุน เพื่อหาทุนสํารองสะสม 

1.6 จัดทํารายงานรายรับ-รายจายประจําเดือนสงสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน  

1.7 เรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน 

2. ดานการวางแผน 

2.1 วางแผนทํางานในหนาที่ตามภาระงานรับผิดชอบ โดยใชความรูความสามารถ 

ประสบการณและความชํานาญ ในดานการบรหิารจัดการบญัชีเพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายงานที่กําหนด และอยางถูกตอง 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันกับคณะ หนวยงาน และหนวยงานภายนอก ดาน

ขอมูลรายงานทางการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงิน 

ระเบียบ ขอเท็จจริง รายละเอียดแสดงรายการสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายได 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คาใชจาย ใหเกิดความรวมมือ เขาในรวมกันในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในการจัดทํางบการเงินระบบ KKUFMIS  

 4. ดานการบริการ 

 4.1 ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แกคณะ 

หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน ในสวนของ

ระบบ KKUFMIS  

 

  จากบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว

ขางตน จึงไดเลือกการปฏิบัติงานดานการบันทึกรายจาย มาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการบัญชี เกี่ยวของโครงสรางงานบัญชี  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบรายการ การมอบหมายงานของบุคลากร และการศึกษา ทฤษฎี กฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

3.1.1 พระราชบญัญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

3.1.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายบญัชีภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 

3.1.3 พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 หมวด 4 การบญัชีและการ

ตรวจสอบ มาตรา 48 49 50 51 52 53 บทเฉพาะกาล มาตรา 71 และหมวด 8 การทําบัญชี 

รายงานการเงินและการสอบบัญชี ขอ 41และ42 

3.1.4 พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 เรือ่ง การใหไดรับเงินเดือนตําแหนง

ตามมาตรา 56 (1) 

3.1.5 พระราชบญัญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เรื่อง การ

ใหไดรับเงินเดือนตําแหนงตามมาตรา 18(ก)   

 

3.2 ขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของกับการไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืนๆ 

3.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินเดือน เงินประจําตําแหนงคาตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 

3.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมากจากขาราชการและลูกจางประจํา พ.ศ.2559 

3.2.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินเดือน เงนิประจําตําแหนงบริหารเงินประจาํ

ตําแหนงทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 

3.2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 

8/2560) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  การปฏิบัติงานการบัญชีและการตรวจสอบรายการทางบัญชี เปนสวนหน่ึงเพื่อจัดทํารายงาน

ทางการเงินโดยยึดหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐที่ถือถือปฏิบัติ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ การ

ไดมาซึ่งขอมูลจะตองมีการจัดการแนวทาง วิธีการ แนวปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือ

ปฏิบัติงานเลมน้ีจะกลาวถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบรายการทางบัญชี โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

3.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ใชบังคับต้ังแต 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งไม

เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ผูศึกษาจะกลาวถึงที่เกี่ยวของเพื่อ

จัดทําผังบัญชี ดังน้ี 

 

   หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ 

    มาตรา 48 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซื้อระบบบัญชีอันถูกตอง แยกตามสวน

งานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายไดและ

คาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการน้ัน ๆ  และใหมีการตรวจสอบ

บัญชีภายในเปนประจํา 

    การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป 

    มาตรา 49  ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและราจายสงผูสอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

    มาตรา 50 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให

ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

    มาตรา 51 ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการน้ีใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยและเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย

เปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

    มาตรา 52 ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปที่สิ้นไปน้ัน แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทา

กรและบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลยัในปที่

ลวงมาภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

    มาตรา 53 ใหอธิการบดีเปนผู ดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   บทเฉพาะกาล  มาตรา 71 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

งบประมาณ และรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2541 มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

   จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  ไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย 

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  

   หมวด 8 การทําบัญชี รายงานการเงินและการสอบบัญชี 

    ขอ 41 การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและใหดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะตองเก็บไวเพื่อการตรวจสอบในที่ปลอดภัย 

อยาใหสูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไมไดรับการตรวจสอบตองเก็บไวเปนระยะเวลาสิบป สวน

หลักฐานที่ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินแลวใหเก็บไวหาป เวนแตเปนเปน

เอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชในการดําเนินการทางคดีใหเก็บไวจนกวาคดีน้ันจะเสร็จสิ้น 

    ขอ 42 การจัดทํารายงานทางการเงิน ใหจัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงิน โดยถูกตองตามความเปนจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามสวนงานของ

มหาวิทยาลัย โดยใหจัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี 

(1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับ 

จากวันสิ้นไตรมาส 

(2) รายงานการเงินประจําป ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวัน 

สิ้นปบัญชี 

ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 

3.4 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 

    มาตรา 69 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูทําบัญชีตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่

กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตามพระราชบัญญัติน้ี 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

    มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยาง

นอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประ

มาร เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการกอหน้ี ทั้ง น้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

    ในกรณีที่มีความจําเปน หนวยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

จัดทํารายงานการเงินประจําปซึ่งมิใชปงบประมาณก็ได และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให

หนวยงานของรัฐน้ันปฏิบัติดวยก็ได 

    ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณหรือตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง

ตามวรรคสองใหหนวยงานของรัฐนําสงรายงานตามวรรคหน่ึงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อ

ตรวจสอบและนําสงกระทรวงการคลังดวย 

    มาตรา 71 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงนิที่หนวยงานของรัฐสงใหตามมาตรา 70 ภายในหน่ึงรอย

แปดสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณหรือตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยใหตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑและมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

    มาตรา 72 ใหหนวยงานของรัฐนําสงรายงานการเงินประจําปพรอมกับรายงานการ

ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนหนวยงานใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 

และกระทรวงเจาสังกัด เวนแตกรณีหนวยงานของรัฐที่เปนหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ ใหนําสงใหคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ และเปดเผยใหสาธรรณชนทราบ รวมทั้งเผยแพรผานทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน 

 

3.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  

   ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 68 บัญญัติให

กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐใหหนวยงานของรัฐที่มิ

ใชรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการทําบัญชีและรายงานทางการเงิน  

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป  ผูศึกษาจะกลาวถึงที่เกี่ยวของดังน้ี 

   หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับน้ีกําหนดเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางใน

การกําหนระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปตามเกณฑคงคางไดอยาง
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เหมาะสม  สําหรับรายการที่เกิดข้ึนทั่วไปตามปกติในหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเกิดจากแหลงเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู หรือเงินอื่นใดที่หนวยงานของรัฐใชในการดําเนินงาน อยางก็ดี

หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับน้ีไมใชกับรายการที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐกําหนดไวโดยเฉพาะแลว    

   การดําเนินงานของหนวยงานน้ันบรรลุวัตถุประสงคไมวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดเขาใน

อนาคตหรือไมก็ตาม หรืออาจกลาวไดวา หนวยงานจะสามารถควบคุมสินทรัพยไดหากหนวยงาน

สามารถกระทําการขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

(1)  ใชสินทรัพยน้ันในการผลิตผลผลิตของหนวยงาน 

(2)  ไดรับประโยชนจากการขายสินทรัพยน้ัน 

(3)  สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใชสินทรัพยน้ันจาหนวยงานอื่น 

             หรือบุคคลอื่น  

   (4.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

      เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต และธนาณัติ หนวยงานจะรับรูเงิน

สดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลคาที่ตราไว และรายการดังกลาวไวในเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.2) เงินทดรองราชการ 

      หมายถึง เงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจาย

ปลีกยอยในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ การใชจายเงินทดรองราชการจะ

บันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเปนยอดคงที่ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติเมื่อ

หนวยงานใชจายเงินทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลักฐานการจาเพื่อเบิกจายเงินงบประมาณมา

ชดใชเงินทดรองราชการ หนวยงานจะบันทีกรับรูเงินทดรองราชการเมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการ

บันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลัง และใหแสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.3) เงินฝากคลัง 

       หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลัง 

หนวยงานจะรับรูเงินฝากคลังในราคาตามมูลคาที่ตราไว โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.4) ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการ 

       หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานมีสิทธิไดรับชําระจากบุคคลภายนอกหรือ

หนวยงานอื่นซึ่งเกิดจากการขายสินคาและบริการ หนวยงานจะรับรูลูกหน้ีจากการขายสินคาและ

บริการตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยต้ังบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสวนที่คาดวาจะไม
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สามารถเรียกเก็บได รายการลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการใหแสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีใน

รายการลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.5) ลูกหน้ีเงินยืม 

       หมายถึง ลูกหน้ีภายในหนวยงานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือ

เจาหนาที่ยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหน้ีเงินงบประมาณ ลูกหน้ีเงิน

นอกงบประมาณ หนวยงานจะรับรูลูกหน้ีในกรณีน้ีตามมูลคาที่จะไดรับโดยไมตองต้ังบัญชีคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ และใหแสดงมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีเงินยืมในรายการลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.6) เงินใหกู 

       หมายถึง เงินที่หนวยงานใหบุคคลภายนอกกูยืม โดยมีสัญญาการกูยืมเปน

หลักฐาน เงินใหกูอาจแบงเงินใหกูระยะสั้นและเงินใหกูระยะยาวที่มีกําหนดการชําระคืนเกิน 1 ป 

หนวยงานจะรับรูเงินใหกูเมื่อไดจายเงินใหกูแกบุคคลอื่นและต้ังบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงิน

ใหกูที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได  และใหแสดงรายการเงินใหกูดวยมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบ

แสดงฐานะการเงินของหนวยงาน  

   (4.7) รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 

       หมายถึง รายไดจากเงินงบประมาณที่เกิดข้ึนแลวแตหนวยงานยังไมไดรับ

เงิน ใหหนวยงานบันทึกรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันที่จัดทํารายงาน หรือ ณ วันสิ้น

ปงบประมาณ ใหหนวยงานแสดงรายการรายไดจากเงินงบประมาณคางรับรวมไวในรายการประเภท

รายไดคางรับเปนสินทรัพยหมุนเวนในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.8) รายไดคางรับ 

       หมายถึง รายไดอื่นของหนวยงาน ซึ่งเกิดรายไดข้ึนแลวแตยังไมไดรับ

ชําระเงิน เชน รายไดจากเงินชวยเหลือคางรับ หนวยงานจะรับรูรายไดคางรับตามมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับ โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

   (4.9) วัสดุคงเหลือ 

       หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร เชน วัสดุสํานักงาน หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือ

ในราคาทุน 

   (4.10) คาใชจายจายลวงหนา 

       หมายถึง คาใชจายที่หนวยงานจายเพื่อซื้อสินทรัพยหรือบริการไปแลว 

และจะไดรับประโยชนตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดวาจะใชหมดไปในระยะสั้น หนวยงานจะรับรู

คาใชจายจายลวงหนาตามมูลคาของสินทรัพยหรือบริการที่คาดวาจะไดรับ โดยแสดงเปนสินทรัพย

หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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   (4.11) สินทรัพยอื่น 

       หมายถึง สินทรัพยประเภทอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวขางตน หนวยงาน

จะรับรูสินทรัพยอื่น เมื่อสินทรัพยประเภทน้ันเขาหลักเกณฑการรับรูสินทรัพย  

    4.2 หลักการและนโยบายบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและสวนทุน 

     การรับรูหน้ีสิน ในการพิจารณาวารายการใดจะบันทึกเปนหน้ีสินจะตองเขา

หลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก 

(1) ความหมายของหนี้สิน 

    หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงานซึ่งเปนผลจาก 

เหตุการณในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระน้ันคาดวาจะสงผลตอการสูญเสียทรัพยากรของ

หนวยงานที่อยูในรูปของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการ 

(2)  เกณฑการรับรูหนี้สิน ดังน้ี 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มี 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันน้ัน และ 

(2.2) มูลคาของภาระผูกพันที่จะตองชําระน้ันสามารถวัดไดอยางมี 

เหตุผลนาเช่ือถือ 

    หนวยงานจะรับรูหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ

ทรัพยากรจะออกจากหนวยงานเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตอง

ชําระน้ันสามารถวัสดุไดอยางนาเช่ือถือ หนวยงานไมตองรับรูภาระผูกพันกับหน้ีสินหากคูสัญญายัง

มิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน หนวยงานไมตองรับรูรายการที่เกี่ยวกับการซื้อซื้อสนิคาที่ยัง

มิไดรับเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

(3) ประเภทหนี้สิน รายการหน้ีสินโดยทั่วไปของหนวยงานของรัฐ ไดแก 

(3.1) เจาหน้ี 

 หมายถึง เจาหน้ีเกิดข้ึนจากภาระผูกพันที่หนวยงานมีตอ 

บุคคลภายนอก เชน เจาหน้ีจากการซื้อสินคาและบริการ เจาหน้ีรายจายประเภททุน เจาหน้ีอื่น 

หนวยงานจะรับรูเจาหน้ีจากการซื้อสินคาและบริการ และการรับสินคาและบริการและสินทรัพยน้ี

หมายถึงจุดที่หนวยงานไดมีการตรวจรับเรียบรอยแลว หนวยงานแสดงรายการเจาหน้ีเปนหน้ีสิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

(3.2) คาใชจายคางจาย 

 หมายถึง จํานวนเงินคาใชจายที่เกิดข้ึนแลวในรอบระยะเวลาบัญชี 

ปจจุบันแตยังไมไดมีการจายเงิน การจายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป คาใชจายดังกลาว

อาจเกิดจากขอกําหนดขอกฎหมายขอตกลงในสัญญาหรือจากบริการที่ไดรับแลว  
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(3.3) รายไดรับลวงหนา 

 หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานไดรับลวงหนาเปนคาสินทรัพย 

หรือบริการที่หนวยงานยังไมไดสงมอบสินทรัพยหรือบริการใหในขณะน้ันแตจะสงมอบใหในอนาคต 

หรือไดรับเงินนอกงบประมาณลวงหนาโดยมีเงื่อนไขใหใชเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ และตอง

นําสงที่ใชไมหมดสงคืนคลัง และจะรับรูรายไดเมื่อไดสงมอบสินทรัพยหรือใหบริการดังกลาวแลว 

หนวยงานรับรูรายไดรับลวงหนาเมื่อไดรับเงิน 

(3.4) รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

 หมายถึง จํานวนเงินรายไดที่หนวยงานไดรับหรือจัดเก็บแทน 

รัฐบาล และมีภาระผูกพันที่จะตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน เชน รายไดภาษี 

รายไดคาธรรมเนียมและคาปรับ รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนตน หนวยงานจะรับรูรายได

แผนดินรอนําสงคลัง เมื่อหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง ณ วันที่

จัดทํารายงาน และใหแสดงรายไดแผนดินรอนําสงคลังเปนหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

(3.5) เงนิทดรองราชการรับจากคลัง 

 หมายถึง จํานวนเงินทดรองราการที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลไม 

วาจะเปนเงินทดรองราชการของหนวยงานซึ่งไดรับเพื่อเก็บไวทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยในการ

ดําเนินงานภายในหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และจะตองสงคืนรัฐบาลเมื่อหมดความ

จําเปนตองใชหรือเมื่อยุบเลิกหนวยงาน 

(3.6) เงินรับฝาก 

 หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานไดรับไวโดยมีขอผูกพันในการจาย 

คืนหรือจายตอ อาจเปนเงินนอกงบประมาณที่รับไวตามขอกําหนด เงินหลักประกันสัญญา เงิน

หลักประกันผลงาน หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะตองจายคืนใหแกผูฝาก หรือเปนเงินผานมือที่จะตองสงตอปง

บุคคลที่สาม หนวยงานจะบันทึกเปนหน้ีสินไวจนกวาจะมีการจายคืน หรือจายตอไปยังบุคคลที่สาม 

หนวยงานจะรับรูเงินรับฝากเมื่อรับเงินและใหแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหน้ีสิน

หมุนเวียนหรือหน้ีสินไมหมุนเวียนแลวแตกรณี 

       (3.7) รายไดรอการรับรู 

        หมายถึง หนวยงานไดรับเงินบางประเภท เชน ไดรับเงินโครงการ

ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ๆ  นอกจากหนวยงานของรฐั 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือไดรับเงินบริจาคโดยผูมอบให

หนวยงานไวใชในการดําเนินงาน  ถาหนวยงานไดรับเงินชวยเหลือหรือบริจาคไมวาจะเปฯเงินสดหรือ

ไดรับเปนสินทรัพย แตหนวยงานยังไมอาจรับรูเปนรายไดจากเงินชวยเหลือหรือเงินบริจาค ให

หนวยงานต้ังพักรายไดไวทางดานหน้ีสินเปนรายไดรอการรับรู แลวจึงทยอยตัดบัญชีเปนรายไดตาม

สัดสวนของคาใชจายที่เกิดข้ึน 
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         (3.8) เงินกู 

        หมายถึง เปนรายการแสดงจํานวนหน้ีสินของหนวยงานของรัฐ 

นอกจากสวนราชการที่รับผิดชอบในการกู เงินแทนรัฐบาลแลว หนวยงานของรัฐบางประเภทไดรับ

อนุญาตใหกูเงินไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เชน องคการมหาชน หนวยงานจะรับรูเงินกู 

เมื่อไดรับเงินหรือเมื่อไดรับจางจากแหลงเงินผูใหกูวาไดมีการเบิกจายเงินกูใหเจาหน้ีโดยตรงในกรณี

เปนการกูเงินแบบจายตรงใหเจาหน้ีและใหแสดงรายการเงินกูที่ถูกกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

(3.9) ประมาณการหน้ีสิน 

 หมายถึง หน้ีสินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ 

จํานวนเงินที่ตองจายชําระ แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงาน

จะตองจายชําระภาระผูกพันน้ันในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยาง

นาเช่ือถือ 

(3.10) หน้ีสินอื่น 

 หมายถึง หน้ีสินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน  

หนวยงานจะรับรูหน้ีสินอื่น เมื่อหน้ีสินประเภทน้ันเขาหลักเกณฑการรับรูหน้ีสิน 

   4.3 นโยบายการบัญชีสําหรับสวนทุนแตละประเภท 

     สวนทุน/สิทรัพยสุทธิ รัฐบาลจะถือสวนทุนหรือสินทรัพยสุทธิของหนวยงานแทน

ประชาชน สวนทุนหรือสินทรัพยของหนวยงานโดยทั่วไปประกอบดวย 

     ทุน หนวยงานจะบันทึกบัญชีทุนเมื่อเริ่มต้ังหนวยงานหรือเมื่อเริ่มปฏิบัติตาม

ระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยหนวยงานจะตองสํารวจสินทรัพยและหน้ีสินเพื่อต้ังยอดบัญชีดวยจําวน

ผลตางระหวางสินทรัพยและหน้ีสินในบัญชีทุน 

     รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม จะแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของ

หนวยงานที่สะสมมาในแตละรอบระยะเวลาบญัชี ซึ่งหนวยงานจะนํามาบันทึกเพิ่มหรือลดสวนทุนหรอื

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่จัดทํารายงาน 

 

   4.4 หลักการและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับรายได 

     การรับรูรายได การพิจารณาวารายการใดจะรับรู เปนรายไดจะตองเขา

หลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก 

(1)  ความหมายของรายได 

   รายได หมายถึง กระแสไหลขาวของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน 

การใหบริการในระหวางงวดการรายงานซึ่งสงผลตอการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสทุธิ/สวนทุน แตไมรวมถึง

การเพิ่มข้ึนที่เกี่ยวของกับสวนสมทบจากผูเปนเจาของ 
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(2)  เกณฑการรับรูรายได ดังน้ี 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดข้ึนของรายได และ 

(2.2) สามารถวัดมูลคาของรายการดังกลาวไดอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ 

   หนวยงานจะรับรูรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงาน เมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยหรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อหนวยงานสามารถวัดมูลคาของ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนไดอยางนาเช่ือถือหรืออีกนัยหน่ึงการรับรูรายไดจะเกิดข้ึนพรอมกับ

การรับรูสวนที่เพิ่มข้ึนของสินทรัพย หรือสวนที่ลดลงของหน้ีสิน 

(3)  การวัดมูลคารายได 

(3.1) รายไดควรวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคาง 

รับ 

(3.2) โดยทั่วไปหนวยงานจะกําหนดจํานวนรายไดตามที่หนวยงานตกลงกับผู 

ซื้อหรือผูใชสินทรัพย ซึ่งจํานวนรายไดดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ

หลักจากหักสวนลดตาง ๆ (ถามี) 

(4) ประเภทของรายได รายไดอาจจัดแบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 

(4.1) รายไดจากเงินงบประมาณ 

 หมายถึง หนวยงานไดรับเงินงบประมาณประเภทตาง ๆ เชน งบบุคลากร  

งบดําเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เชน ไดรับงบประมาณตามแผนการใชจายเงินเพื่อผลิตตาม

บทบาทภารกิจที่ตกลงกันไว หากใชไมหมดตองนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง  ไดรับเงินงบประมาณเปนเงนิ

จายขาดจากรัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไข ไดรับเงินงบประมาณที่เบิกแตละรายการเพื่อจายชําระหน้ีที่ถึง

กําหนดจายแลวหรือไดรับเงนิงบประมาณโดยไมมีตัวเงินผานเมื่อทีห่นวยงานแตเปนการเบิกหกัผลกัสง

หรือเปนการจายตรงจากรัฐบาลใหกับเจาหน้ีของหนวยงาน โดยภาพรวมใหหนวยงานรับรูรายไดจาก

เงินงบประมาณ ดังน้ี 

       (4.1.1) กรณีเบิกจายเงินเขาบัญชีของหนวยงานเพื่อนําไปจายตอใหแกผูมี

สิทธิรับเงินของหนวยงานใหรับรูรายไดจากเงินงบประมาณเมื่อไดสงคําขอเบิกเงินกับคลัง 

       (4.1.2) กรณีเบิกหักผลักสงหรือเบิกจายตรวจจากรฐับาลใหแกเจาหน้ีของ

หนวยงาน โดยหนวยงานไมไดรับตัวเงิน 

(4.2) รายไดแผนดิน 

  หมายถึง รายไดของรัฐบาลที่หนวยงานไดรับและจะตองนําสงคลัง  

รายไดแผนดินประกอบดวย รายไดแผนดินประเภทภาษี และรายไดแผนดินที่ไมใชภาษี ไดแก รายได

จากการขายสินทรัพยและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่น ๆ หนวยงานจะรับรูเงินรายได

แผนเมื่อไดรับรายได  และเน่ืองจากรายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายใน
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การดําเนินงานได ดังน้ัน ณ วันที่จัดทํารายงาน ใหหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายได

แผนดินนําสงคลังไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

       (4.3) รายไดจากเงินชวยเหลือ 

        หมายถึง หนวยงานไดรับเงินตามโครงการใหความชวยเหลือหรือ

รวมมือจากรัฐบาลตาง ๆ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใด นอกจากหนวยงานของรัฐ เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค  

       (4.4) รายไดจาการรับบริจาค 

        หมายถึง หนวยงานไดรับบริจาคเงินเพื่อไวใชจายในการดําเนินงาน 

หนวยงานจะรับรูรายไดจากการรับบริจาคเมื่อไดรับเงิน  อยางไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีขอจํากัดใน

การใชหรือไมก็ได หรือไดรับเงินบริจาคเปนเงินสดที่มีขอจํากัดใหใชจายเพื่อการใดการหน่ึงโดย

เฉพาะเจาะจง หรืออาจไดรับบริจาคทรัพยสินซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนแกหนวยงานเกินกวาหน่ึงรอบ

ระยะเวลาบัญชี ในกรณีดังกลาวใหหนวยงานรับรูรายไดจากการรับบริจาคตามเกณฑที่เปนระบบและ

สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 

       (4.5) กําไร/ขาดทุนจาการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

        หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หนวยงานจะบันทึกรับรูกําไร/ขาดทุนจาการแปลงคา

เงินตราตางประเทศเมื่อมีการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงิน หรือเมื่อมีการจัดทํารายงานการเงิน 

และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน 

      (4.6) รายไดอื่น 

        หมายถึง รายไดประเภทอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวขางตน และ

หนวยงานไมมีภาระผูกพันตองนําสงคลัง หนวยงานจะบันทีกรับรูรายไดอื่นเมื่อเกิดรายได และ

เขาเกณฑการรับรูรายได  

   4.5 หลักการและนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย 

     การรับรูคาใชจาย การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนคาใชจายตองเขา

หลักเกณฑ 2 ประการ ไดแก 

(1) ความหมายของคาใชจาย 

   คาใชจาย หมายถึง ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการที่ 

ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยูในรูปของกระแสไหลออกหรือการใชไปซึ่งสนิทรพัยตาง ๆ  หรือการกอ

หน้ีตาง ๆ ที่สงผลตอการลดลงในสวนของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน ทั้งน้ีไมรวมรายการที่เกี่ยวกับการ

จัดสรรใหแกผูเปนเจาของ 

(2) เกณฑการรับรูคาใชจาย ดังน้ี 

(2.1) มีความเปนไปไดคอนขางแนในการเกิดข้ึนของคาใชจาย และ 
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(2.2) สามารถวัดมูลคาของคาใชจายไดอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ 

   จากความหมายของคาใชจาย ไมรวมถึงการจายสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับรอบ

ระยะเวลาบัญชีกอน หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป การจายที่เกี่ยวของกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน 

เกิดข้ึนเมื่อหนวยงานไดรับสินคาหรือบริการในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีกอน แตการจายมากระทํา

ในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน รายการดังกลาวจะบันทึกรับรูเปนคาใชจายคูกับหน้ีสินที่เพิ่มข้ึนใน

รอบระยะเวลาบัญชีกอน สวนการจายเงินจริงซึ่งเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันไมถือเปน

คาใชจายแตเปนการลดลงของหน้ีสิน 

   การจายที่เกี่ยวของกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เกิดข้ึนเมื่อมีการจายเงินลวงหนาใน

ระบบระยะเวลาบัญชีหน่ึงซึ่งจะบันทึกรับรูเปนสินทรัพยในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน และจะบันทึกรับรู

เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเมื่อหนวยงานไดรับสินคาหรือบริการจากการจายเงิน

ลวงหนาน้ันแลว 

   หนวยงานจะรับรูคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินเมื่อประโยชนเชิง

เศรษฐกิจลดลง เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน และเมื่อหนวยงาน

สามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ลดลงไดอยางนาเช่ือถือ หรืออีกนัยหน่ึงการรับรู

คาใชจายจะเกิดข้ึนพรอมการรับรูสวนที่ลดลงของสินทรัพยหรือสวนที่เพิ่มข้ึนของหน้ีสิน 

(3)  ประเภทของคาใชจาย อาจจะแบงประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

(3.1) คาใชจายดานบุคลากร 

  หมายถึง คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลและการจางงาน เชน  

เงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ คาใชจายสวัสดิการ เปนตน หนวยงานจะรับรูคาใชจายดาน

บุคลากรเมื่อคาใชจายน้ันเกิดข้ึน 

(3.2) คาใชจายในการดําเนินงาน 

  หมายถึง คาใชจายที่ใชจายไปเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน  

เชน คาวัสดุ คาใชสอย คาสาธารณูปโภค คาใชจายที่เกี่ยวของกับสินคาที่ขายไมวาจะเปนการซื้อหรือ

ผลิตเอง รายการเหลาน้ีจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อคาใชจายน้ันเกิดข้ึน 

       (3.3) คาใชจายเงินอุดหนุน 

        หมายถึง คาใชจายที่รัฐจายเปนเงินอุดหนหนุหรือจายเปนเงิน

ชวยเหลือใหแกองคกรหรือบุคคลอื่น โดยไมไดรับผลตอบแทนทางการเงินหรือไมไดรับสินคาและ

บริการใดเปนการแลกเปลี่ยนโดยตรง คาใชจายเงินอุดหนุนน้ีอาจจายตามกฎหมาย ตามนโยบายของ

รัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือแกผูรับ เชน คาใชจายเงินชวยเหลือเกษตรกร 
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      (3.4) หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

        หมายถึง ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการที่คาดวาจะเรียกเก็บ

เงินไมได หนวยงานจะประมาณจํานวนหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรูหน้ี

สงสัยจะสูญเปนคาใชจายคูกับคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชี 

       หนวยงานจะเลือกใชวิธีใดในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ มีวิธีดังน้ี 

        (3.4.1) ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญโดยคํานวณเปนรอยละของรายได

จาการขายสินคาและบริการของหนวยงาน 

        (3.4.2) ประมารหน้ีสงสัยจะสูญโดยคํานวณเปนรอยละของยอด

ลูกหน้ีจากการขานสินคาและบริการ 

       หน้ีสูญ หนวยงานตัดจําหนายหน้ีสูญได เมื่อไดติดตามทวงถามโดยมี

หลักฐานที่แนนอนวาจะไมไดรับชําระน้ีและไดรับอนุมัติใหจําหนายหน้ีสูญจากผูมีอํานาจแลว ใหตัด

จําหนายลูกหน้ีจาการขาสินคาและบริการ และลูกหน้ีอื่นเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 

       (3.5) คาใชจายอื่น  

        หมายถึง คาใชจายประเภทอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

หนวยงานจะรับรูคาใชจายอื่น เมื่อเกิดคาใชจายน้ัน และเขาเกณฑการรับรูคาใชจาย 

 

3.6 วิธีการปฏิบัติงาน หลักการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน 

1.  รับเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย จากงานการเงิน 

2.  ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย กับขอมูลในKKUFMISวาไดรับเอกสารครบถวน

หรือไม ถาไมครบถวนตองไปสอบถามเจาหนาที่ทางงานการเงิน 

3.  วิเคราะหเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย เพื่อแยกวาควรต้ังยอดเปนใบสําคัญคางจายหรือ

เจาหน้ี 

4.  วิเคราะหรายการพรอมตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย เพื่อบันทึกรายละเอียดการ

เบิกจายและจําแนกรายการที่เกิดข้ึน ไดแก ครุภัณฑ วัสดุ คาใชจายสวัสดิการ เงินเดือนและคาจาง 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาใชจายเงินอุดหนุน เปนตน เบิกจํานวนเงิน

เทาไหร จากสํานักใด รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จาย จากหนาฎีกาดวยวาหักถูกตองหรือไม ถาไมถูกตอง

ก็จะสงเอกสารฉบับน้ัน ๆ คืนใหกับเจาหนาที่ทางดานงานการเงินทําการแกไขตอไป 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงินเดือน  

1 เงินเดือนและคาจาง   

2 เงินเดือนและคาจางประจํา-เงินนอก  

3 เงินเดือนและคาจาง-เบกิแทน  
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4 คาจางช่ัวคราว-เงินนอก   

5 คาตอบแทน   

6 คาตอบแทน-เบิกแทนกัน   

7 คาตอบแทน-เงินนอก   

8 คาใชสอย    

9 คาใชสอย-เบิกแทนกัน   

10 คาใชสอย-เงินนอก   

11 คาสาธารณูปโภค   

12 คาสาธารณูปโภค-เบิกแทนกัน  

13 คาสาธารณูปโภค-เงินนอก  

14 คาใชจายครุภัณฑ   

15 คาใชจายครุภัณฑ-เงินนอก  

16 คาใชจายเงินอุดหนุน   

17 คาใชจายเงินอุดหนุน-เบิกแทนกัน  

18 คาใชจายเงินอุดหนุน-เพื่อการดําเนินงานอื่น  

19 คาใชจายเงินอุดหนุน-เงินนอก  

20 คาใชจายปรับปรงุอาคาร   

21 คาใชจายสวัสดิการ   

22 คาใชจายบําเหน็จบํานาญ  

5.  บันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีดานเงินเดือนในระบบ KKUFMIS แยกเปนการเบิกจาย 

2 แหลงเงิน คือ เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน รหัสแหลงเงิน 2 และ เงินงบประมาณ ม.ในกํากับ 

รหัสแหลงเงิน 6 

5.1 การบันทึกบัญชีจากการจดัทํารหัสบารโคด สวนคณะ/หนวยงานเบิกจายตามงบประมาณ

การเบิกจายเงินเดือน จายตามใบสั่งจาย บันทึกขอมูลบญัชีในระบบ KKUFMIS การบันทึกบัญชีคือ 

กรณีจายเงินเดือนบุคลากรผานธนาคาร รหัสการจายเปน TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 212-03-16 บัญชีเงินคางจายบุคคลากร  XXX 

เครดิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 
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กรณีหักเงินเดือนบุคลากรเพ่ือจายคาใชจายตางๆ รหัสการจายเปน JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 212-03-16 บัญชีเงินคางจายบุคคลากร  XXX 

เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

5.2 การบันทึกบัญชีจากการวิเคราะหรายการเบิกจายเงินเดือน ตามประเภทการจายเงิน 

เพื่อปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีดานจายเงินเดือนใหถูกตองตามหลักการบัญชี 

การบันทึกบญัชีดานจายเงินเดือน จากเงินเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ  

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือนจากสวนกลาง 

การจายเงินเดือนเพือ่จายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร ใหบันทึกในมิติ

สํานักงานอธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 

เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx)  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน จายประกันสังคม สวนกลาง 

- การจายประกันสังคมเพื่อจายชําระหน้ีประกันสงัคม ตัดโอนจายผานธนาคาร ให

บันทึกในมิติสํานักงานอธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 

เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx)  XXX 

- การจายประกันสังคมเพื่อจายประกันสังคมคางจาย ใหบันทึกในมิติสํานักงาน

อธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 

เครดิต 212-03-11 บัญชีคาประกันสังคมรอนําสง  XXX 

- การจายประกันสังคมเพื่อจายชําระหน้ีประกันสงัคม ใหบันทึกในมิติสํานักงาน

อธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 212-03-11 บัญชีคาประกันสังคมรอนําสง  XXX 

เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx)  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน จายเงินกูทุนกูยืมเพ่ือการศกึษา กยศ. สวนกลาง 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ตัดโอนจายผาน

ธนาคาร ใหบันทึกในมิติสํานักงานอธิการบดี TP 
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มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 

เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx)  XXX 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.คางจาย ใหบันทึกในมิติ

สํานักงานอธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด  XXX 

เครดิต 216-99-06 บัญชีเงินฝาก กยศ.  XXX 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ใหบันทึกในมิติ

สํานักงานอธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 216-99-06 บัญชีเงินฝาก กยศ.  XXX 

เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx)  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน นําเขากองทุนกูยืมเงินฯ 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนใหบันทึกในมิติ สาํนักงานอธิการบดี และ

คณะ/หนวยงาน VA 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน  XXX 

 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน นําเขาสวัสดิการและสาธารณูปโภคสวนกลาง 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง คานํ้าประปา คาไฟฟา คา

ขยะใหบันทกึในมิติ สํานักงานอธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองคลงั  XXX 

เครดิต 430-01-00 บัญชีรายไดคาผลิตนํ้าประปา    XXX 

เครดิต 430-02-00 บัญชีรายไดคากระแสไฟฟา    XXX 

เครดิต 499-00-00 บัญชีรายไดอื่นๆ     XXX 
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- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกจิสงเคราะห ใหบันทกึในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองคลงั     XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองทรพัยฯ XXX 

 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน คาบริการใชอาคารและสถานท่ี คณะ/หนวยงาน 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาบรกิารอาคารและสถานที่ ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต 424-03-00 บัญชีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานที่  XXX 

 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน เงินเบิกเกินลวงล้ําสงคืนคณะ/หนวยงาน 

- การจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเบิกเกินคืนคณะ/หนวยงาน ใหบันทกึในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต  116-99-01 บัญชีพัก   XXX 

 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน เงินเหลือจายปเกาสงคืนคณะ/หนวยงาน 

- การจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนคณะ/หนวยงาน ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 
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มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต  116-99-01 บัญชีพัก   XXX 

 

 การบันทึกบัญชีดานจายเงินเดือน จากเงินงบประมาณม.ในกํากับ 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือนจากสวนกลาง 

- การจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร ใหบันทึกใน

มิติสํานักงานอธิการบดี TP 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 212-03-16 บัญชีเงินคางจายบุคลากร   XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน นําเขากองทุนกูยืมเงินฯ 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนใหบันทึกในมิติ สาํนักงานอธิการบดี และ

คณะ/หนวยงาน VA 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน นําเขาสวัสดิการและสาธารณูปโภคสวนกลาง 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง คานํ้าประปา คาไฟฟา คา

ขยะใหบันทกึในมิติ สํานักงานอธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองคลงั  XXX 

เครดิต 430-01-00 บัญชีรายไดคาผลิตนํ้าประปา    XXX 

เครดิต 430-02-00 บัญชีรายไดคากระแสไฟฟา   XXX 

เครดิต 499-00-00 บัญชีรายไดอื่นๆ    XXX 
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ทรัพยากรบุคคล 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกจิสงเคราะห ใหบันทกึในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองคลงั  XXX 

เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองทรพัยฯ XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน คาบริการใชอาคารและสถานท่ี คณะ/หนวยงาน 

- การหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาบรกิารอาคารและสถานที่ ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน  XXX 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง  XXX 

เครดิต 424-03-00 บัญชีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานที่  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน เงินเบิกเกินลวงล้ําสงคืนเงินรายได 

- การจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเบิกเกินคืนเงินรายได ใหบันทึกในมิติ สํานักงาน

อธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 

กรณีการบันทึกบัญชเีงินเดือน เงินเหลือจายปเกาสงคืนเงินรายได 

- การจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนเงินรายได ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี JV 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน  XXX 

เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก  XXX 
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3.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
กองคลัง 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 

(Standard Operation 

Procedure) 

การบันทกึบัญชีรายจาย 

  

รหัสเอกสาร 

FN-03-02 

ออกวันที ่ หนวยงาน 

ควบคุมโดย 

อนุมตัิโดย 

งานบญัชี กองคลัง 

หัวหนางานบญัชี  

ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

ลําดบัที ่ แผนภูม ิFlow-Chat ขั้นตอน/วิธดีําเนนิการ ผูรบัผดิชอบ เอกสารที่เกีย่วของ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับเอกสารทางการเงิน

ดานการเบิกจาย (เงิน

รายได)(งบประมาณ) 

บุคลากรงาน

บัญชี 

1.ใบส่ังจาย 

2.รายการจายเงิน

ของธนาคาร 

3.รายงาน

รายละเอียดการโอน

เงินตามใบเบิก 

เอกสาร

ประจําวันใน

วันถัดไป รอบ

เชา 11:00 น. 

รอบบาย 

15:00 น. 

2 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบจํานวนเงินใน

ใบส่ังจายกับรายการการ

โอนเงินตามฎีกาเบิกจาย 

2. เอกสารการนําสง

รายรับ 

บุคลากรงาน

บัญชี 

1.ใบส่ังจาย 

2.รายการจายเงิน

ของธนาคาร 

3.รายงาน

รายละเอียดการโอน

เงินตามใบเบิก 

3 วันทําการ 

3 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบการเลือก

รหัสประเภทรายจายของ

สวนงานกับรายละเอียด

ดานการเบิกจาย 

2. ตรวจสอบรายการจาย

กับผังบัญชีจาย 

บุคลากรงาน

บัญชี 

1.ใบส่ังจาย 

2.รายการจายเงิน

ของธนาคาร 

3.รายงาน

รายละเอียดการโอน

เงินตามใบเบิก/ฎีกา 

3 วันทําการ 

4 

 

 

 

 

 

1. โอนขอมูลเขาระบบ

บัญชี 30 คณะ/หนวยงาน 

2. บันทึกตั้งหนี้เงินรายได 

3. บันทึกปรับปรุงบัญชี 

บุคลากรงาน

บัญชี 

1. ใบส่ังจาย 

2. รายการจายเงิน

ของธนาคาร 

3. รายงาน

รายละเอียดการโอน

เงินตามใบเบิก/ฎีกา 

ภายในวันที่ 7 

ของทุกเดือน 

5 

 

 

 

 

 

 

บันทึกบัญชีเบิกจาย

เงินเดือนประจําเดือน 

 

บุคลากรงาน

บัญชี 

1. ใบส่ังจาย 

2. รายการจายเงิน

ของธนาคาร 

3. รายงาน

รายละเอียดการโอน

เงินตามใบเบิก/ฎีกา 

ภายในวันที่ 7 

ของทุกเดือน 

 ภาพท่ี 4  แสดงผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินเดือน 

เริ่มตน 

รับเอกสารทางการเงินดานการ

เบิกจาย 

ตรวจสอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

วิเคราะหขอมูลรายการเพ่ือบันทึก

บัญชี 

บันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS  

บันทึกบัญชีเงินเดือน ในระบบ 

KKUFMIS  

ส้ินสุด 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.1 หลักเกณฑการบันทึกบญัช ี 

4.1.1 การบนัทึกบัญชีดานจายเงินเดือน จากเงินรายได 

1. การบันทึกบญัชีเงินเดือนจากสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 5  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร 

 

2. การบันทึกบญัชีเงินเดือน จายประกันสังคม สวนกลาง 

 
ภาพท่ี 6  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีประกันสังคม ตัดจายผานธนาคาร 

หลักการ
• จายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้บุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด    XXX

• เครดิต 111-02-XX บัญชีเงิรรับฝากธนาคาร(xx)       XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 1
• จายประกันสังคมเพ่ือจายชําระหนี้ประกันสังคม ตัดจายผานธนาคาร

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด    XXX

• เครดิต 111-02-XX บัญชีเงิรรับฝากธนาคาร(xx)       XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 7  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายประกันสังคมคางจาย 

 

 
ภาพท่ี 8  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีประกันสังคมคางจาย 

กรณีท่ี 2
• จายประกันสังคมเพ่ือจายประกันสังคมคางจาย

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด    XXX

• เครดิต 212-03-11 บัญชีคาประกันสังคมรอนําสง XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 3

• จายประกันสังคมเพ่ือจายชําระหน้ีประกันสังคม

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 212-03-11 บัญชีคาประกันสังคมรอนําสง XXX

• เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx) XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี



38 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. การบันทึกบญัชีเงินเดือน จายเงินกูทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. สวนกลาง 

 
ภาพท่ี 9  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ตัดโอนจาย

ผานธนาคาร 

 

 
ภาพท่ี 10  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คางจาย 

กรณีท่ี 1

• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ตัด

โอนจายผานธนาคาร

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด XXX

• เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx) XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 2
• หักเงินเดือนเพ่ือจายกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ.คางจาย

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด XXX

• เครดิต 216-99-06 บัญชีเงินรับฝาก กยศ. XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 11  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 

 

4. การบันทึกบญัชีเงินเดือน นาํเขากองทุนกูยืมเงินฯ 

 
ภาพท่ี 12  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุน 

กรณีท่ี 3
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 216-99-06 บัญชีเงินฝาก กยศ. XXX

• เครดิต 111-02-XX บัญชีเงินรับฝากธนาคาร(xx) XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีกองทุน

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหนี้เงินกองทุน XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหนี้เงินกองทุน XXX



40 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

5. การบันทึกบญัชีเงินเดือน นาํเขาสวัสดิการและสาธารณูปโภคสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 13  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนหักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง        

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาขยะใหบันทึกในมิติ 

 

6. การบันทึกบญัชีเงินเดือน นาํสงฌาปนกิจสงเคราะห ช.พ.ค./ช.พ.ส. กองคลัง 

กองทรัพยากรบุคคล 

 
ภาพท่ี 14  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกิจสงเคราะห 

กรณีท่ี 1

• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง คานํ้าประปา 

คาไฟฟา คาขยะใหบันทึกในมิติ

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองคลัง XXX

• เครดิต 430-01-00 บัญชีรายไดคาผลิตน้ําประปา XXX

• เครดิต 430-02-00 บัญชีรายไดคากระแสไฟฟา XXX

• เครดิต 499-00-00 บัญชีรายไดอ่ืนๆ XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน
• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาฌาปนกิจสงเคราะห

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองคลัง XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองทรัพยฯ XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

7. การบันทึกบญัชีเงินเดือน คาบริการใชอาคารและสถานท่ี คณะ/หนวยงาน 

 
ภาพท่ี 15  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายชําระหน้ีคาบริการอาคารและสถานท่ี 

 

8. การบันทึกบญัชีเงินเดือน เงินเบิกเกินลวงล้าํสงคืนคณะ/หนวยงาน 

 
ภาพท่ี 16  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนหักเพื่อจายเงินเบิกเกินคืนคณะ/หนวยงาน 

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาบริการอาคารและสถานที่ 

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต 424-03-00 บัญชีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี  XXX

กรณีท่ี 1
• จายเงินเดือนเพ่ือจายเงินเบิกเกินคืนคณะ/หนวยงาน

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต  116-99-01 บัญชีพัก XXX
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

9. การบันทึกบญัชีเงินเดือน เงินเหลือจายปเกาสงคืนคณะ/หนวยงาน 

 
ภาพท่ี 17  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนจายเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนคณะ/หนวยงาน 

 

4.2.2  การบันทึกบัญชีดานจายเงินเดือน จากเงินงบประมาณม.ในกํากับ 

1. การบันทึกบญัชีเงินเดือนจากสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 18  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้บุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร 

กรณีท่ี 1
• จายเงินเดือนเพ่ือจายเงินเหลือจายในปเกาคืนคณะ/หนวยงาน 

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต  116-99-01 บัญชีพัก XXX

กรณีท่ี 1
• จายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 212-03-16 บัญชีเงินคางจายบุคลากร XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2 การบันทึกบัญชีเงินเดือน นําเขากองทุนกูยืมเงินฯ 

 
ภาพท่ี 19  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้กองทุน 

 

3 การบันทึกบัญชีเงินเดือน นําเขาสวัสดิการและสาธารณปูโภคสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 20  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้คาสวัสดิการสวนกลาง คาน้ําประปา 

คาไฟฟา คาขยะ 

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีกองทุน

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหนี้เงินกองทุน XXX

กรณีท่ี 1

• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง คานํ้าประปา 

คาไฟฟา คาขยะ

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองคลัง XXX

• เครดิต 430-01-00 บัญชีรายไดคาผลิตน้ําประปา XXX

• เครดิต 430-02-00 บัญชีรายไดคากระแสไฟฟา XXX

• เครดิต 499-00-00 บัญชีรายไดอ่ืนๆ XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4 การบันทึกบัญชีเงินเดือน นําสงฌาปนกิจสงเคราะห ช.พ.ค./ช.พ.ส. กองคลัง 

กองทรัพยากรบุคคล 

 
ภาพท่ี 21  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้คาฌาปนกิจสงเคราะห 

 

5. การบันทึกบญัชีเงินเดือน คาบริการใชอาคารและสถานท่ี คณะ/หนวยงาน 

 
ภาพท่ี 22  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายชําระหนี้คาบริการอาคารและสถานท่ี 

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาฌาปนกิจสงเคราะห

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองคลัง XXX

• เครดิต 216-99-01บัญชีเงินรับฝากอ่ืน-เงินสวัสดิการกองทรัพยฯ XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 1
• หักเงินเดือนเพ่ือจายชําระหน้ีคาบริการอาคารและสถานที่ 

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX

• เครดิต 424-03-00 บัญชีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี  XXX
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

6. การบันทึกบญัชีเงินเดือน เงินเบิกเกินลวงล้าํสงคืนเงินรายได 

 
ภาพท่ี 23  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพ่ือจายเงินเบิกเกินคืนเงินรายได 

 

7. การบันทึกบญัชีเงินเดือน เงินเหลือจายปเกาสงคืนเงินรายได 

 
ภาพท่ี 24  แสดงการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือนเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนเงินรายได 

กรณีท่ี 1
• จายเงินเดือนเพ่ือจายเงินเบิกเกินคืนเงินรายได

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี

กรณีท่ี 1
• จายเงินเดือนเพ่ือจายเงินเหลือจายในปเกาคืนเงินรายได 

มิติสํานักงาน

อธิการบดี 01

• เดบิต 211-03-01 บัญชีเงินโอนระหวางกัน-เงินแผนดิน XXX

• เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก XXX

มิติคณะ / 

หนวยงาน

• ไมบันทึกบัญชี
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.2 การโอนขอมูลการจายเงินเขาระบบเพ่ือจัดทําการบันทึกบัญชี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เขาระบบบัญชีสามมิติ KKUFMIS 

 
ภาพท่ี 25 แสดงการเขาระบบKKUFMIS 

  

ขั้นตอนท่ี 2 ใสขอมูลผูปฏิบัติงานใหครบถวน 

 
ภาพท่ี 26 แสดงขอมลูผูปฏิบัติงาน 

ใสรายละเอียดขอมูล

ผูปฏิบัติงานให

ครบถวน 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 3 เขาระบบโอนขอมูลไปยังบัญชีแยกประเภทสวนกลาง 

 
ภาพท่ี 27 แสดงระบบโอนขอมลูไปยังบัญชีแยกประเภทสวนกลาง 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ใสขอมูลการโอนเขาระบบใหครบถวน 

 
ภาพท่ี 28 แสดงการกรอกขอมลูในระบบKKUFMIS 

01 รหัสสวนกลาง 

เลือกรหสัแหลงเงิน 

วันที่ชวงเวลาตาม

เอกสารที่ตองการ

โอนเขาระบบ เลือก 

คลกิ 

เลือก 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 5 เลือกโอนขอมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหนวยงาน 

 
ภาพท่ี 29 แสดงระบบโอนขอมลูไประบบบญัชีแยกประเภทหนวยงาน 

 

ขั้นตอนท่ี 6 ใสขอมูลใหถูกตองครบถวน 

 
ภาพท่ี 30 แสดงการกรอกขอมลูในระบบKKUFMIS 

01 รหัสสวนกลาง 

เลือกรหสัแหลงเงิน 

วันที่ชวงเวลาตาม

เอกสารที่ตองการ

โอนเขาระบบ 

เลือก 

คลกิ 

เลือก 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.3 การโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี 

 

4.3.1 เอกสารใบสั่งจายเงินใชประกอบการโอนขอมูลบันทึกบัญชีเขาระบบ 

 
ภาพท่ี 31 แสดงตัวอยางใบสัง่จายเงินเดือน 

จุดที่ 1 ตรวจสอบประเภทแหลงเงินใบสั่งจาย เปนประเภท เงินรายไดมหาวิทยาลัยแหลง2 

หรือ เงินงบประมาณม.ในกํากับ แหลง 0, 1, 4, 6, 7 

จุดที่ 2 ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งจาย เพื่อนําไปใชในการโอนเขาระบบบันทึกบัญชี KKUFMIS 

จุดที่ 3 ตรวจสอบวันที่ตัดจายเงินของใบสั่งจาย เพื่อนําไปใชในการโอนเขาระบบบันทึกบัญชี

KKUFMIS 

จุดที่ 4 ตรวจสอบจํานวนเงินของใบสั่งจาย ใหตรงกับใบโอนจายเงินผานธนาคาร 

จุดที่ 5 ตรวจสอบประเภทการจายเงินของใบสั่งจาย เพื่อนําไปใชในการบันทึกบัญชีในเขา

ระบบใบสําคัญ KKUFMIS 

เลขที่ใบส่ังจายเพื่อการโอน

ขอมลในระบบ KKUFMIS 

วันที่ตัดจายเงินเพื่อการโอนขอมลู

ในระบบ KKUFMIS 

ตรวจสอบใบส่ังจาย แหลงเงิน

ที่ใชเบกิจาย 

ตรวจสอบประเภทการจายเปน TP 

ตรวจสอบจํานวนเงิน

ถูกตองตามใบโอนจายเงิน

ผานธนาคาร 

1 

2 

3 

4 
5 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 2.2 การเขาระบบโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญช ี

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี 

 
ภาพท่ี 32 แสดงการโอนขอมลูเขาระบบบญัชี 

ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากเอกสารใบสัง่จาย ใสขอมลูในระบบ KKUFMIS 

 จุดที1่ ระบบ : FN 

 จุดที2่ รหสัแหลงเงิน : 2 

 จุดที3่ รหัสหนวยงาน : 01 

 จุดที4่ วันที่เอกสาร : 26/05/2563 

 จุดที5่ เลขที่เออกสาร : 01FNPV6308003827 

 
ภาพท่ี 33 แสดงการกรอกรายละเอียดบันทึกขอมลู 

รบั-รายจาย 

จุดที1่ แหลงเงิน 

หนวยงาน 

จุดที3่วันที่ตาม

การจายเงิน 

ดับเบิ้ลคลิก 

เลขใบส่ังจายเพือ่คนหา 

คลิก 

ดับเบิ้ลคลิก 

5 

3 

4 
2 

1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 3 คนหาเลขที่เอกสารใบสั่งจาย เลือกเลขทีเ่อกสารที่ตองการ 

 
ภาพท่ี 34 แสดงวิธีคนหาเลขที่ใบสั่งจาย 

ขั้นตอนท่ี 4 ใสเลขทีเ่อกสารใบสัง่จาย ต้ังแต  ถึง เลือก ถัดไป 

 
ภาพท่ี 35 แสดงการเลือกเลขที่ใบสัง่จาย 

คลิกเลือก 

คลิก 

เลขท่ีใบส่ังจาย คลกิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 5 เลือกเอกสารใบสั่งจาย และวิเคราะหรายการเพื่อการบันทึกปรับปรุงบัญชีให

ถูกตอง ตามหลักการบัญชี 

 จุดที่1 เลือกรายการเอกสารใบสั่งจาย 

 จุดที่2 วิเคราะหขอมูลการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี 

 จุดที่3 ตรวจสอบจํานวนเงินใหเทากันทั้งสองดาน เลือก ถัดไป 

 
ภาพท่ี 36 แสดงการโอนขอมูลเขาระบบ 

ขั้นตอนท่ี 6 เลือกเงื่อนไขการโอนขอมูลเขาระบบ  

จุดที่1 เลือก โอนแบบ 1 เอกสารตอ 1 ใบสําคัญลงบัญชี 

จุดที่2 เลือก ใชวันที่เอกสาร แทน วันที่บันทึกบัญชี เลือก ถัดไป 

 
ภาพท่ี 37 แสดงเงื่อนไขการโอนขอมลู 

เลือกเอกสาร 

วิเคราะหการบันทึกบัญชี

ตามหลักการบัญชี 

จํานวนเงินสองดานเทากัน 

คลิก 

1 

2 

3 

เลือก 

เลือก 

คลกิ 

2 

1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบขอมูลการโอน ไมมีขอมูลผิดพลาด  

จุดที่1 เลือก โอนแบบ 1 เอกสารตอ 1 ใบสําคัญลงบัญชี 

จุดที่2 เลือก ใชวันที่เอกสาร แทน วันที่บันทึกบัญชี 

เลือก ตกลง  

 
ภาพท่ี 38 แสดงผลการตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 8 ผลการตรวจสอบขอมูล เลือก OK 

 
ภาพท่ี 39 แสดงการประมวลผลการตรวจสอบขอมูล 

ไมมขีอมูลผิดพลาด 

ไมมขีอความเตือน 

2 

1 

คลกิ 

คลกิ 



54 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 9 ผลการโอนขอมูลเขาระบบบัญชี สําเร็จ 

จุดที่1 ประเภทเอกสาร  PVGN 

จุดที่2 เลขที่เอกสาร 01FNPV6308003827 

จุดที่3 วันที่เอกสาร 26/05/2563 

จุดที่4 ประเภทใบสําคัญ PV 

จุดที่5 เลขที่ใบสําคัญ 63/8/PV/006587 

จุดที่6 วันที่บันทึกบัญชี 26/05/2563 

จุดที่7 งวดบัญชี  8 (วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม) 

จุดที่8 ปบัญชี  2563 

 

 
ภาพท่ี 40 แสดงผลการโอนขอมลู 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเลขบันทึกขอมูลทาง

บัญชี เลขท่ีใบสําคัญ 

1 2 3 4 

5 

6 7 8 

จบกระบวนงาน 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.4 การบันทึกบัญชีบันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกบันทึกใบสําคัญ 

 
ภาพท่ี 41 แสดงการเลือกบันทกึใบสําคัญจาย 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกรหัสหนวยงาน 

 จุดที่1 รหัสหนวยงาน 

 จุดที่2 01 สํานักงานอธิการบดี  เลือก OK 

 
ภาพท่ี 42 แสดงการเลือกหนวยงาน 

ดับเบ้ิลคลิก 

ดับเบ้ิลคลิก 

1 เลือก  

คลกิ 

2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกรหัสหนวยงาน 

 จุดที่1 รหัสแหลงเงิน 

 จุดที่2  2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย เลือก OK 

 
ภาพท่ี 43 แสดงการเลือกแหลงเงิน 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกรหัสหนวยงาน 

 จุดที่1 ประเภทใบสําคัญ 

 จุดที่2 PV ใบสําคัญจาย  เลือก OK 

 
ภาพท่ี 44 แสดงการเลือกประเภทใบสําคัญ 

ดับเบ้ิลคลิก 
1 

เลือก  2 

คลกิ 

ดับเบ้ิลคลิก 

1 
เลือก  

คลกิ 

2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 5 เลือกเลขท่ีใบสําคัญ วันท่ีบันทึกบัญชี รหัสกองทุน 

 จุดที่1 AUTO เลขที่ใบสําคัญ  

 จุดที่2 26/05/2563 วันที่บันทึกบัญชี 

จุดที่3 รหัสกองทุน  

 จุดที่4 1 กองทุนทั่วไป  เลือก OK 

 
ภาพท่ี 45 แสดงการเลือกวันทีบ่ันทึกใบสําคัญ 

ขั้นตอนท่ี 6 เลือกรหัสงาน/โครงการ 

 จุดที่1 รหัสงาน/โครงการ  

 จุดที่2 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป  เลือก OK 

 
ภาพท่ี 46 แสดงการเลือกรหสัโครงการบันทกึใบสําคัญ 

ดับเบ้ิลคลิก 

ตามเอกสารใบส่ังจาย 

ระบบต้ังใหอัตโนมัติ 

เลือก 

4 3 

2 

1 

คลกิ 

ดับเบ้ิลคลิก เลือก 
1 

2 

คลกิ 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 7 เลือกรหัสโครงการยอย 

 จุดที่1 รหัสโครงการยอย  

 จุดที่2 010100 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป   เลือก OK 

 
ภาพท่ี 47 แสดงการรหัสโครงการยอยใบสําคัญ 

ขั้นตอนท่ี 8 ใสรายละเอียดเลขท่ีเกสารอางอิง วันท่ีเอกสารอางอิง อธิบายรายการ 

จุดที่1 เลขที่เอกสารอางอิง : 01FNPV6308003827  

 จุดที่2 วันที่เอกสารอางอิง  : 26/05/2563 

 จุดที่3 อธิบายรายการ : บันทึกจายเงินเดือนXXX  เลือก OK 

 
ภาพท่ี 48 แสดงการเลือกใสเลขที่อางอิงใบสําคัญ 

คลกิ 

ดับเบ้ิลคลิก 

เลือก 

1 
2 

เลขท่ีใบส่ังจาย วันท่ีจายเงิน 
อธิบายรายการ 

1 
3 

2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 9 ใสรายการบันทึกบัญชี 

จุดที่1 รหัสบัญชีเดบิต : 111-01-01  

 จุดที่2 รหัสบัญชีเครดิต  : 111-02-05 

 จุดที่3 รหัสหนวยงาน : 010000 

จุดที่4 รหัสกิจกรรม : 01010100  

จุดที่5 รหัสรายการ : 22  

 
ภาพท่ี 49 แสดงการเลือกรายการบันทกึใบสําคัญ 

ขั้นตอนท่ี 10 เลือกรหัสเลขท่ีบัญชี 

 จุดที่1 เลขที่บัญชี 

 จุดที่2 424-4-38236-5 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน   เลือก OK 

 
ภาพท่ี 50 แสดงการเลือกเลขที่ธนาคาร 

รหัสบัญชีเดบิต 

รหัสบัญชีเครดิต รหัสหนวยงาน 

เลือก 

รหัสกิจกรรม 

คลิกเลือก 
5 

4 

3 
2 

1 

คลกิ 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 

คนหา 

คลกิ 

2 

1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขั้นตอนท่ี 11 ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 

 จุดที่1 ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี  

 จุดที่2 ตรวจสอบจํานวนเงิน เดบิต เครดิต 

 จุดที่3 เลือกเลขที่ใบสําคัญ 

 จุดที่4 เลือกบันทึกรายการ 

 
ภาพท่ี 51 แสดงการตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญ 

ขั้นตอนท่ี 12 ไดเลขท่ีใบสําคัญบันทึกบัญชี 

 จุดที่1 เลขที่ใบสําคัญ 63/8/PV/006591  

 
ภาพท่ี 52 แสดงเลขทีบ่ันทึกใบสําคัญ 

คลิกเลือกบันทึก 

คลิกเลือก 

ตรวจสอบจํานวนเงิน 

ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 

4 

3 

2 

1 

เลขท่ีใบสําคัญในระบบ 

จบกระบวนงานบันทึก

บัญชี 

1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5 การบันทึกปรับปรุงบัญชีเบิกจายเงินเดือน 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

4.5.1 จายเงินเดือนเพ่ือจายชาํระหนี้บุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี TP 

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 ตัดจายเงินจากบญัชีธนาคาร 

จุดที่ 8 จํานวนจายเงินจากธนาคาร 

 
ภาพท่ี 53 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนผานธนาคาร 

6 

4 

2 
1 

3 

5 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 54 แสดงตัวอยางใบจายเงินผานธนาคาร 

 

 

• เทคนิคของการวิเคราะหการบันทึก
บัญชีคือ ใหดูท่ีเอกสารการจายเงิน

ผานธนาคารแนบประกอบใบสั่งจาย 

หากมีเอกสารการจายเงินผานธนาคาร 

แสดงวาทางการเงินมีการสั่งจายเงิน

ตัดจายผานธนาคารเรียบรอยแลว จึง

ตองบันทึกบัญชีธนาคารออกไป

เทคนิค

• จายเงินเดือนเพื่อจายชําระหนี้

บุคลากร ตัดโอนจายผาน

ธนาคาร ใหบันทึกในมิติ

สํานักงานอธิการบดี TP
เรื่อง

7 

8 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด 19,962,029.54 

เครดิต 111-02-05 บัญชีเงินรับฝากธนาคารออมทรัพย เงินรายได 19,962,029.54 

    

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 55 แสดงการบันทกึบญัชีจายเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีบุคลากร ตัดโอนจายผานธนาคาร 

 

บันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS

จุดท่ี1 

จุดท่ี2 

จุดท่ี3 

จุดท่ี4 

จุดท่ี5 

จุดท่ี6 

จุดท่ี7 จุดท่ี8 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.2 การบันทึกบญัชีเงินเดือน จายประกันสังคม สวนกลาง 

- การจายประกันสังคมเพื่อจายประกันสังคมคางจาย ใหบันทึกในมิติสํานักงาน

อธิการบดี TP 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

 

 
ภาพท่ี 56 แสดงตัวอยางใบสั่งจายประกันสังคม 

 

5 

6 

3 

4 

2 
1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด 5,525,066.00 

เครดิต 212-03-11 บัญชีคาประกันสงัคมรอนําสง 5,525,066.00 

 

 
ภาพท่ี 57 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญประกันสังคมคางจาย 

เทคนิคของการวิเคราะหก์ารบันทึกบัญชีคือ 
หากไม่มีเอกสารการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
แนบประกอบใบส่ังจ่าย แสดงว่าทางการเงิน

ยังไม่มีการส่ังจ่ายเงิน จึงต้องตั้งค้างจ่าย

จายประกันสังคมเพ่ือนําสงประกันสังคม

คางจาย ใหบันทึกในมิติสํานักงานTP

จุดท่ี1 

จุดท่ี3 จุดท่ี2 

จุดท่ี5 

จุดท่ี6 

จุดท่ี4 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.3 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน จายเงินกูทุนกูยมืเพ่ือการศึกษา กยศ. สวนกลาง 

- หักเงินเดือนเพื่อจายกองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา กยศ.คางจาย ใหบันทึกในมิติ

สํานักงานอธิการบดี TP 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

 
ภาพท่ี 58 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือน กยศ. 

6 

5 

2 1 

4 

3 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-01-01 บัญชีเงินสด 1,931,330.00 

เครดิต 216-99-06 บัญชีเงินฝาก กยศ. 1,931,330.00 

 

 

ภาพท่ี 59 ตัวอยางการบันทึกบัญชีใบสําคัญกองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา กยศ.คางจาย 

เทคนิคของการวิเคราะหก์ารบันทึกบัญชีคือ หากไม่มีเอกสารการ
จา่ยเงนิผ่านธนาคารแนบประกอบใบสั่งจา่ย แสดงว่าทางการเงนิยัง

ไม่มีการสั่งจา่ยเงนิ จงึต้องตัง้เป็นบัญชีค้างจา่ยไว้

หักเงนิเดือนเพ่ือจา่ยกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กย

ศ.ค้างจา่ย ให้บันทึกในมิติสาํนักงานอธิการบดี TP

จุดท่ี2 

จุดท่ี6 

จุดท่ี1 

จุดท่ี3 

จุดท่ี4 

จุดท่ี5 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.4 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน นาํเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆ 

- หักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีกองทุนใหบันทึกในมิติ สํานักงานอธิการบดี และ

คณะ/หนวยงาน VA 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน XXX 

เครดิต 219-02-XX บัญชีเงินรับฝาก – คณะ/หนวยงาน XXX 

    

 

มิติคณะ/หนวยงาน XX 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง XXX 

เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน XXX 

    

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 คณะ/หนวยงาน 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

จุดที่ 9 คณะ/หนวยงาน 

จุดที่ 10 จํานวนเงิน 

 

เทคนิค1 เมื่อประเภทใบสาํคัญเปนการจายเงินแบบVA ใหเลือกประเภทใบสาํคัญ เปน 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 
ภาพท่ี 60 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือน หักเงินเดือนจายเขากองทุนฯ 

5 
4 

3 

2 1 

10 

9 

8 

7 

6 

เทคนิค 1 

เทคนิค 2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน 55,670.00 

เครดิต 219-02-06 บัญชีเงินรับฝาก – คณะพยาบาลศาสตร 54,000.00 

เครดิต 219-02-02 บัญชีเงินรับฝาก – คณะวิทยาศาสตร 1,670.00 

    

 

 

 

ภาพท่ี 61 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆ 

 

เทคนิค 2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการจายเงินวามีคณะ/หนวยงานจํานวนก่ีหนวยงาน 

และทําการบันทึกบัญชีตามเอกสารท่ีปรากฏของคณะ/หนวยงาน นั้นๆ 

จุดท่ี8 

จุดท่ี4 

จุดท่ี2 
จุดท่ี3 

จุดท่ี5 

จุดท่ี1 

จุดท่ี9 จุดท่ี7 

จุดท่ี6 

เลือก 

จุดท่ี10 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

มิติคณะพยาบาลศาสตร 06 

ดานบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง 54,000.00 

เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน 54,000.00 

จุดที่ 1 รหัสหนวยงาน : 06 คณะพยาบาลศาสตร 

จุดที่ 2 รหัสแหลงเงิน  : 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 3 เลขที่ใบสั่งจาย : 63/8/PV/0000004 

จุดที่ 4 วันที่บันทึกบัญชี :26/05/2563 

จุดที่ 5 รหัสกองทุน : 1 

จุดที่ 6 รหัสงาน/โครงการ : 0101 

จุดที่ 7 รหัสโครงการยอย : 010101 

จุดที่ 8 เลขที่เอกสารอางอิง : 01FNPV6308004007 

จุดที่ 9 อธิบายรายการ 

จุดที่ 10 รหัสบัญชี 

จุดที่ 11 จํานวนเงิน 

 

ภาพท่ี 62 ตัวอยางการบันทึกบัญชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆมิติคณะพยาบาลศาสตร 

จุดท่ี12 

จุดท่ี11 

จุดท่ี9 
จุดท่ี10 

จุดท่ี1 

จุดท่ี6 

จุดท่ี4 

จุดท่ี2 

จุดท่ี3 

จุดท่ี5 

จุดท่ี8 

จุดท่ี7 

เลือก 



72 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

มิติคณะวิทยาศาสตร 02 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-03-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง 1,670.00 

เครดิต 116-99-10 บัญชีพักลูกหน้ีเงินกองทุน 1,670.00 

จุดที่ 1 รหัสหนวยงาน : 02 คณะวิทยาศาสตร 

จุดที่ 2 รหัสแหลงเงิน  : 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 3 เลขที่ใบสั่งจาย : 63/8/PV/0000007 

จุดที่ 4 วันที่บันทึกบัญชี :26/05/2563 

จุดที่ 5 รหัสกองทุน : 1 

จุดที่ 6 รหัสงาน/โครงการ : 0101 

จุดที่ 7 รหัสโครงการยอย : 010101 

จุดที่ 8 เลขที่เอกสารอางอิง : 01FNPV6308004007 

จุดที่ 9 อธิบายรายการ 

จุดที่ 10 รหัสบัญชี 

จุดที่ 11 จํานวนเงิน 

 

ภาพท่ี 63  ตัวอยางการบันทกึบญัชีใบสําคัญนําเขากองทุนกูยืมเงินตาง ๆมิติคณะวิทยาศาสตร 

จุดท่ี12 

จุดท่ี1 

จุดท่ี4 

เลือก 



73 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.5 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน นาํเขาสวัสดิการและสาธารณปูโภคสวนกลาง 

- หักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาสวัสดิการสวนกลาง คานํ้าประปา คาไฟฟา คา

ขยะใหบันทกึในมิติ สํานักงานอธิการบดี JV 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 คานํ้าประปา 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

จุดที่ 9 คาไฟฟา 

จุดที่ 10 คาขยะ 

 
ภาพท่ี 64 ตัวอยางใบสัง่จายเงินเดือนคาสาธารณูปโภค 

2 

6 

3 

5 

4 

1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 
ภาพท่ี 65  แสดงตัวอยางประกอบใบสั่งจายเงินเดือนคาสาธารณูปโภค 

7 

8 

9 

8 

8 

10 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก 1,090,948.82 

เครดิต 430-01-00 บัญชีรายไดคาผลิตนํ้าประปา 206,402.72 

เครดิต 430-02-00 บัญชีรายไดคากระแสไฟฟา 853,956.10 

เครดิต 499-00-00 บัญชีรายไดอื่นๆ 30,590.00 

    

 

จุดที่ 1 เลขที่ใบสั่งจาย : 63/8/PV/000295 

เลือก บันทึก 

 
ภาพท่ี 66 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําเขาสวัสดิการและสาธารณูปโภคสวนกลาง 

เทคนิคของการวิเคราะหการบันทึกบัญชีคือ ในเอกสารประกอบการจายเงิน ไมมี

รายละเอียดการจายเงิน คาสวัสดิการสวนกลาง ดังนั้นจึงไมมีการบันทึกบัญช ี

เลือก 

จุดท่ี1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.6 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน นาํสงฌาปนกิจสงเคราะห ช.พ.ค./ช.พ.ส. กองคลัง กอง

ทรัพยากรบุคคล 

- หักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาฌาปนกิจสงเคราะห ใหบนัทึกในมิติ สํานักงาน

อธิการบดี JV 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 หนวยงาน 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 67 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนคาฌาปนกจิฯ ชพค.ชพส. 

6 

4 
5 

3 

2 
1 



77 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 68 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการเบิกจายคาฌาปนกิจ ชพค.ชพส. 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก 1,005.00 

เครดิต 216-99-01 บัญชีเงินรับฝากอื่น-เงินสวัสดิการกองทรัพยฯ 1,005.00 

จุดที่ 1 รหัสบัญชี 216-99-02  

จุดที่ 2 เลขที่ใบสําคัญ  

เลือก บันทึก 

 
ภาพท่ี 69 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญนําสงฌาปนกิจสงเคราะห ช.พ.ค./ช.พ.ส. กองคลัง 

กองทรัพยากรบุคคล 

8 

7 

จุดท่ี1 

เลือก 

จุดท่ี2 



78 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.7 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน คาบริการใชอาคารและสถานท่ี คณะ/หนวยงาน 

- หักเงินเดือนเพื่อจายชําระหน้ีคาบริการอาคารและสถานที่ ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 หนวยงาน 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 70 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนคาบริการทีจ่อดรถ 

6 

4 5 

3 

2 1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 71 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการจายเงินเดือน 

 

 

 

 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก 167,750.00 

เครดิต 219-02-07 บัญชีเงินรับฝาก – คณะแพทยศาสตร 167,500.00 

 
ภาพท่ี 72 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญคาบรกิารใชอาคารและสถานที่ คณะ/หนวยงาน 

7 

8 

เทคนิคของการวิเคราะหการบันทึกบัญชีคือ ในเอกสารประกอบการจายเงิน มีรายละเอียด

การจายเงินท่ีแจงการจายเงินใหคณะหนวยงานใดบาง จุด    ดังนั้นจึงตองการบันทึก

บัญชีสวนเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร 

 
7 

เทคนิค 

จุดท่ี2 

เลือกบันทึก 

7 

2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

 

 

มิติคณะแพทยศาสตร 07 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-33-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง 167,750.00 

เครดิต 434-03-00 บัญชีรายไดคาบํารงุการใชอาคารและสถานที ่ 167,500.00 

    

จุดที่ 1 รหัสหนวยงาน 07 คณะแพทยศาสตร 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 63/8/JV/000044 

 

 
ภาพท่ี 73 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญคาบรกิารใชอาคารและสถานที่ มิติคณะ/หนวยงาน 

เทคนิคของการวิเคราะหการบันทึกบัญชีคือ ในเอกสารประกอบการจายเงิน มีรายละเอียด

การจายเงินท่ีแจงการจายเงินมีการแจงประเภทรายได ดังนั้นจึงตองการบันทึกบัญชสีวน

เงินเงินรายไดรหัสบัญชีท่ีเก่ียวของ 

เทคนิค 

เลือกบันทึก 

จุดท่ี2 

จุดท่ี1 1 

2 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.8 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน เงินเบิกเกินลวงล้าํสงคืนคณะ/หนวยงาน 

- จายเงินเดือนเพื่อจายเงินเบกิเกินคืนคณะ/หนวยงาน ใหบนัทึกในมิติ สํานักงาน

อธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 หนวยงาน ประเภทเงิน 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 74 แสดงตัวอยางใบสัง่จายเงินเดือนเบิกเกินลวงล้ํา 

6 

4 

3 

2 1 

5 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 75 แสดงตัวอยางเอกสารประกอบการจายเงินเดือนเบิกเกินลวงล้ํา 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก 308,638.00 

เครดิต 219-02-18 บัญชีเงินรับฝาก – คณะสัตวแพทยศาสตร 308,630.00 

 
ภาพท่ี 76 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญเงินเบกิเกนิลวงล้ําสงคืนคณะ/หนวยงาน 

7 

8 

จุดท่ี7 

จุดท่ี2 

เลือกบันทึก 

2 

7 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

มิติคณะสัตวแพทยศาสตร 18 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-33-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง 308,638.00 

เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก 308,630.00 

จุดที่ 1 รหัสหนวยงาน : 18 คณะสัตวแพทยศาสตร 

จุดที่ 2 รหัสแหลงเงิน  : 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 3 เลขที่ใบสั่งจาย : 63/8/JV/0000005 

จุดที่ 4 วันที่บันทึกบัญชี :26/05/2563 

จุดที่ 5 รหัสกองทุน : 1 

จุดที่ 6 รหัสงาน/โครงการ : 0101 

จุดที่ 7 รหัสโครงการยอย : 010101 

จุดที่ 8 เลขที่เอกสารอางอิง : 01FNPV6308003908 

จุดที่ 9 อธิบายรายการ 

จุดที่ 10 รหัสบัญชี 

จุดที่ 11 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 77 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญจายเงินเบกิเกินคืนคณะ/หนวยงาน 

เลือกบันทึก 

จุดท่ี1 

เทคนิคการวิเคราะหการบันทึกบัญชีเงินเดือนตองพิจารณาเอกสารประกอบการจายเงินทุกคร้ัง 

ตรวจสอบหนวยงานท่ีจาย รายการรายจาย จํานวนเงินใหครบถวน 

จุดท่ี6 

จุดท่ี4 

จุดท่ี2 

จุดท่ี5 

จุดท่ี10 

จุดท่ี7 

จุดท่ี9 

จุดท่ี11 

จุดท่ี3 

จุดท่ี8 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.5.9 การบนัทึกบัญชีเงินเดือน เงินเหลือจายปเกาสงคืนคณะ/หนวยงาน 

- จายเงินเดือนเพื่อจายเงินเหลือจายในปเกาคืนคณะ/หนวยงาน ใหบันทึกในมิติ 

สํานักงานอธิการบดี และคณะ/หนวยงาน JV 

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมลูเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี  

จุดที่ 1 แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 2 เลขที่ใบสั่งจาย 

จุดที่ 3 รายการใบสั่งจาย 

จุดที่ 4 จํานวนเงิน 

จุดที่ 5 ประเภทใบสั่งจาย 

จุดที่ 6 วันที่จายเงิน 

จุดที่ 7 หนวยงาน ประเภทเงิน 

จุดที่ 8 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 78 แสดงตัวอยางใบสั่งจายเงินเดือนเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

6 

5 

4 

3 

2 1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ภาพท่ี 79 ตัวอยางเอกสารประกอบการจายเงินเดือนเบิกเงนิเบิกเกินลวงล้ํา 

 

มิติสํานักงานอธิการบดี 01 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 116-99-01 บัญชีพัก 174,640.00 

เครดิต 219-02-05 บัญชีเงินรับฝาก – คณะศึกษาศาสตร 174,640.00 

    

 
ภาพท่ี 80 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญเงินเหลือจายปเกาสงคืนคณะ/หนวยงาน 

8 

7 

จุดท่ี1 

เลขอัตโนมัติจากระบบ 

7 

เลือกบันทึก 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ตรวจสหนวยงานท่ีจาย รายการรายจาย จํานวนเงินใหครบถวน 

 

 

มิติคณะศึกษาศาสตร 05 

ดานบัญช ี รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

เดบิต 111-33-00 บัญชีเงินฝากสวนกลาง 174,640.00 

เครดิต 116-99-01 บัญชีพัก 174,640.00 

จุดที่ 1 รหัสหนวยงาน : 05 คณะศึกษาศาสตร 

จุดที่ 2 รหัสแหลงเงิน  : 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จุดที่ 3 เลขที่ใบสั่งจาย : 63/8/JV/0000004 

จุดที่ 4 วันที่บันทึกบัญชี :26/05/2563 

จุดที่ 5 รหัสกองทุน : 1 

จุดที่ 6 รหัสงาน/โครงการ : 0101 

จุดที่ 7 รหัสโครงการยอย : 010101 

จุดที่ 8 เลขที่เอกสารอางอิง : 01FNPV6308003876 

จุดที่ 9 อธิบายรายการ 

จุดที่ 10 รหัสบัญชี 

จุดที่ 11 จํานวนเงิน 

 
ภาพท่ี 81 แสดงตัวอยางการบันทึกบญัชีใบสําคัญจายเงินเหลือจายในปเกาคืนคณะ 

เทคนิคการวิเคราะหการบันทึกบัญชีเงินเดือนตองพิจารณาเอกสารประกอบการจายเงินทุกคร้ัง 

ตรวจสอบหนวยงานท่ีจาย รายการรายจาย จํานวนเงินใหครบถวน 

จุดท่ี2 

จุดท่ี1 

จุดท่ี3 

จุดท่ี5 

จุดท่ี7 

จุดท่ี9 

จุดท่ี10 จุดท่ี11 

จุดท่ี6 

จุดท่ี4 

จุดท่ี8 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 82 แสดงตัวอยางใบสั่งจายมมีีการออกใบเสร็จรบัเงนิ 

 

           เลือกรายการบันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหน้ีเจาหน้ี 

 

ภาพท่ี 83 แสดงการบันทกึการรบัเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหน้ีเจาหน้ี 

เทคนิคของการตรวจสอบแหลงเงินจากใบเสร็จรับเงินเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี และ

วิเคราะหรหัสบญัชีเพ่ือบันทึกบญัชีไดอยางถูกตอง 

เทคนิคในการ

ตรวจสอบการออก

ใบเสร็จแหลงเงิน 

เลือก 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1. เลือกคนหา                 

 2. เลอืก NO     

 

ภาพท่ี 84 แสดงการบันทกึการรบัเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหน้ีเจาหน้ีการคนหา 

           1.คียเลขที่ใบเสร็จที่ตองการคนหา  

               2.เลือกดําเนินการคนหา 

 
ภาพท่ี 85 แสดงการบันทกึการรบัเงินทั่วไปและรับเพื่อต้ังหน้ีเจาหน้ีเลือกขอมลูที่ตองการคนหา 

เลือก2 

เลือก1 

เลือก2 

เลือก1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

           แหลงเงิน 6 เงินงบประมาณ ม.ในกํากับ 

 
ภาพท่ี 86 แสดงการบันทึกการรบัเงินทั่วไปและรบัเพื่อต้ังหน้ีเจาหน้ีแสดงผลการคนหา  

เลือก 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหาและอุปสรรค  

  สรุปปญหาและอุปสรรค ผูปฏิบัติงานสามารถวิเคราะหปญหาของการบันทึกบัญชีเบิกจาย

เงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ได 3 ปญหา ดังน้ี 

  1.1 ผูปฏิบัติงานตองชํานาญงาน ตองสั่งสมประสบการณ ศึกษา วิเคราะห เอกสารการจาย

เงินเดือน เน่ืองจากในแตละเดือนการจายเงินเดือนแตละประเภทจะมีการปรับเปลี่ยนทุกครั้งตาม

นโยบายการจายเงินเดือนบุคลากร หากมีการเปลี่ยนผูปฏิบัติงานหรือผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญ

เกษียณอายุ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใหม และเกิดขอผิดพลาดอาจทําใหงานไดรับความ

เสียหาย  

  1.2 ไมสามารถวางแผนการจัดทําเอกสารการจายเงินเดือน ในกรณีที่มีนโยบายใหมเพิ่มเติม

เขามาในระบบการจายเงินเดือน ทําใหไมมีระเบียบการจายเงินรองรับ และตองมีการแกไขปญหาแต

ละครั้งเพื่อรองรับข้ันตอนการจายเงินเดือนใหม   

  1.3 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผังบัญชีรายรับ-รายจายมีความซ้ําซอน โดยผังรายรับ-รายจาย

ใชกับระบบงบประมาณ ระบบรับ-จาย งบบุคลากร และผังบัญชีอื่นที่เกี่ยวของกับการจายเงินเดือน ที่

ใชสําหรับการบันทึกบัญชี โดยเปนการเช่ือมกับรหัสผังรายรับ-รายจาย จึงทําใหเกิดความผิดพลาดใน

การเลือกรหัสการบันทึกบัญชี ที่เช่ือมโยงรหัสการบันทึกบัญชีเงินเดือนผิดพลาด 

5.2 แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน 

  วิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการบันทึกบญัชีเบิกจายเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  5.2.1 การวิเคราะห SWOT Analysis  

ผูศึกษาดําเนินการศึกษาสภาพแวดลอม ทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวของกับขอมูล 

ระเบียบ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวของ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจากการรับเงิน การเบิกจายเงิน โดยใช

ขอมูลการเบิกจายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน และมาตรฐานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 รวมถึงการปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงานในการตรวจสอบรายการเบิกจายเงินเดือน เพื่อ

จัดทํารายละเอียดประกอบการเบิกจายเงินเดือน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงการบนัทึกบัญชีเบิกจายเงนิเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชทฤษฎี SWOT 

Analysis ซึ่งไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

  จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีผังรายรับ-รายจาย และผังบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี เพื่อ 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประกอบการบันทึกบัญชี และรายงานงบการเงิน 

2. มีเครือขายการเงินการคลัง สําหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน ดานบัญชี เพื่อเปน 

การประสานงานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและการพัสดุ 

ระหวางสวนกลางกองคลังและคณะ/หนวยงาน 

    3. มีระบบสารสนเทศ การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS) 

   จุดออน (Weaknesses) 

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานรายรับ – รายจาย ขาดการประสานงานกันในเรื่อง 

ประเภทรายรับ และรายจายในการเบิกจาย เพื่อใหถูกตองตามรหัสรายการรับ และรายการจาย ของ

การบันทึกบัญชี 

2. ไมมีคูมือข้ันตอนการบันทึกบัญชีการจายเงนิเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 

ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูปฏิบัติงาน 

3. มีการใชผังการเช่ือมโยงรหัสผังรายรับ-รายจาย กับผังบัญชี ทําใหเกิดความ 

ซ้ําซอนของการใชงานผังรหัสบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4. ผูปฏิบัติงานที่บรรจุใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ภาระงานไมเขาใจถึง 

โครงสรางรายรับ-รายจาย และผังบัญชี สําหรับการใชงาน 

    5. ขาดการอบรมหลักการบัญชี นโยบายบัญชี เพื่อเปนแนวทางทําความเขาใจ

สําหรับรายการผังบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประกอบการบันทึกบัญชีตามรหัสผังบัญชี  

   โอกาส (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีแผนการปรับเปลี่ยนการใชระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล และรายงานไดอยางทันทวงที 

2. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัขอนแกนที่ทันสมัย 

   ภัยคุกคาม (Threats) 

1. นโยบายบญัชี กฎ ระเบยีบ ประกาศและขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 

ใหมอยูเสมอ 

2. การเกษียณอายุราชการของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 

 5.2.2 การวิเคราะห TOWS Matrix  

  การกําหนดแนวทางการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการแกไข

ปญหาจากสาเหตุปญหาที่เกิดข้ึนของการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายเงินเดือน  เพื่อเปนการกําจัด

ปญหาที่เกิดข้ึน โดยนําผลการวิเคราะหจากวิธีการวิเคราะห SWOT Analysis มาสังเคราะห เพื่อเปน

แนวทางการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการใชเครื่องมือทฤษฎีการ

วิเคราะห TOWS Matrix ดังแสดงในตารางที่ 1 
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คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห TOWS Matrix Model 

ปจจัยภายใน(Internal Factors) 
ปจ

จัย
ภา

ยน
อก

   
  (

Ex
te

rn
al

 F
ac

to
rs

) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีผังรายรับ-รายจาย และผังบัญชี

สําหรับการบันทึกบัญชีตามหลักการ

บัญชี เพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี 

และรายงานงบการเงิน 

2. มี เ ค รื อข า ยกา รเ งิน การค ลัง 

สําหรับผูปฏิบัติงานดานการเงิน ดาน

บัญชี เพ่ือเปน 

3. ก า ร ป ร ะ ส า น ง า นแ ล ะมี ก า ร

แลกเปล่ียนเรียนรูในการปฏิบัติงาน

ดานการเงินการคลังและการพัสดุ 

ระหวางสวนกลางกองคลังและคณะ/

หนวยงาน 

จุดออน (Weaknesses) 

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานรายรับ – 

รายจาย ขาดการประสานงานกันในเร่ือง

ประเภทรายรับ และรายจายในการ

เบิกจาย เพ่ือใหถูกตองตามรหัสรายการ

รับ และรายการจายของการบันทึกบัญชี 

2. ไมมีคูมือขั้นตอนการบันทึกบัญชี

การจายเงินเดือนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียว กัน

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

3. มีการใชผังการเชื่อมโยงผังรายรับ-

รายจาย กับผังบัญชี ทําใหเกิดความ

ซํ้ า ซ อ น ข อ ง ก า ร ใ ช ง า น ผั ง บั ญ ชี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4. ผูปฏิบัติงานที่บรรจุใหม หรือมีการ

เปล่ียนแปลงหนาที่ภาระงานไมเขาใจถึง 

โครงสรางรายรับ-รายจาย และผังบัญชี 

สําหรับการใชงาน 

5. ขาดการอบรมหลักการบัญชี นโยบาย

บัญชี เพ่ือเปนแนวทางทําความเขาใจ

สํ า ห รั บ ร า ย ก า ร ผั ง บั ญ ชี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือประกอบการ

บันทึกบัญชีตามรหัสผังบัญชี 

โอกาส (Opportunity) 

1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น มี

แผนการปรับเปล่ียนการใชระบบ

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การวิเคราะหขอมูล และรายงานได

อยางทันทวงที 

2.   การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

ทันสมัย 

 

 

SO 
(Strengths)/(Opportunity) 

กลยุทธเชิงรุก 

 

 

WO 
(Weaknesses)/(Opportunity) 

กลยุทธเชิงแกไข 

ภัยคกุคาม (Threats) 

1. นโยบายบัญชี  กฎ ระ เ บียบ 

ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ ข อ บั ง คั บ  ที่

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงใหมอยู

เสมอ 

2. การเกษียณอายุราชการของ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

ST 
(Strengths)/(Threats) 

กลยุทธเชิงปองกัน 

 

WT 
(Weaknesses)/(Threats) 

กลยุทธเชิงรับ 
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5.3 แนวทางพัฒนางานและปรับปรุงงาน 

  จากการวิเคราะห TOWS Matrix แสดงผลการวิเคราะหการบันทึกบัญชีเบิกจายเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มาสังเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการการบันทึกบัญชี ซึ่งสาเหตุของปญหาแบง

ออกเปน 3 ดาน ไดแก1) ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน2) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ดาน

สภาพแวดลอม เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงผังบัญชี แสดงในตารางที่ 2 

  ตารางที่ 2  สาเหตุของปญหาและแนวทางการปรับปรุง  

ประเภทของสาเหตุ แนวทางการแกไข 

1. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานรายรับ – รายจาย ขาด

การประสานงานกันในเรื่องประเภทรายรับ และ

รายจายในการเบิกจาย เพื่อใหถูกตองตามรหัสรายการ

รับ และรายการจาย ของการบันทึกบัญชี 

1.2 ผูปฏิบัติงานที่บรรจุใหม หรือมีการเปล่ียนแปลง

หนาที่ภาระงานไมเขาใจถึงโครงสรางรายรับ-รายจาย 

และผังบัญชี สําหรับการใชงาน 

    

    (ST) จัดใหมีการอบรมบุคลากรใหมหรือบุคลากร

ผูปฏิบัติงานแผนประจําป โดยบุคลากรที่มีความเชียว

ชาญความรูในดานการบัญชี ระเบียบ เพื่อเขาใจถึงผัง

รหัสบันทึกบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ดานสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.1 ไมมีคูมือขั้นตอนการบันทึกบัญชีการจายเงินเดือน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ชัดเจน และเปนมาตรฐาน

เดียวกันสําหรับผูปฏิบัติงาน 

2.2 มีการใชผังการเช่ือมโยงผังรายรับ-รายจาย กับผัง

บัญชี ทําใหเกิดความซํ้าซอนของการใชงานผังรหัส

บัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.3 ขาดการอบรมหลักการบัญชี นโยบายบัญชี เพื่อ

เปนแนวทางทําความเขาใจสําหรับรายการผังบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี

ตามรหัสผังบัญชี 

 

     (WO) เสนอแนะใหมีการจัดทําคูมือการบันทึก

บัญชีเบิกจายเงินเดือน 

     (SO) ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีและจัดทําคูมือ

ผังรหัสบัญชีที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งแบบหนังสือ

คูมือ โดยบุคลากรผูมีความรูความเชียวชาญ และผาน

เว็บไซดกองคลัง และแจงผูเก่ียวของใหทราบอยาง

ทั่ วถึ ง    เพื่ อรองรับระบบสารสนเทศใหม ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน     

     (WO) เสนอแนะใหมีการปรับปรุงรหัสผังรายรับ-

รายจาย และผังรหัสบัญชี ใหมีผังรหัสบัญชีเดียว โดย

ใชทั้งระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน       

      (SO) เพิ่มชองทางการ ส่ือสารโดยมีเครือขาย

การเงินการคลังเปนผูรับและเผยแพรขอมูลขาวสารสู

คณะ/หนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. ดานสภาพแวดลอม 

    3.1 มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย ระเบียบ ประกาศที่

เก่ียวของกับรายการรับและรายการรายจาย 

 

    (WT) สร างความสัมพั นธ อั นดี กับหน วย ง าน

ภายนอก เปนการสรางเครือขายเพื่อใหไดทราบ

ขาวสารหรือขอความอนุเคราะหขอมูล  
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5.4 ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการเผยแพรนโยบายการจายเงินเดือนใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมดทราบ  

หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

2. ผูปฏิบัติงานควรมีการวางแผน กําหนดเปาหมายรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานดาน 

การเงิน งบประมาณ บัญชี เพื่อใหผูทํางานเขาใจตรงกัน  

 3.มีการกําหนดผูรับผิดชอบใหมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และนําขอมูลไปใช 

เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีวิธีการปรับปรุงแกไข ลดขอผิดพลาด บรรลุเปาหมาย และพัฒนา

งานใหดีข้ึน 
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บรรณานุกรม 

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจายลักษณะ 3 มิติ 

และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน KKUFMIS (Khon Kaen University 

Fiscal Management Information System)เขาถึงเมือ่ 1 พฤษภาคม 2563 เขาถึงไดจาก 

   https://fmis.kku.ac.th/content/files/AVformatExcel.pdf 

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เขาถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563 เขาถึงได 

   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ 2563 เขาถึงไดจาก 

  https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22883 

  _2_BCS_2_pdf 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 

48 49 50 51 52 53 บทเฉพาะกาล มาตรา 71 และหมวด 8 การทําบัญชี รายงานการเงินและ

การสอบบญัชี ขอ 41และ42 เขาถึงวันท่ี กุมภาพันธ 2563 เขาถึงไดจาก 

  https://home.kku.ac.th/meeting/Document/2558.PDF 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 เร่ือง การใหไดรับเงินเดือนตําแหนงตาม

มาตรา 56 (1) เขาถึงวันท่ี  กุมภาพัน 2563 เขาถึงไดจาก 

  https://home.kku.ac.th/meeting/Document/2558.PDF 

พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เร่ือง การใหไดรับ

เงินเดือนตําแหนงตามมาตรา 18(ก) เขาถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เขาถึงไดจาก 

    http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf 

 

 

http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ-สกุล    นางสาวสุภิญญา อนันตรประเสริฐ  

ตําแหนงงานปจจุบัน  นักบัญชี ปฏิบัติการ  

สังกัด    กองคลงั สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ท่ีอยูปจจุบัน   102 หมูที ่3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  

อีเมล     supinyaka@kku.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544    สําเร็จการศึกษา บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี 

   คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประวัติการทํางาน   

พ.ศ. 2548    ลูกจางช่ัวคราว นักวิชาการศึกษา 

   สังกัด สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พ.ศ. 2549    ลูกจางช่ัวคราว เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 

   สังกัด สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พ.ศ. 2550    ลูกจางช่ัวคราว นักวิชาการเงินและบัญชี 

   สังกัด สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2550    พนักงานมหาวิทยาลัย นักบัญชี 

   สังกัด กองกจิการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

พ.ศ. 2559    พนักงานมหาวิทยาลัย นักบัญชี 

   สังกัด กองคลงั สํานักงานอธิการบดี 
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