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ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ลุลวงไปดวยดี ลวนไดรับความกรุณาชวยเหลือและไดรับคําชี้แนะ  
จากนางสาวสุนิภา ไสวเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ ผู อํานวยการกองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีมีคุณคา ขอคิด ชวยเหลือ 
อีกท้ังยังตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยดีเสมอมา จนทําใหคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
เรียบรอย ผูเขียนรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณนางสาวอุนเรือน มงคลชัย ขาราชการบํานาญ นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนางานงบประมาณ และนางสาวชลธิชา บัวชุม  
นักบัญชีชํานาญการ หัวหนางานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีกรุณา 
ใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนยิ่ง ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ หัวหนางาน บุคลากรกองคลังทุกทาน ท่ีใหกําลังใจ ใหความอนุเคราะห 
และใหความสะดวกในการเขาเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในครั้งนี้ดวยดี 
  สุดทายนี้ หากการจัดทําคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้เปนประโยชนตอผูท่ีนําไปศึกษา ผูเขียนใครขอ 
ยกความดีนี้แกผูท่ีกลาวมาท้ังหมด หากมีขอบกพรองใด ผูเขียนขอนอมรับดวยความเคารพ 
 
 

สิรินันท  พิมพผะกา 
มิถุนายน  2563 



ข 
 

คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชี ของบุคลากรงานบัญชี  

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอธิบายถึงท่ีมาและความสําคัญ วัตถุประสงค 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอบเขตของคูมือ คําจํากัดความ ประวัติกองคลัง วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง  

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีตามท่ีไดรับมอบหมาย ภาระงานในหนาท่ี 

และความรับผิดชอบ กฎหมายระเบียบ ท่ีเก่ียวของ วิธีการปฏิบัติงาน ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบั ติ ง าน  มาตรฐาน ข้ันตอนการปฏิบั ติ ง าน (Standard Operation Procedure)  

เทคนิคการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

  
สิรินันท  พิมพผะกา 

มิถุนายน 2563 
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สารบัญ 

หนา 

กิตติกรรมประกาศ ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สารบัญรูปภาพ ง 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ฉ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 1.2 วัตถุประสงค 2 
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 
 1.4 ขอบเขตของคูมือ 2 
 1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 3 
บทท่ี 2 โครงสรางละหนาท่ีความรับผิดชอบ 6 
 2.1 ประวัติกองคลัง 6 

 2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 8 

 2.3  โครงสรางการบริหารจัดการ 9 

 2.4 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 13 

 2.5 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ 

     ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง  

15 

 2.6 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีตามท่ีไดรับมอบหมาย 16 

 2.7 ภาระงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 18 

บทท่ี 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 20 
 3.1 กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 20 
 3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 28 

 3.3 ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน  30 

บทท่ี 4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษา 33 
 4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 33 
 4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 36 
 4.3 กรณีศึกษา  50 
บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 80 
 5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 80 
 5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 83 

 



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 

หนา 

บรรณานุกรม 85 
ภาคผนวก 86 
     ภาคผนวก ก  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
87 

     ภาคผนวก ข  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
                       ทรัพยสนิและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

109 

     ภาคผนวก ค  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
                       การบัญชีภาครัฐสําหรับการเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

124 

ประวัติผูเขียน 148 
            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพท่ี   1 แสดงข้ันตอนท่ี 1 การเลือกรูปภาพไอคอนสัญลักษณโปรแกรมเพ่ือเขาใชงานระบบ 
KKUFMIS 

50 

ภาพท่ี   2 แสดงข้ันตอนท่ี 2 หนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ KKUFMIS 50 
ภาพท่ี   3 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกรหัสผูใชงาน รหัสผาน และ logon เพ่ือเขาใชงาน 

ในระบบ KKUFMIS 
51 

ภาพท่ี   4 แสดงข้ันตอนท่ี 4 เลือกมหาวิทยาลัยขอนแกน 51 
ภาพท่ี   5 แสดงข้ันตอนท่ี 5 เลือกกลุมบัญชีกองทุน 52 
ภาพท่ี   6 แสดงข้ันตอนท่ี 6 เลือกระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 52 
ภาพท่ี   7 แสดงข้ันตอนท่ี 7 เลือกรายการประจําวัน 53 
ภาพท่ี   8 แสดงข้ันตอนท่ี 8 เลือกบันทึกใบสําคัญ 54 
ภาพท่ี   9 แสดงข้ันตอนท่ี 1 การเขาเมนูบันทึกการรับเงินท่ัวไปและรับเพ่ือตั้งหนี้เจาหนี้  54 
ภาพท่ี 10 แสดงข้ันตอนท่ี 2 การเปลี่ยน AUTO ท่ีระบบแสดงไวเพ่ือระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

ท่ีตองการคนหา 
55 

ภาพท่ี 11 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การคนหาเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 56 
ภาพท่ี 12 แสดงข้ันตอนท่ี 4 การระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการตรวจสอบรหัสรายรับ 56 
ภาพท่ี 13 แสดงข้ันตอนท่ี 5 ระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการตรวจสอบรหัสรายรับและ 

เลือกเมนูดําเนินการ 
57 

ภาพท่ี 14 แสดงข้ันตอนท่ี 6 ตัวอยางรหัสรายรับและรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน 58 
ภาพท่ี 15 แสดงข้ันตอนท่ี 1 เลือกกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ 59 
ภาพท่ี 16 แสดงข้ันตอนท่ี 2 หนาจอแรกของเมนูกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ 59 
ภาพท่ี 17 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การคนขอมูลรหัสรายรับกับรหัสบัญชีท่ีผูกพันกันไวแลวในระบบ  60 
ภาพท่ี 18 แสดงข้ันตอนท่ี 4 เลือกพิมพ 60 
ภาพท่ี 19 แสดงตัวอยางรหัสรายรับ-จายเปรียบเทียบกับรหัสบัญชี กรณีจําหนายพัสดุชํารุด  

ตามกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ  
61 

ภาพท่ี 20 แสดงตัวอยางข้ันตอนการบันทึกบัญชีเมนบูันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS 61 
ภาพท่ี 21 แสดงตัวอยางหนาจอบันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS 62 
ภาพท่ี 22 แสดงตัวอยางการบันทึกใบสําคัญรับ (RV) กรณี รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 62 
ภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญผานเครื่องพิมพเอกสาร 63 
ภาพท่ี 24 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ หลังจากการเลือกเมนูพิมพ 64 
ภาพท่ี 25 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ เลือกเมนู Print 64 
ภาพท่ี 26 แสดงการเลือกเครื่องพิมพเอกสารเพ่ือพิมพใบสําคัญรับ 65 
ภาพท่ี 27 แสดงหนาจอเพ่ือกรอกขอมูลรหัสผูใช เพ่ือสั่งพิมพเอกสารผานเครื่องพิมพเอกสาร 66 
ภาพท่ี 28 แสดงการระบุขอมูลรหัสผูใชงาน เพ่ือสั่งพิมพใบสําคัญ 66 

 



ง 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 

   หนา 

ภาพท่ี 29 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ กรณี การรับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 67 
ภาพท่ี 30 แสดงหนาจอเพ่ือตรวจสอบรหัสรายรับ-จายของใบสั่งจายนําสงเงินกระทรวงการคลัง 68 

ภาพท่ี 31 แสดงหนาจอแรกของเมนูยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี  69 

ภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางเลขท่ีใบสําคัญจาย (PV) ตั้งแตเริ่มตนท่ีไดจาการโอนขอมูลใบสั่งจายเขา

ระบบบัญชี 

69 

ภาพท่ี 33 แสดงตัวอยางหนาจอเลขท่ีใบสําคัญจายลาสุดท่ีไดจาการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบ

บัญช ี

70 

ภาพท่ี 34 แสดงการบันทึกขอมูลขอบเขตของการคนหารหัสบัญชีจากใบสั่งจายท่ีผานการโอน

ขอมูลเขาระบบบัญชี 

70 

ภาพท่ี 35 แสดงตัวอยางรหัสบัญชีท่ีไดจากการโอนขอมูลใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง 

71 

ภาพท่ี 36 แสดงตัวอยางรหัสรายรับ-จาย รหัสบัญชี ตามใบสั่งจายนําสงเงินจากจําหนายพัสดุ
ชํารุด 

72 

ภาพท่ี 37 แสดงหนาจอเมนูบันทึกใบสําคัญเพ่ือบันทึกใบสําคัญท่ัวไป 73 
ภาพท่ี 38 แสดงหนาจอแรกของเมนูบันทึกใบสําคัญ 74 
ภาพท่ี 39 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินท่ีรับเงินจากการ

จําหนายพัสดุชํารุด 
75 

ภาพท่ี 40 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินของรายรับ 
จากการจําหนายพัสดุชํารุด 

75 

ภาพท่ี 41 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญท่ัวไปผานทางเครื่องพิมพเอกสาร 76 
ภาพท่ี 42 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป หลังจากการเลือกเมนูพิมพ 76 
ภาพท่ี 43 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป เลือกเมนู Print 77 
ภาพท่ี 44 แสดงการเลือกเครื่องพิมพเอกสารเพ่ือพิมพใบสําคัญท่ัวไป 77 
ภาพท่ี 45 แสดงหนาจอเพ่ือบันทึกขอมูลรหัสผูใช เพ่ือสั่งพิมพเอกสารผานเครื่องพิมพเอกสาร 78 
ภาพท่ี 46 แสดงการกรอกขอมูลรหัสผูใชงาน เพ่ือสั่งพิมพใบสําคัญท่ัวไป 78 
ภาพท่ี 47 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินของรายรับจากการ

จําหนายพัสดุชํารุด 
79 

 

 



จ 
 

สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)  
การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

35 

ตารางท่ี 2 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ในเดือนเดียวกัน 

36 

ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ในเดือนถัดไป 

40 

ตารางท่ี 4 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ในเดือนเดียวกัน 

44 

ตารางท่ี 5 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ในเดือนถัดไป 

47 

ตารางท่ี 6 แสดงตัวอยางรหัสบัญชใีนระบบ KKUFMIS เทียบกับระบบ GFMIS 72 
ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางรหัสรายรับ-จาย รหัสบัญช ีรหัส GFMIS 73 
ตารางท่ี 8 แสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
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สารบัญแผนภูม ิ

หนา 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงิน
กระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสรางการบริหารกองคลัง (Administration chart) 9 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงโครงสรางอัตรากําลังกองคลัง (Manpower chart)  10 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง (Activity chart) 12 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงองคประกอบของการบันทึกบัญชีระหวางรหัสรายรับ-จาย รหัส GFMIS  

รหัสบัญช ี
68 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 กําหนดใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ มีการวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจาย

ตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายใน

เปนประจําใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอบท่ัวไป และกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน 

และบัญชีรายรับและรายจาย สงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี ประกอบ

กับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ 

พ.ศ.2559 การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน การบัญชี และหลักกาบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

และใหดําเนินการในระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหจัดแสดงผล 

การดําเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกตองตามความเปนจริง ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป แยกตาม

สวนงานของมหาวิทยาลัย ใหจัดทํารายงานทางการเงินสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน  

นับแตวันสิ้นปบัญชี  

 การปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนภารกิจท่ีสนับสนุนการรายงานทางการเงินของงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เ พ่ือใหไดขอมูลในดานรายรับในสวนของเงินรายไดแผนดิน 

และเงินเบิกเกินสงคืน ท่ีตองนําเงินสงกระทรวงการคลัง ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการรับ 

และนําสงเงินใหถูกตองครบถวน  

  บัญชีเงินรายไดแผนดินและบัญชีเงินเบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง เปนบัญชีท่ีตองมี 

การบันทึกการรับเงิน และมีการบันทึกนําสงเงินใหกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากเปนเงินท่ีไมถือเปน 

รายได-รายจายของมหาวิทยาลัย และตองมีการดําเนินการสงคืนกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จนับตั้งแต 

วันรับเงินเขามาจนถึงวันนําสง โดยตองเปนตามระเบียบการนําสงเงินท่ีเก่ียวของ และนอกจากการบันทึก

บัญชีการรับและนําสงเงินในระบบ KKUFMIS แลว จะตองมีการปฏิบัติดานการรับและนําสงเงินคืน

กระทรวงการคลัง ผานระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใหถูกตองครบถวนและทันตอ

รอบการปดงวดบัญชีประจําเดือนของกรมบัญชีกลาง 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงเขียนคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชี

การรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน

ขอ งผู ป ฏิ บั ติ ง า นด า นก า รบัญชี  ใ ห ส า ม า ร ถบั น ทึ กบัญชี เ ก่ี ย ว กั บก ร ณี เ งิ น ร า ย ได แ ผ นดิ น 

และเงินเบิกเกินสงคืนท่ีตองนําสงเงินกระทรวงการคลัง ไดอยางถูกตองตามแตละกรณี ดังนี้  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 เ งินรายไดแผนดิน ภายใตบัญชีหนวยงานสงเงินรายไดแผนดินใหกระทรวงการคลัง

ประกอบดวย เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด เงินเหลือจายปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง  

เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ (เงินรับแทนกรมธนารักษ) 

 เ งินเบิกเ กินสง คืนกระทรวงการคลั ง ภายใตบัญชีหนวยงานสง เ งินเบิกเ กินส ง คืน 

ใหกระทรวงการคลัง ประกอบดวย เงินเดือน (ขาราชการ) คาจาง (ลูกจางประจํา) เงินบํานาญปกติ  

เงินบําเหน็จ เงินประจําตําแหนง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัดบํานาญ  

 

1.2 วัตถุประสงค  

1) เ พ่ือใหการปฏิบั ติ งาน เปนมาตรฐานเดี ยว กันในการบันทึกบัญชีด านการรับ เ งิน 

และนําเงินสงกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

2) เพ่ือใชเปนคูมือการบันทึกบัญชีของผูปฏิบัติงานดานการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) มหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
2) ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ทราบถึงการเชื่อมโยงและเขาใจในการปฏิบัติงาน  

ลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
 

1.4 ขอบเขตของคูมือ 

 คู มื อกา รปฏิ บั ติ ง าน  กา รบั น ทึกบัญชี ก า ร รั บและนํ า ส ง เ งิ นกระทรว งการคลั ง 

ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ ไดแสดงถึงการปฏิบัติงานดานการบัญชี ของเงิน

งบประมาณแผนดิน เรื่องการรับเงินรายไดแผนดินและเงินเบิกเกินสงคืน เพ่ือนําเงินสงกระทรวงการคลัง  

ในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เทานั้น ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายงานทางการเงิน

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายดังกลาวขางตนกําหนดไว โดยมีเนื้อหาครอบคลุม

เฉพาะกรณี เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด เงินเหลือจายปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง  

เ งินจากการขายทอดตลาด ท่ีราช พัสดุ  ( เ งินรับแทนกรมธนารักษ )  เ งิน เ ดือน (ข าราชการ )  

คาจาง (ลูกจางประจํา) เงินบํานาญปกติ เงินบําเหน็จ เงินประจําตําแหนง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัดบํานาญ โดยมีกรณี เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด ใชเปนกรณีศึกษา 

โดยแสดงในแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

                ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เปนรายไดท่ีรัฐบาลไดรับจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงทําหนาท่ี
จัดเก็บรายไดแทนรัฐบาล รายไดแผนดินประกอบดวย รายไดแผนดินประเภทภาษี และรายไดแผนดิน 
ท่ีไมใชภาษี ไดแก รายไดจากการขายสินทรัพยและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอ่ืน ใหรัฐบาล
แสดงรายไดแผนดินในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน และใหแสดงรายการแยกออกเปนรายการ
รายไดแผนดินจากหนวยงาน และรายการเงินนําสงกําไรและเงินปนผลของแผนดิน โดยใหเปดเผยประเภท
ของรายไดแผนดินไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
   รายไดแผนดินรอนําสงคลัง หมายถึง จํานวนเงินรายไดท่ีหนวยงานไดรับหรือจัดเก็บแทน
รัฐบาล และมีภาระผูกพันท่ีจะตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน เชน รายไดภาษี  
รายไดคาธรรมเนียมและคาปรับ รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนตน หนวยงานจะรับรูรายได
แผนดินรอนําสงคลัง เม่ือหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง ณ วันท่ีจัดทํา
รายงาน และใหแสดงรายไดแผนดินรอนําสงคลังเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  
 เงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายถึง เงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลว 
แต ไ ม ไ ด จ า ยหรื อจ า ย ไม หมด  หรื อจ า ย ไปแล ว แต ถู ก เ รี ย ก คืน  และ ได นํ า ส ง คลั งภ ายหลั ง 
สิ้นปงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป 
 
 
 
 
 

รายรับและนําสงเงิน
กระทรวงการคลัง

เงินรายไดแผนดิน

เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด กรณีศึกษา

เงินเหลือจายปเกา

รายไดคาปรับผิดสัญญาหรอืขอตกลง

เงินขายทอดตลาดที่ราชพัสดุ (รับแทนกรมธนารักษ)

เงินเบิกเกินสงคืน

เงินเดือน (ขาราชการ)

คาจาง (ลูกจางประจาํ)

เงินบํานาญปกติ

เงินบําเหน็จ

เงินประจําตําหนง

เงินสมทบของทุนสาํรองเลีย้งชีพ
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 เงินเบิกเกินสงคืน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณรายจายท่ีสวนราชการเบิกจากคลังไปแลว
ไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐบาล
แสดงรายการเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน เปนรายการหักจากรายการรายจายจากเงินงบประมาณ  
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของรัฐบาล  
 ท่ีราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด ท่ีดินท่ีสงวนหรือ
หวงหามไวเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชนของทางราชการ
ตามกฎหมาย 
 คลัง หมายถึง ท่ีเก็บรักษาเงินแผนดินของกระทรวงการคลัง และใหหมายความรวมถึงบัญชี
เงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือการนี้ดวย  

ระบบ KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) 
หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติ  
และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information System) หรือเรียกยอ ๆ วา GFMIS ระบบ GFMIS 

ซ่ึงปฏิบัติโดยผานชองทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ประกอบดวยระบบใหญ 5 ระบบ คือ ระบบ

งบประมาณ (PM) ระบบจัดซ้ือจัดจาง (PO) ระบบการเงินและบัญชี (FI) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR) ระบบบัญชีตนทุน (CO) ซ่ึงท้ัง 5 ระบบ สามารถทํางานรวมกันในระบบเครือขายแบบรวมศูนย

คอมพิวเตอรโดยมีชุดเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร เรียกวา เครื่อง Terminal และไดทําการติดตั้งเครื่อง 

Terminal ไวดังนี้ หนวยงานในสวนกลาง ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน หนวยงานในสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคลังจังหวัด ซ่ึงรัฐบาล

จะใช GFMIS เปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางทันทวงที  

 ระบบรับ-จาย หมายถึง ระบบท่ีชวยในการบริหารขอมูลทางดานการเงิน ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 

ของระบบ KKUFMIS เพ่ือใชในการบันทึกเอกสารการรับเงินและการจายเงิน ตลอดจนการจัดการเอกสาร

ทางการเงินท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกับระบบบัญชี 

 ระบบรับและนําสงเงิน หมายถึง ระบบท่ีชวยในการบริหารขอมูลทางดานการเงิน ซ่ึงเปน 

สวนหนึ่ งของระบบ  KKUFMIS เ พ่ือใช ในการบันทึกเอกสาร ท่ี เ ก่ียวของ กับกระบวนการรับ เ งิน 

และการนําสงเงิน มีเอกสารท่ีเก่ียวของตั้งแตใบเสร็จรับเงิน ใบนําฝากเงิน ใบนําสงเงิน ใบสรุปนําสงเงิน 

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบท่ีเชื่อมโยงขอมูลจากระบบงานตาง ๆ ไดแก ระบบรับและ 
นําสงเงิน ระบบสินทรัพยถาวร ระบบพัสดุ โดยระบบบัญชีแยกประเภทจะมีกระบวนงานปรับปรุงรายการ
ทางบัญชี และประมวลผลสิ้นวัน/สิ้นเดือน และการปดงวดบัญชีประจําเดือนและประจําป เพ่ือออกรายงาน
ทางการเงิน  

การบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีทางดานเดบิตหรือดานเครดิต เพ่ือบันทึกเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงโดยอยูบนหลักการบัญชีคู อันจะนําไปสูผลการวิเคราะหรายการบัญชี  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

การปดบัญชี หมายถึง การโอนยอดบัญชีหมวดรายไดและหมวดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกบัญชี 
ไปยังบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย เพ่ือหาผลการดําเนินงานและโอนปดเขาสวนทุน  
 เกณฑคงคางแบบผสม หมายถึง การแสดงสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาล และรับรูรายได

และคาใชจายท่ีมีการรับและจายเงินสด รวมท้ังรายการคาใชจายคางจาย รายไดคางรับ ปรับเพ่ิมเติมดวย

รายไดและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาลท่ีไมมีการรับจาย 

เงินสด โดยใชเกณฑราคาทุนในการวัดมูลคา ยกเวนท่ีเปดเผยไวเฉพาะเรื่องในนโยบายบัญชี  

 รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึง รายงานการเงินแผนดินจะจัดทําข้ึนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

หนึ่งป โดยใชปงบประมาณเปนเกณฑ คือ เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป  

 ปงบประมาณและปบัญชี หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึง 30 กันยายน 

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณและปบัญชีนั้น  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทท่ี  2 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานท่ีกําหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานการคลังและพัสดุใหสอดคลองกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ สนับสนุน

การบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบสารสนเทศ 

ท่ีทันสมัย และบริการทางดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงการดําเนินงานของกองคลัง

ประกอบดวยโครงสรางองคกรและบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

 2.1 ประวัติกองคลัง 

 2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  

2.3 โครงสรางการบริหารจัดการ 

2.4 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2.5 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

                  การกําหนดตําแหนง  

2.6 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.7 ภาระงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

2.1.ประวัตกิองคลัง 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนท่ี 23 ลงวันท่ี  

6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยประกาศใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีเปนกองตาง ๆ 6 กอง และแตละกองแบงเปน 

แผนกตาง ๆ ซ่ึงมีกองตาง ๆ ดังนี้ 

  1. กองกลาง 

  2. กองคลัง 

  3. กองการเจาหนาท่ี 

  4. กองแผนงาน 

  5. กองบริการการศึกษา 

  6. กองบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี  

  และกองคลังเปนหนึ่งในนั้น จึงไดมีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นับแตนั้นเปนตนมา  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 ในปจจุบันนับตั้งแตป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หนาท่ี 25 เลม 132 ตอนท่ี 66 ก ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ดวยการเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมาย และมิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย เอง จากเดิม ท่ีมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานราชการในสัง กัดของรัฐโดยตรง  

การเปลี่ยนแปลงใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีอิสระและความคลองตัว 

ในการบริหารจัดการ ท้ังเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย

สามารถกําหนดกฎเกณฑในการบริหารจัดการภายในดวยตัวเองได  

 เพ่ือใหการบริหารจัดการองคกร การจัดโครงสรางและแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  

และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงาน 

กับหน วยงานย อยของส วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ .  2560  จึ ง ได ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 58/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562  

ณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบงใหกองคลังเปนหนวยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  

และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 120/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดแบงหนวยงานยอยของกองคลัง ดังนี้ 

 1. งานงบประมาณ 

 2. งานพัสดุ 

 3. งานการเงิน 

 4. งานบัญชี 

 โดยมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบการบรหิารจัดการงบประมาณรายรับ รายจาย การเงิน การบริหาร

ลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะหกลยุทธการเงิน การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี 

การพัสดุ ควบคุมและจําหนายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

  1. วิสัยทัศน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานชั้นนําดานการบริหารการคลัง 

และพัสดุของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

  2. พันธกิจ 

  1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานการคลังและพัสดุใหสอดคลองกับ 

การรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 

  2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

  3. บริการทางดานการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      3. คานิยม  บริการดวยความเปนมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม ใสใจจริยธรรม นําองคความรู มุงสู

ความเปนเครือขาย 

   F Friendship ความเปนมิตร 

 I Intelligent องคความรู 

 N Network เครือขาย 

 A Attitude ทัศนคติ 

 N New Innovation นวัตกรรมใหม 

 C Customers ผูรับบริการ 

 E Ethic  จริยธรรม 

     4. วัฒนธรรมองคกร ความมุงม่ัน ทุมเท มีจิตใจใหบริการ 

     5. เปาประสงคหลัก 

  1. มีโครงสรางและระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. การบริการท่ีเปนเลิศ 

  3.   เป น ศูนย กลางการรวมพลั งและพัฒนาของเครื อข ายการคลั งและพัส ดุ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางเขมแข็ง 

  4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางานและมีความผูกพัน 

ตอองคกร 

     6. สมรรถนะหลัก กองคลังเปนองคกรท่ีสั่งสมความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ ซ่ึงมุงเนนการใหบริการท่ีดีดวยการทํางานเปนทีม ภายใตกรอบแหงการยึดม่ันในความถูกตอง 

ซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service 

และระบบ e-Ordering 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.3 โครงสรางการบริหารจัดการ 

  2.3.1 โครงสรางการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายบริหาร  

มีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบกํากับดูแล 

การดําเนินงานดานการคลังและการพัสดุ ตามแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมท่ี 2 แสดงโครงสรางการบริหารกองคลัง (Administration chart) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563) 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการกองคลัง 

หน่วย

 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงนิ งานบัญช ี

 1) ภารกิจการ

ตรวจสอบ 

2) ภารกิจการ

ควบคมุ

งบประมาณ 

3) ภารกิจการ

จดัทาํใบสั่งจา่ย 

4) ภารกิจการ

เบิกจา่ย

เงินเดือนและ

คา่จา้ง 

1) ภารกิจ

จดัซือ้จดัจา้ง 

2) ภารกิจ

บรหิารสญัญา 

3) ภารกิจ

บรหิารพสัด ุ

1) ภารกิจรบั

เงิน 

2) ภารกิจ

จ่ายเงิน 

3) ภารกิจเงิน

ยืมทดรองจ่าย 

 

1) ภารกิจการ

บญัชี 

2) ภารกิจการ

ลงทนุและ

รายงาน

การเงิน 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.3.2 โครงสรางอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  โครงสรางอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวนท้ังสิ้น  

76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหนง และแสดงตามงานท่ีสังกัด ตามแผนภูมิท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงโครงสรางอัตรากําลังกองคลัง (Manpower chart) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563) 

  

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(1) 

กองคลัง 

(64) 

หนวยอํานวยการ หัวหนา 

งานงบประมาณ 
(1) 

หัวหนา 

งานพัสด ุ

(1) 

หัวหนา 

งานการเงิน 
(1) 

หัวหนา 

งานบัญชี 

(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (20) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานท่ัวไป 

(2) 

(6) 

-เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

(1) 

-นักจัดการงาน

ท่ัวไป (2)  

-นกัเทคโนโลย ี

สารสนเทศ (1) 

-พนกังานธุรการ 

(1) 

(19) 

-นักวิชาการพัสดุ 

(16) 

-พนักงานท่ัวไป (1) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานท่ัวไป 

(1) 

-พนกังานพสัด ุ(1) 

(14) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (10) 

-พนักงาน

ปฏิบัติงานท่ัวไป 

(3) 

-นกับญัชี (1) 

(10) 

-นักบัญชี (8) 

-นักวิชาการเงิน

และบัญชี (2) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.3.3 ขอมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากรกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตาง ๆ  

ไดดังนี้ 

  1. จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 

 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 29 อัตรา 

 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได)  จํานวน 19 อัตรา 

 4) ลูกจางของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 

 5) ลูกจางประจํา จํานวน   1 อัตรา 

  2. จําแนกตามประเภทตําแหนง 

 1) ผูอํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 

 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 

 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 

 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 

 5) พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน   7 อัตรา 

 6) นักจัดการงานท่ัวไป จํานวน   2 อัตรา 

 7) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 

 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 

 9) พนักงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 

  10) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 

  11) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางสาวรชัฎาวรรณ จันทรมะโน  

นักบัญช ี(*) 

 

2.3.4 โครงสรางการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง (Activity chart) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
 

 

 

นางสาวชลธิชา บวั ชมุ (*)

 

ภารกิจการบัญชี                                         ภารกิจเงินลงทุนและรายงานการเงนิ 

นางสิรนิันท พิมพผะกา       

นักบัญช ี(*) นางสาวสุภิญญา อนนัตรประเสริฐ  
นักบัญช ี(*) 

นางสาวศิริลักษณ หาญสุริย       

นักบัญช ี(*) 

นางสาวธนวรรณ เนาวโสภา

นักวชิาการเงินและบัญช ี (**) นางสาวกนกวรรณ ดนัยโชติ      

นักบัญช ี(*) 

นางสาววัชรารตัน โสจันทร         
นักบ ัญช ี(*) นางสาวบังอร ศรโีนนยาง   

นักบัญช ี(*) 

นางศิริพร ย้ิมกล่ัน  
นักบัญช ี (**) 

นางสาวศิริพร สุมมาตย 

นักวชิาการเงินและบัญช ี

หมายเหต ุ
( )    คือ จํานวนอัตราของตําแหนงน้ัน ๆ 
*  คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 3 คน 
**  คือ พน ักงานมหาว ิทยาล ัยเง ินงบประมาณ จํานวน 8 คน 

ผูอํานวยการกองคลัง 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.4 บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกองคลัง สาํนักงานอธิการบดี 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแบงโครงสรางการบริหารงาน ออกเปน  

4 งาน 1 หนวย ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละงาน ดังนี้ 

      1) งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   1.1)  ภารกิจการตรวจสอบ มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช

และเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของในการ 

เบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหคําปรึกษาผูใชบริการและเครือขายการคลังและพัสดุ  กําหนด

แนวปฏิบัติเพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงใหสอดคลอง 

กับสภาวการณในปจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   1.2)  ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการบันทึกฐานขอมูล

ทะเบียนเจาหนี้ การจัดทําใบเบิกจาย (Barcode) ควบคุมการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตามท่ีไดรับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหนวยงานอ่ืนใหเบิกแทน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และรายงานผลการใชจายงบประมาณ  

   1.3)  ภารกิจการจัดทําใบสั่งจาย มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจายและจัดทําใบสั่งจายเงินเพ่ือจายเงินใหเจาหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการจัดทํา

ใบสั่งจาย 

   1.4)  ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเบิกจาย

เงินเดือนและคาจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือสงสํานักงานประกันสังคม

และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแกน และการหักหนี้บุคคลท่ีสามตามขอตกลงของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผานระบบจายตรง (งบบุคลากร: ขาราชการและลูกจางประจํา) และ 

ระบบ e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแกน ควบคุมการใชจายงบประมาณ การจัดทํา 

ใบเบิกจาย (Barcode) และการรายงานการใชจายงบประมาณท่ีเบิกจายเงินเดือนและคาจาง 

      2) งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   2.1)  ภารกิจจัด ซ้ือจัดจ าง  มีหนา ท่ี เ ก่ียว กับการดํ า เนินการจัด ซ้ือจัดจ างพัสดุ   

(วัสดุ ครุภัณฑ จางเหมาบริการท่ัวไป จางกอสราง) ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยวิธีการ

จัดซ้ือจัดจางตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 กําหนด 

   2.2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา ตรวจสอบสัญญา 

แกไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 

หลักประกันสัญญา เปนตน เบิกจายเงินคาพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพยสินในระบบ KKUFMIS 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

   2.3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ  

(การรับเขา–จายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป และการจําหนายพัสดุ ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด 

      3) งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   3.1) ภารกิจรับเงิน มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและ 

นําสงเงิน ใหบริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เปนตน ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

   3.2) ภารกิจจายเงิน มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจายเงินใหหนวยงานภายใน 

และภายนอกของมหาวิทยาลัย เชน เงินเดือน เงินคาตอบแทนบุคลากร (คาลวงเวลา คาเงินเวร  

คาเบี้ยประชุม คาตรวจงานจาง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจาหนี้การคาภายนอก บุคคลภายนอกและหนวยงาน

ภายนอก เปนตน และการบริหารสภาพคลอง และสํารองเงินเพ่ือชําระหนี้ใหแกเจาหนี้การคา บุคลากร 

สวนงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และคาใชจายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

การประสานงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของในการบริหารสภาพคลองของมหาวิทยาลัย รวมท้ังดูแลระบบ 

การรับชําระเงินและการจายเงินใหสามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   3.3) ภารกิจเงินยืมทดรองจาย มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติ 

การยืมเงินทดรองจาย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจาย การรายงานเงินยืมทดรองจายรายเดือน และรายป 

การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจายคางชําระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจาย   

      4) งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   4.1) ภารกิจการบัญชี มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีดานรายรับ 

รายจาย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการจําแนกขอมูลเพ่ือวิเคราะหรายการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการรับเงินและการจายเงิน  

รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

   4.2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ ดังนี้  

ดานการลงทุน มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดเตรียมขอมูล การประสานงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ในการลงทุนของมหาวิทยาลัยพรอมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

และดานการรายงานการเงิน มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการขอมูลรายเดือน รายไตรมาส

และรายป และปดบัญชี เพ่ือนําสงขอมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

รายเดือน รายไตรมาสและรายป นําเสนอ ตามความตองการของผูบริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

      5) หนวยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   5.1) ภารกิจรับ-สงหนังสือ มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแตการรับ-สงเอกสาร 

การติดตามและคนหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 

   5.2) ภารกิจบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ 

ดานการประชุม การบริหารงานท่ัวไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป การจัดทํา

ขอตกลงและการรายงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   5.3) ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลประสานงานกลางระหวางหนวยงาน

ท่ีเปนเจาของระบบ วิเคราะหและออกแบบ ประมวลผล เปนศูนยรวมขอมูลทางการเงิน การพัสดุ  

จากระบบ KKUFMIS เ พ่ือบูรณาการจัดทํารายงานขอมูลท่ีสามารถตัดสินใจได  และยังทําหนาท่ี 

ดานฝายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือนําขอมูลเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ท่ีตองการท้ังภายใน

และภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณตาง ๆ 

 

2.5 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

การกําหนดตําแหนง  

  ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงสายงานนักบัญชี ท่ีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 1/2563 เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหนง และมาตรฐานกําหนด

ตําแหน งพนักงานมหาวิทยาลัย  เ ม่ือวัน ท่ี  25 กุมภาพันธ  พ.ศ .  2563 ได ระบุบทบาทหนา ท่ี   

และความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานดานบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

  (1) ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมท้ังเอกสารประกอบการลงบัญชี 

ขององคกรถูกตอง และจัดทําบัญชีตามกฎหมาย 

  (2) ตรวจสอบการทํางานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท้ังการตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห

งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน เพ่ือควบคุมใหการทํางานของผูตรวจบัญชีรับอนุญาตเปนไปโดยถูกตอง 

ตามกฎหมาย 

  (3) ศึกษา รวบรวมขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบัญชีรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือเปนขอมูลใหแกเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไปใชประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี  

การวางรูปบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตอไป 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอก เ พ่ือให เ กิดความรวมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 

  ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แกหนวยงานตาง ๆ  

ในองคกร เพ่ือใหมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

 1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 

 2. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 

 3. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.6 บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของตําแหนงนักบัญชีตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1) ดานการตรวจสอบและบันทึกบัญชี มีการปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 บันทึกบัญชีดานรายการรับเงิน 

  ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล เอกสารการรับเงินของคณะและหนวยงาน ประกอบดวย 

รายการรับเงินของคณะหนวยงาน รายการรับและนําสงรายไดแผนดิน รายการรับเงินเบิกเกินสงคืน 

รายการรับเงินจากสวนราชการอ่ืน รายการรับเงินเบิกแทนสวนราชการอ่ืน และรายการรับเงิน 

จากกรมบัญชีกลาง โดยบันทึกบัญชีและโอนขอมูลรายการรับเงิน ในระบบ KKUFMIS บันทึกปรับปรุง

รายการทางบัญชี  

1.2 บันทึกบัญชีดานรายการจายเงิน 

  ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล เอกสารการจายเงินของคณะและหนวยงาน ประกอบดวย 

รายการจายจากเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐ รายการจายของคณะหนวยงานตามท่ีผูกพัน 

และเบิกจาย รายจายสงคืนกระทรวงการคลัง  โดยบันทึกบัญชีและโอนขอมูลรายการจายเงิน ในระบบ 

KKUFMIS และบันทึกปรับปรุงรายการทางบัญชี 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

1.3 บันทึกบัญชีรายการตั้งหนี้เจาหนี้ 

 ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ตามรายการผูกพันและเบิกจายตามเอกสารผูกพัน 

และเบิกจายจากทุกคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยบันทึกบัญชีและโอนขอมูลรายการเจาหนี้  

ในระบบ KKUFMIS และบันทึกปรับปรงุรายการทางบัญชี 

 1.4 จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

  ตรวจสอบ รวบรวมขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร บันทึกรายการทะเบียนเงินฝากธนาคาร 

และรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร เพ่ือจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐและเงินงบประมาณท่ีไดรับจากสวนราชการอ่ืน บัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน จํานวน 20 บัญชี โดยจัดทําเปนประจําเดือน ใหเปนไปตามเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

1.5 จัดทํางบทดลองประจําเดือน 

  ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายรับ รายจาย รายการต้ังหนี้ บัญชีพัก บัญชีสินทรัพย 

บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายไดและคาใชจาย บัญชีระหวางคณะหนวยงาน รายไดและคาใชจายระหวาง

คณะหนวยงาน รายการปรับปรุงทางบัญชี และรายการงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในสวนเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐ งบประมาณท่ีไดรับจากสวนราชการอ่ืน และงบประมาณเงินเบิกแทน  

โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการ บันทึกปรับปรุงบัญชีประจําเดือน เพ่ือจัดทํารายงาน 

งบทดลองเปนประจําทุกเดือน 

  2) ภาระงานการวางแผน การประสานงาน มีดังนี้ 

  2.1 วางแผนทํางานในหนา ท่ีตามภาระงานรับผิดชอบ โดยใชความรูความสามารถ 

ประสบการณและความชํานาญ ในดานการบริหารจัดการบัญชีเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

งานท่ีกําหนด และอยางถูกตอง  

      2.2 ประสานการทํางานรวมกันกับคณะ หนวยงาน และหนวยงานภายนอก ดานขอมูลรายงาน

ทางการเงิน รายละเอียดเก่ียวกับการจัดทํารายงานทางการเงิน ระเบียบ ขอเท็จจริง รายละเอียดแสดง

รายการสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย ใหเกิดความรวมมือ เขาใจรวมกันในการดําเนินงาน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังในการจัดทํางบการเงินระบบ KKUFMIS และระบบ GFMIS 

   3) ภาระงานดานการบริการ มีดังนี้ 

      ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แกคณะ หนวยงาน ภายใน

มหาวิทยาลัย การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน ท้ังในสวนของระบบ KKUFMIS และระบบ GFMIS 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2.7 ภาระงานในหนาที่และความรับผิดชอบ 

 ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ 

KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีรายรับของ

มหาวิทยาลัยจากทุกแหลงเงิน ประกอบดวย แหลงเงิน 0 (งบกลาง) แหลงเงิน 2 (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) 

แหลงเงิน 4 (งบประมาณภายนอก มข. เบิกแทน) แหลงเงิน 6 (เงินงบประมาณ ม.ในกํากับ) แหลงเงิน 7 

(เงินเบิกแทน ม.ในกํากับ) การบันทึกต้ังหนี้ การตรวจสอบผังบัญชี การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รับผิดชอบและประสานงาน 5 สวนงาน  

บันทึกรายการฝากถอนระหวางบัญชี จัดทํา รวบรวม สรุปรายงานรับจายเงินบัญชีกองทุนสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานสงสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหลักการท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติงานในตําแหนงนักบัญชี  

ระดับปฏิบัติการ มีภาระงานในหนาท่ีความรับผิดขอบ ดังนี้ 

      2.7.1 บันทึกบัญชีรายรับจากการนําสงเอกสารประจําวัน ทุกแหลงเงิน 

2.7.2 บันทึกตั้งหนี้ตามใบเสร็จรับเงินท่ีระบบเจาหนี้ ประเภทเงินประกัน สํานักงานอธิการบดี 

2.7.3 ตรวจสอบรายการผังบัญชี 

1. ผังบัญชี 111-01-01 บัญชีเงินสด 

2. ผังบัญชี 111-01-03 บัญชีเช็คในมือ 

3. ผังบัญชี 116-99-03 บัญชีพักเงินโอน 

4. ผังบัญชี 116-99-01 ถึง บัญชี 116-99-10 บัญชีพักทุกประเภท 

2.7.4 บันทึกบัญชีการรบัและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

2.7.5 จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 20 บัญชี 

2.7.6 รับผิดชอบสวนงาน จํานวน 5 สวนงาน ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

คณะเทคนิคการแพทย บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร สํานักหอสมุด โดยมีรายละเอียด 

ท่ีตองตรวจสอบ/จัดทําขอมูล ดังนี้ 

1. บันทึกตั้งหนี้ ในระบบบัญชี ทุกแหลงเงิน 

2. บันทึกกองทุนรวม 5% สาธารณูปโภค 5% ทุนสํารองสะสม 5% จากรายรับจริง ทุกเดือน 

3. จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

(1) เรียกขอมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีไดรับผิดชอบ (Download) 

(2) จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

4. การตรวจสอบงบทดลอง ประเภทสินทรัพย หนี้สิน ทุน กับรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

5. การปรับปรุงรายการตามท่ีสวนงานจัดทําบันทึกใหสวนกลางดําเนินการสวนท่ีเก่ียวของ 

6. ปดบัญชีรายคณะ รายแหลงเงิน และรวมเปนภาพหนวยงาน 

(1) บันทึกเงินกันเหลื่อมป (ขอมูลจากงานบริหารงบประมาณ) 

(2) บันทึกคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

(3) บันทึกปรับปรุงรายไดรอรับรู/เงินรับฝาก จากการตรวจสอบของสวนงานและงานบัญชี 

(4) บันทึกรายไดคางรับและปรับปรุงรายการ 

(5) ปดบัญชีรายได คาใชจาย หักงบลงทุน เพ่ือหาทุนสํารองสะสม 

2.7.7 บันทึกรายการฝากถอนระหวางบัญชี 

2.7.8 จัดทํา รวบรวม สรุปรายงานรับจายเงินบัญชีกองทุนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน 

2.7.9 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

  (1) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

  (2) คําสั่งแตงตั้งกรรมการ คณะทํางาน โครงการตาง ๆ 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทท่ี 3  
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการบันทึกบัญชีรายไดแผนดินและเงินเบิกเกินสงคืน เ พ่ือนําเ งินสง

กระทรวงการคลัง จําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยความรู ความชํานาญ ความละเอียดรอบคอบ ในการวิเคราะห

รายการและการบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวน ยึดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หลักการท่ีเก่ียวของ โดยมีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ วิธีการปฏิบัติงาน และขอควร

ระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้                                                                             

 3.1 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562  
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 

พ.ศ. 2562 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสําหรับบัญชี

การเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ  ทรัพยสิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ในการจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง  
ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน ในครั้งนี้ มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับเงินรายไดแผนดินและเงินเบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง เพ่ือเปน
แนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 
3.1.1 การรับเงิน 

 การปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับเงิน ดังนี้  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง  
สวนท่ี 1 รายได ประกาศ ณ วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561  
เปนตนไป มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับคูมือกําหนดไวดังนี้ 

1. รายได ไดแก รายไดแผนดิน และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บ 
หรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ แตมีกฎหมายบัญญัติใหนําไปใชจายเพ่ือการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐได 

2. รายไดแผนดิน ไดแก เงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์  
และตองนําสงคลัง 

3. การจัดเก็บรายไดแผนดินท่ีเปนภาษีอากรจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ท่ีใหอํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ท้ังนี้ ใหพิจารณาถึงความเปนธรรม ความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ 
รวมท้ังการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมดวย โดยในการเสนอ
ยกเวนหรือลดภาษีอากรตอผูมีอํานาจอนุมัติ ใหหนวยงานของรัฐผูเสนอจัดทําประมาณการสูญเสียรายได
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการยกเวนหรือลดภาษีอากรดวย 

4. การจัดเก็บ ลด และยกเวนรายไดแผนดินท่ีเปนคาธรรมเนียมอันมิใชคาตอบแทน 
การใหบริการ จะกระทําไดก็แตโดยอํานาจตามกฎหมาย 

5. บรรดาเงินท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ไมวาจะไดรับตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใช
ทรัพยสินหรือเก็บดอกออกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหนําสงคลังตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไดรับเงินท่ีมีผูมอบให โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให 
ใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูมอบใหเพ่ือหาดอกผล 
ใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐนั้นก็ดี ใหหนวยงานของรัฐนั้นจายหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงิน 
ท่ีไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือกับ
รัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวาง
ประเทศอ่ืนใดหรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมท้ังเงินท่ีไดรับสืบเนื่องจากโครงการ
ชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอ่ืนโดยไมตองนําสงคลังก็ได 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งท่ีไดรับเงิน 
ในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้นไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได 

(1) เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตอง
จายเพ่ือบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 
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(2) เงินรายไดของหนวยงานของรัฐ ท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใด 
ท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห 

(3) เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
(4) เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซ้ือหุนในนิติบุคคลอ่ืน 
การจายเงินตาม (2) และ (3) ตองเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับอนุ มัติจากรัฐมนตรี 

และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ สวนการจําหนายหุนและการซ้ือหุนตาม (4) ตองเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

6. การกันเงินรายไดเพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของหนวยงานนั้น 
หรือเพ่ือการหนึ่งการใดเปนการเฉพาะจะกระทํามิได เวนแตจะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

7. ภายใตบังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือนําสงคลัง ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งวิสาหกิจนั้น 

ใหรัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
เพ่ือนําสงคลัง ในอัตราไมนอยกวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิ 
หรือกําไรสะสม เพ่ือนําสงคลังเพ่ิมเติมจากวรรคสองในจํานวนท่ีกระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได 

 
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 หมวด 1 บทท่ัวไป มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับคูมือ

กําหนดไวดังนี้ 
1. ท่ีราชพัสดุ ไดแก 

1.1 อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด 
1.2 ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
1.3 ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชนของทางราชการตามกฎหมาย 

2. อสังหาริมทรัพยดังตอไปนี้ ไมเปนท่ีราชพัสดุ 
2.1 ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดิน 

โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน แตไมรวมถึงท่ีดินรกรางวางเปลาท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการตามกฎหมาย 

2.2 อสังหาริมทรัพยอ่ืนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไว
เพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน 

2.3 อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4 อสังหาริมทรัพยขององคการมหาชน ซ่ึงไดมาโดยมีผู อุทิศใหหรือโดยการซ้ือ 

หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดหรือทรัพยสินขององคการมหาชนนั้น โดยไมไดใชเงินงบประมาณแผนดิน 
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

2.5 อสังหาริมทรัพยของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงไดมาโดยมีผูอุทิศให 
หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดหรือทรัพยสินของสถานศึกษานั้น โดยไมไดใชเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

2.6 อสังหาริมทรัพยของหนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดมาโดยมีผูอุทิศให 
หรือโดยการซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดหรือทรัพยสินของหนวยงานของรัฐนั้น โดยไมได ใช 
เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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2.7 อสังหาริมทรัพยท่ีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเวนไวไมใหถือเปนท่ีราชพัสดุ 
3. ใหกระทรวงการคลัง เปนผู ถือกรรมสิทธิ์ ใน ท่ีราชพัสดุ  ใหกรมธนารักษ มีหนา ท่ี 

ในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ สวนการใชและการจัดหาประโยชนใหเปนไปตามท่ีบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน

สงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 6 การรับเงินของสวนราชการ สวนท่ี 2 การรับเงิน มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
คูมือกําหนดไวดังนี้ 

1. การรับเงินใหรับผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตกรณีท่ีมีเหตุขัดของหรือมีความจําเปนเรงดวนซ่ึงไมสามารถรับผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ได ใหรับเปนเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

2. ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ใหสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้นออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการ หรือการรับเงินอ่ืนใด 
ท่ีมีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนท่ีรับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเปนการรับเงิน 
ตามคําขอเบิกเงินจากคลัง หรือเปนการไดรับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ 

3. ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดท่ีมีการชําระ 
เปนประจํา และมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได 

4. ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน เงินประเภทใด 
ท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
มาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ได โดยใหแสดงรายละเอียดวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด 
ถึงเลขท่ีใดและจํานวนเงินรวมรับท้ังสิ้นเทาใดไวดานหลักสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย  ในกรณีท่ีมี 
การรับเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึก
ขอมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

5. เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค 
หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนท่ีไดรับ พรอมเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันนั้นท้ังหมด
สงตอเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการนั้น 

6. ให หั ว หน า ส ว น ราชการหรื อผู ท่ี ไ ด รั บมอบหมาย เป นลายลั กษณ อั กษรจาก 
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบ 
วาถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ 
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Payment) ท่ีไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 4 การจัดเก็บรายไดและการนําสงเงิน มีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
คูมือกําหนดไวดังนี้ 

1. การจัดเก็บรายไดและการนําสงเงิน กรณีเงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพ่ือการใด
กอนนําสงมหาวิทยาลัยมิได 

2. เม่ือมีการรับเงินรายไดทุกประเภท ตองมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน
อยางอ่ืนไวเปนหลักฐาน โดยมอบตนฉบับใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง และใหบันทึกขอมูลการรับเงิน 
หรืออยางชาในวันทําการถัดไป 

3. ใหนําเงินรายไดประเภทตาง ๆ ท่ีไดจัดเก็บแลวฝากธนาคารในวันนั้น หรืออยางชา 
ในวันทําการถัดไป ในระหวางท่ียังไมไดนําฝากธนาคารในวันนั้นใหมหาวิทยาลัย หรือ สวนเก็บรักษาเงิน  
เอกสารแทนตัวเงิน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญไวในตูนิรภัย ท่ีจัดตั้งไวในท่ีปลอดภัย แข็งแรง ในสํานักงาน 
ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานนั้น และตองนําเงินท่ีไดรับเขาฝากไวในบัญชีธนาคารในวันทําการถัดไป 

4. หลักเกณฑ วิธีการรับเงิน และการนําสงเงิน แบบใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายได
อ่ืนๆ และแบบรายงาน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
3.1.2 การตรวจสอบเอกสารการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

การปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกฎหมายท่ีเ ก่ียวของกับการตรวจสอบเอกสารการรับและนําส ง เ งิน
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจายเงินของสวนราชการ สวนท่ี 1 หลักเกณฑการจายเงิน มีสาระสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับคูมือกําหนดไวดังนี้ 

1. หลักเกณฑการจายเงินของสวนราชการ ดังนี้  
(1) การจายเงินใหกระทําเฉพาะท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กําหนดไว 

หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจ 
ไดอนุมัติใหจายได 

(2) การอนุมัติจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปนี้ 
1)  สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมหรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเทาข้ึนไปหรือท่ี
มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทข้ึนไป สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง
ท่ีมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค หรือแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรม
จะมอบหมายให หัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานนั้นก็ได 

2)  สวนราชการในราชการบริหารสวนภู มิภาค ให เปนอํานาจของหัวหนา 
สวนราชการในภูมิภาค 

3) ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามท่ีไดรับอนุญาตใหจาย 
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4) ใหผูมีอํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจายเงินพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการ
จายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับหรือลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได 

5) การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
6) การจาย โดยท่ียังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน หามมิให 

ผูมีหนาท่ีจายเงินเรียกหลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
7) ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดท่ีไมสามารถ 

มารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหผู อ่ืนเปนผูรับเงินแทนก็ได โดยใชใบมอบฉันทะตามแบบ 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด การจายเงินใหแกบุคคลภายนอกจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้น 
ไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมารับแทนก็ได การจายเงินในกรณี
ท่ีมีการโอนสิทธิเรียกรอง และการจายเงินชําระหนี้ใหแกผูขายในตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

8) ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีจายกํากับไวในหลักฐาน 
การจายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ในกรณีท่ีหลักฐานการจายเปนภาษาตางประเทศ  
ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมี 5 รายการไวดวย และใหผูใชสิทธิ
ขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย 

9) การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบ และใหหัวหนา 
สวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบการจายเงิน 
กับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน 

2. หลักฐานการจายเงินของสวนราชการ ดังนี้  
(1) การจายเงินของสวนราชการ ใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ซ่ึงผูรับเงิน 

เปนผูออกให หรือรายงานการจายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) หรือใบรับรองการจายเงิน 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย 

(2) การจายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพ่ือเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง 
ใหใชรายงานในระบบตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย 

3. ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้ 
(1)  ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
(2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

4. ใบเสร็จรับเงินจากการรับเงินของสวนราชการ ดังนี้ 
(1)  ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง กําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไว

กับเลมอยางนอยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(2)  ใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(3)  ใบเสร็จรับเงิน ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 
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(4)  หามขูดลบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงิน  
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวน 
โดยใหผู รับเ งินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไว  หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเ งินนั้น ท้ังฉบับ 
แลวออกฉบับใหมโดยใหนําใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 
 5. การนําเงินสงคลังและฝากคลังของสวนราชการ ดังนี้ 

(1) เงินท่ีเบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลัง
ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันรับเงินจากคลัง ในกรณีท่ีสวนราชการมีการรับคืนเงินท่ีไดจายไปแลว  
เปนเงินสดหรือเช็ค ใหนําสงคืนคลังภายในสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับคืน ยกเวนกรณีมีการรับคืนเงิน
ท่ีไดจายไปแลวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ใหนําสงคืนคลังตามระยะเวลาท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด หนา 26 เลม 136 ตอนพิเศษ 120 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 การนําเงินสงคืนคลัง
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนําสงผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

(2) การนําเงินสงคลัง ถานําสงกอนสิ้นป 1 งบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 
ท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป ใหสวนราชการนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน แตถานําสงภายหลังกําหนดดังกลาว 
ใหนําสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

(3) เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใหนําสงหรือนําฝากคลังภายใน
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้ 

1) เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ใหนําสงหรือนําฝากในวันท่ีไดรับหรืออยางชา
ภายในวันทําการถัดไป 

2) เงินรายไดแผนดินท่ีไดรับเปนเงินสด ใหนําสงอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง แตถา 
สวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหม่ืนบาท ก็ใหนําเงินสงโดยดวนแตอยางชา
ตองไมเกินสามวันทําการถัดไป 

3) เงินรายไดแผนดินท่ีรับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ใหนําสงภายใน
ระยะเวลาท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

4) เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงภายในสิบหาวันทําการ
นับแตวันรับเงินจากคลังหรือนับแตวันท่ีไดรับคืน 

5) เงินนอกงบประมาณท่ีรับเปนเงินสด ใหนําฝากคลังอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  
แตสําหรับเงินท่ีเบิกจากคลังเพ่ือรอการจาย ใหนําฝากคลังภายในสิบหาวันทําการนับแตวันรับเงินจากคลัง 
 6. วิธีการนําเงินสงคลังและฝากคลัง ดังนี้  

(1) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูนําเงินสงคลัง 
(2) วิธีการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ใหหนวยงานผูเบิกในสวนกลาง หรือในสวนภูมิภาค 

นําสงหรือนําฝากเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณี  
กรณีท่ีเปนเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ใหจัดทําใบนําฝากเงิน พรอมท้ังนําเงินสด หรือเช็ค 
หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสํานักงานคลังจังหวัด 
แลวแตกรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดหนวยงานผูเบิกท่ีใชวิธีการเชื่อมโยงขอมูล 
เขาระบบหรือวิธีการอ่ืน ใหถือปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หนา 27 เลม 136 ตอนพิเศษ 120 ง 
ราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 
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3.1.3 การบันทึกบัญชี 
การปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ  

มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับคูมือกําหนดไวดังนี้ 
1. ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไว ซ่ึ ง ระบบบัญชี อัน ถูกตอง แยกตามสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจาย 
ตามความจําเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เปนประจํา โดยการบันทึกรายการในสมุดบัญชี ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   

2. ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเ งิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยวันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3. ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

4. ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกใหสง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของของมหาวิทยาลัยเปนการเ พ่ิมเติมได 
ตามความจําเปน 

5. ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สําหรับบัญชีการเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับคูมือกําหนดไวดังนี้ 
1. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐในปจจุบัน จัดทําตามเกณฑ 

คงคางแบบผสม (Modified Accrual Basis) โดยใชบัญชีชุดรัฐบาลเปนหลักในการจัดทํา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงไดจัดทํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับบัญช ี
การเงินแผนดิน เพ่ือใชสําหรับการจัดทํารายงานการเงินของแผนดิน ท่ีเก่ียวของกับการรับจายเงินคงคลัง 
รวมท้ังรายการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการแทนรัฐบาล  
เชน ขอมูลเ ก่ียวกับหนี้สาธารณะของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เงินลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และท่ีดินราชพัสดุของกรมธนารักษ เปนตน  

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับบัญชีการเงินแผนดิน 
ประกอบดวย รายการท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน ไดแก สินทรัพย หนี้สิน 
สวนทุน รายได และคาใชจาย โดยในแตละสวนจะกลาวถึง เกณฑการรับรู การวัดมูลคา และการจัด
ประเภทแตละองคประกอบในงบการเงิน 
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 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 8 การทําบัญชี รายงานการเงิน และการสอบบัญชี มีสาระสําคัญ
กําหนดไวดังนี้ 

1. การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปและใหดําเนินการในระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
 หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะตองเก็บไวเพ่ือใหการตรวจสอบในท่ีปลอดภัย  
อยาใหสูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานท่ียังไมไดรับการตรวจสอบตองเก็บไวเปนระยะเวลา 10 ป  
สวนหลักฐานท่ีไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินแลวใหเก็บไว 5 ป เวนแตเปนเอกสาร
หลักฐานท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการทางคดีใหเก็บไวจนกวาคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 

2. การจัดทํารายงานทางการเงิน ใหจัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกตอง
ตามความเปนจริง ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย โดยใหจัดทํา
รายงานการเงิน ดังนี้  

(1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับจาก 
วันสิ้นไตรมาส 

(2) รายงานการเงินประจําป ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแต 
วันสิ้นปบัญชี ท้ังนี้ รูปแบบของรายงานใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยการออกเปนประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  
 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

               ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง  
ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.2.1 การรับเงินและการนําสงเงินรายไดแผนดิน ตามแตละกรณี ดังนี้ 
1. เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด กรณีรับเงินจากการจําหนายพัสดุ ท่ีเปนทรัพยสินของ

แผนดิน ตองมีการออกใบเสร็จรับเงินและนําสงเงินแผนดินคืนใหกับกระทรวงการคลัง โดยทรัพยสิน

ดังกลาวอาจอยู ท่ีสวนงาน คณะหรือหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี เม่ือมีการจําหนายพัสดุชํารุด 

ตามระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของแลว สวนงาน คณะหรือหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี ผูเปนผูดูแลทรัพยสิน

นั้นตองมีหนาท่ีในการออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูชําระเงินคาพัสดุชํารุด โดยเปนการออกใบเสร็จรับรายได

แทนสํานักงานอธิการบดี และทําสรุปนําสงเงินตอกองคลัง เพ่ือกองคลัง จะดําเนินการจัดทําเอกสาร 

นําสงเงินตอกระทรวงการคลังตอไป 

2. เงินเหลือจายปเกา เปนเงินงบประมาณรายจายท่ีมหาวิทยาลัยเบิกจายแลวแตไมไดจาย
หรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณหรือภายหลัก
ระยะเวลาเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กรณีรับเงินเหลือจายปเกาท่ีเปนเงินแผนดิน หนวยงานรับเงิน 
และออกใบเสร็จรับเงินใหผูชําระเงินหรือผูถูกหักเงิน และแนบเอกสารประกอบการรับเงินใหถูกตอง
ครบถวน พรอมจัดทําเอกสารชุดรายรับเงินแผนดิน และนําสงเงินตอกองคลัง เพ่ือจัดทําเอกสาร 
ชุดนําสงเงินแผนดิน และบันทึกบัญชี 
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3. รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง เปนรายไดจากเงินท่ีเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก 

บริษัท หาง ราน กรณีผิดสัญญาหรือขอตกลงซ้ือขาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการรับเงินคาปรับ เงินชดใชผิดสัญญาหรือขอตกลง  

จะมีบันทึกขอความจากกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี เรียนผูอํานวยการกองคลัง (ผานหัวหนางาน

การเงิน) เรื่อง ขอใหรับชําระเงิน กรณี ไดรับเงินเกินสิทธิหรือไดรับเงินไปโดยไมมีสิทธิ โดยระบุรายละเอียด

ตามแตละกรณี พรอมกับสงเงินหรือเอกสารการรับเงินตอกองคลัง เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูจายเงิน 

โดยตนฉบับใบเสร็จสงใหกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี เพ่ือดําเนินการสงตอใหผูจายเงิน สวนสําเนา

ใบเสร็จรับเงินใชเพ่ือประกอบเอกสารชุดรายรับและนําสงเงินแผนดิน และการบันทึกบัญชี 

4.  เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ (รับแทนกรมธนารักษ) กรณีการจําหนายหรือ

ขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ ซ่ึงเปนทรัพยสินของกรมธนารักษ เชน อาคาร สถานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตองมีการออกใบเสร็จรับเงินและนําสงเงินแผนดินคืนใหกับกระทรวงการคลัง โดยการรับแทนกรมธนารักษ 

โดยทรัพยสินดังกลาวอาจอยูท่ีสวนงาน คณะหรือหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี เม่ือมีการจําหนายพัสดุ

ชํารุดตามระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของแลว สวนงาน คณะหรือหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี ผูเปนเจาของ

ทรัพยสินนั้นตองมีหนาท่ีในการออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูซ้ือพัสดุชํารุด โดยเปนการออกใบเสร็จรับรายได

แทนสํานักงานอธิการบดี และทําสรุปนําสงเ งินตอกองคลัง เ พ่ือกองคลัง จะดําเนินการจัดทํา 

เอกสารนําสงเงินตอกระทรวงการคลังตอไป 

3.2.2 การรับเงินและการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน ตามแตละกรณี ดังนี้ 
1. เงินเดือน (ขาราชการ)  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจางงานซ่ึงจายใหแกขาราชการเปนราย

เดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงินเดือน 

(ขาราชการ) เปนการนําสงเงินเดือนของขาราชการ ท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณีเบิกจายเงินเดือนเกิน

สิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึงการเบิกจาย

เงินเดือนประจําเดือน  

2. คาจาง (ลูกจางประจํา) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจางงานซ่ึงจายใหแกลูกจางประจําเปน

รายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงิน

คาจาง (ลูกจางประจํา) เปนการนําสงเงินคาจาง ของลูกจางประจํา ท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณี

เบิกจายเงินเดือนเกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมี 

อางถึงการเบิกจายเงินเดือนประจําเดือน สงคืนเงินใหกับกรมบัญชีกลาง  

3. เงินบํานาญปกติ คาใชจายตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายเปนรายเดือน

จนกวาจะถึงแกกรรมหรือหมด กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงินบํานาญปกติ เปนการนําสงเงินบํานาญปกติ  

ท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณีเบิกจายเงินบํานาญเกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการ 

นําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึงการเบิกจายเงินบํานาญประจําเดือน สงคืนเงินใหกับ

กรมบัญชีกลาง  
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4. เงินบําเหน็จ คาใชจายตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซ่ึงจายครั้งเดียวเปนเงินกอน 

กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงินบําเหน็จ เปนการนําสงเงินบําเหน็จ ท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณีเบิกจายเงิน

บําเหน็จ เกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึงการ

เบิกจายเงินบําเหน็จ สงคืนเงินใหกับกรมบัญชีกลาง   

5. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง ไดแก เ งินประจําตําแหนงผูบริหารระดับสูง ระดับกลางรวมถึงผูบริหารมหาวิทยาลัย  

เปนตน กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงินประจําตําแหนง เปนการนําสงเงินประจําตําแหนง ท่ีมีการจายใหกับ

บุคลากรในกรณีเบิกจายเงินประจําตําแหนงเกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืน

กระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึงการเบิกจายเงินประจําตําแหนงประจําเดือน สงคืนเงินใหกับรมบัญชีกลาง 

6. เงินสมทบ เงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาใชจายท่ีหนวยงานจายสมทบเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานเงินแผนดิน (กลุมเดิม) กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงินสมทบ เงินสะสมกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณีเบิกจายเงินสมทบ เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

เกินสิทธิหรือไม มีสิทธิ์ ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึง 

การเบิกจายเงินเงินสมทบ เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําเดือน สงคืนเงินใหกับกรมบัญชีกลาง 

7. เงินชวยคาครองชีพผูมีเบ้ียหวัดบํานาญ คาใชจายเปนการชวยคาครองชีพท่ีจายใหผูไดรับ

เบี้ยหวัด หรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กรณีเงินเบิกเกินสงคืนเงิน 

ชวยคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัดบํานาญ ท่ีมีการจายใหกับบุคลากรในกรณีเบิกเงินชวยคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัด

บํานาญ เกินสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ไดรับ จึงจําเปนตองมีการนําสงเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยจะมีอางถึง 

การเบิกจายเงินชวยคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัดบํานาญ ประจําเดือน สงคืนเงินใหกับกรมบัญชีกลาง 

 

3.3 ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน  

ในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน จําเปนตองมีขอควรระวังในการปฏิบัติงานเพ่ือไมใหเกิด

ขอผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตามแตละกรณี ดังนี้ 

3.3.1 การรับเงิน    

1. การบันทึกออกใบเสร็จรับเงิน ตองเปนใบเสร็จรับเงินท่ีใชสําหรับรับเงินรายรับเงินแผนดิน 

โดยบันทึกในแหลงเงิน 6 งบประมาณ ม.ในกํากับ  

2. การรับเงินรายไดแผนดิน มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหนําฝากเขาบัญชีท่ีเปดไวเพ่ือรับ

เ งินและนําสงกระทรวงการคลังไว เฉพาะ เ พ่ือการบริหารจัดการเงินดานการรับและนําสงเ งิน 

ตอกระทรวงการคลังใหเกิดสภาพคลองและการตรวจสอบ คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ือจายคืนเจาหนี้) เลขท่ีบัญชี 983-9-53019-4  

ดังนั้น เม่ือมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ตองนําฝากและระบุเลขท่ีบัญชี 983-9-53019-4 

ในใบเสร็จรบัเงินใหถูกตอง หากมีการนําฝากเงินเขาบัญชีอ่ืน จะทําใหการปฏิบัติงานยุงยากเพ่ิมข้ึนจะสงผล
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตอการนําสงเงินกระทรวงการคลัง ซ่ึงงานการเงินตองเพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติฝากถอน

ระหวาง 

3. เพ่ือลดภาระงานข้ันตอนการแกไขปรับปรุงในการจัดทําเอกสารรับและนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง ตลอดจนการบันทึกปรับปรุงบัญชีท่ีเก่ียวของ 

4. การตีความรายการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวิเคราะหรหัสบัญชีในการบันทึกบัญชี ตองใหถูกตอง

สอดคลองกันท้ังกระบวนการปฏิบัติงานระบบการเงิน (รหัสรายรับ รหัสรายจาย) ระบบบัญชี (รหัสบัญชี)  

มีความซับซอน และยุงยาก ตองอาศัยความเขาใจและทักษะ การเชื่อมโยง ประสบการณ ซ่ึงอาจเกิด

ขอผิดพลาดได 

3.3.2 การตรวจสอบเอกสารการรับและนําสงเงิน 

1. กรณีท่ีการบันทึกบัญชีดานรายการรับอาจเกิดกรณีท่ีมีการเชื่อมโยงกับการบันทึกบัญชี

แหลงเงิน 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงตองประสานงานกับบุคลากรงานบัญชีท่ีเก่ียวของกัน  

หรือบันทึกบัญชีระหวางกัน เพ่ือปองกันการบันทึกบัญชีซํ้าซอน หรือทําความเขาใจรวมกันในแตละกรณี  

เชน การบันทึกบัญชีเงินเดือน ซ่ึงการจายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ของแหลงเงิน 2 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. การตรวจสอบเอกสารประกอบเพ่ือการวิเคราะหรหัสบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชี ประกอบดวย 

การตรวจสอบรหัสรายรับในใบเสร็จรับเงิน การเทียบรหัสรายรับ-จายกับรหัสบัญชี การตรวจรหัสรายรับ 

ในการจัดทําใบสั่ งจายเ พ่ือนําส งกระทรวงการคลั ง การตรวจรหัสรายรับ -จายเทียบระหว าง 

รหัสบัญชีในระบบ KKUFMIS กับรหัสรายรับ-จายในระบบ GFMIS และสามารถสอบทานตรวจสอบระหวาง

กันได โดยผูปฏิบัติงานตองใชความละเอียดรอบคอบ ความชํานาญประสบการณ ประกอบการวิเคราะห 

ในแตละกรณี 

3. การนําสงเงินรายไดแผนดิน หรือเงินเบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง กรณีนําสง 

ในเดือนถัดไป อาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินชวงวันสิ้นเดือน ซ่ึงอาจดําเนินการ

จัดทําเอกสารและขออนุมัติเบิกจายเงินคืนกระทรวงการคลังไมแลวเสร็จภายในเดือนท่ีออกใบเสร็จ  

ซ่ึงสงผลกับรหัสบัญชีในการบันทึกบัญชีและการสําเนาเอกสารชุดนําสงไวเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี  

เพ่ือรับรูรายไดในวันทําการแรกของเดือนถัดไป 

3.3.3 การบันทึกบัญชี 

1. การโอนขอมูลรายรับแหลงเงิน 6 เงินงบประมาณ ม. ในกํากับ จากระบบการเงิน 

กับระบบบัญชี ยังไมสามารถโอนขอมูลเขาระบบบัญชีไดโดยตรงเหมือนการปฏิบัติงานดานรายรับแหลงเงิน 

2 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงตองมีการวิเคราะหรายการท่ีเกิดข้ึนและกําหนดรหัสบัญชีท่ีสอดคลอง

กันตามแตละกรณี โดยใชตองใชความรูและประสบการณ ความเขาใจเรื่องการเชื่อมโยงกันระหวาง 

รหัสรายรับ รหัสรายจาย รหัสบัญชี ในระบบ KKUFMIS และระบบ GFMIS ซ่ึงกอใหเกิดความเสี่ยง 

ตอการเกิดขอผิดพลาดได 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2. การบันทึกบัญชีเงินแผนดินจําเปนตองใชระบบรวม 2 ระบบ คือ ระบบ KKUFMIS  

และระบบ GFMIS ซ่ึงขอมูลทางบัญชีและรายงานการเงินตองถูกตองตรงกัน และรอบระยะเวลา 

การบันทึกบัญชีเพ่ือปดงบการเงินประจําเดือนตองแลวเสร็จภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เนื่องจาก 

ระบบ GFMIS ตองปดระบบเพ่ือประมวลและรายงานผลประจําเดือน ซ่ึงจะไมสามารถแกไขหรือเพ่ิมเติม

ขอมูลไดในเดือนนั้น 

3. การบันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชีดานการรับเงินรายไดแผนดิน และเงินเบิกเกินสงคืน  

เพ่ือนําสงกระทรวงการคลัง จําเปนตองบันทึก ตรวจสอบและปดงบการเงินประจําเดือนใหแลวเสร็จ 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว.36 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2563 เรื่อง การปดงวดบัญชีสําหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS  

ดังนั้นจึงตองมีการชี้แจงและทําขอตกลงระหวางสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอเวลาท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

4. การบัน ทึกปรั บปรุ งบัญชี  หาก เ กิดกร ณีข อ มูลระหว า ง รหั ส ร ายรั บจ ากการ 

ออกใบเสร็จรับเงินและรหัสรายจายจากการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือการนําสงเงินกระทรวงการคลัง  

รวมถึงการเทียบกับการนําสงเงินตามระบบ GFMIS โดยตองมีขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกัน 

5. การตีความรายการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวิเคราะหรหัสบัญชีในการบันทึกบัญชี ตองถูกตอง

สอดคลองกันท้ังกระบวนการปฏิบัติงานระบบการเงิน (รหัสรายรับ รหัสรายจาย) ระบบบัญชี (รหัสบัญชี)  

มีความซับซอน และยุงยาก ตองอาศัยความเขาใจและทักษะ การเชื่อมโยง ประสบการณ ซ่ึงอาจ 

เกิดขอผิดพลาดไดงาย 

6. กรณีท่ีการบันทึกบัญชีดานรายการรับอาจเก่ียวของกับการบันทึกบัญชีแหลงเงิน 2  

เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน กรณีรับเงินเหลือจายปเกาจากการหักเงินเดือนประจําเดือน 

ของบุคลากร จึงตองประสานงานกับบุคลากรงานบัญชีท่ีเก่ียวของ หรือบันทึกบัญชีระหวางกัน เพ่ือไมให

เกิดการบันทึกบัญชีซํ้าซอน หรือทําความเขาใจรวมกันในแตละกรณี  

7. การบันทึกปรับปรุงบัญชี ถาเกิดกรณีขอมูลระหวางรหัสรายรับจากการออกใบเสร็จรับเงิน

และรหัสรายจายจากการจัดทําใบสั่งจาย เพ่ือการนําสงเงินกระทรวงการคลัง รวมถึงการเทียบกับการ 

นําสงเงินตามระบบ GFMIS ตองมีขอมูลท่ีถูกตองตรงกัน 

8. ด านรายการรั บ เ งิน  บั น ทึก ใบสํ า คัญรับ  (RV) วั น ท่ีบั น ทึกบัญชี ร ะบุ ตามวั น ท่ี 

ออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือใหวันท่ีรายงานการรับเงินถูกตองตรงกันกับวันท่ีรับเงินจริง 

9. ดานรายการนําสงเงิน บันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) วันท่ีบันทึกระบุตามวันท่ีจายเงิน 

ในใบสั่งจาย เพ่ือใหวันท่ีรายงานการจายเงินถูกตองตรงกันกับวันท่ีจายเงินจริง 

10. การบันทึกใบสําคัญรับ เม่ือระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารถูกตองแลว ตองระบุประเภท

การรับและฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเลขท่ี 983-9-53019-4 ดวยทุกครั้ง เพ่ือใหขอมูลรายการท่ีบันทึก

นั้นไหลเขาทะเบียนฝากถอนเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะสงผลตอการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคารท่ีสามารถตรวจสอบท่ีมาของเงินฝากไดงายยิ่งข้ึน 

https://drive.google.com/file/d/15I4aZhFnzgazFI4WCL162IukTrko0mlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15I4aZhFnzgazFI4WCL162IukTrko0mlV/view?usp=sharing
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บทท่ี 4  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษา 

  การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน ประกอบดวยเงินรายไดแผนดินและเงินเบิกเกินสงคืน  
โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตั้งแตข้ันตอนการตรวจการรับและวิเคราะหประเภทรายรับ การวิเคราะห 
การนําสงเงินกระทรวงการคลัง การวิเคราะหรายการและกําหนดรหัสบัญชี การบันทึกบัญชีการรับ 
และนําสงเงินกระทรวงการคลังในระบบ KKUFMIS เทคนิคการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษา โดยมีหลายสวน 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแตบุคคลภายนอก คณะ หนวยงาน งานการเงิน  
งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคและทันตอ 
รอบระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษา ดังนี้ 
 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
4.1.1 การตรวจการรับและวิเคราะหประเภทรายรับ รายการท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแยกกลุมเอกสารตาม

ประเภทการรับเงินและการนําสงเงิน ดังนี้ 
1)  เงินรายไดแผนดิน  
2) เงินเบิกเกินสงคืน  

4.1.2 การวิเคราะหการนําสงเงินกระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจสอบการรับเงินและนําสงเงิน
กระทรวงการคลังวามีการดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเดียวกันหรือมีการรับเงินแตนําสงเงิน
กระทรวงการคลังในเดือนถัดไปจากเดือนท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการวิเคราะห 
และการกําหนดรหัสบัญชีเพ่ือบันทึกรายการรับเงินและการนําสงเงินกระทรวงการคลัง รวมท้ังเพ่ือให 
การบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS กับระบบ GFMIS สอดคลองถูกตองตรงกัน โดยวิเคราะหเปน 2 กรณี 
ดังนี้ 

1) การรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน  
2) การรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

4.1.3 การวิเคราะหรายการและกําหนดรหัสบัญชี เพ่ือใชในการบันทึกบัญชีตามรายการท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง 
รหัสรายรับ–จาย รหัสบัญชี และรหัส GFMIS ไดในปจจุบัน ดังนั้นการบันทึกบัญชีจึงจําเปนตองใช 
การวิเคราะหรายการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือบันทึกบัญชี และใหเกิดความเชื่อมโยงกันของทุกสวนท่ีเก่ียวของ  
สามารถตรวจสอบและสอบทานระหวางกันได 

1) ดานการรับ  
1. ตรวจสอบรหสัรายรับ-จาย ตามใบเสร็จรับเงิน ถูกตองตามรายการรับเงินท่ีเกิดข้ึน 
2. เปรียบเทียบรหัสรายรับ-จาย กับรหัสบัญชี โดยตรวจสอบไดจากหนาจอเมน ู

การกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ ในระบบ KKUFMIS เพ่ือใหไดรหัสบัญชีมาใชประกอบการบันทึก
ใบสําคัญรับ (RV) ของการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน 
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2) ดานการนําสงเงินกระทรวงการคลัง  
1. ตรวจสอบรหัสรายรับ-จาย เปรียบเทียบกับรหัสรายรับ-จายในใบสั่งจาย (FNPV)  

ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือนําเงินสงกระทรวงการคลัง โดยรหัสรายรับ-จาย ตองถูกตองตรงกันกับรหัสรายรับ-จาย 
จากการรับเ งินตามใบเสร็จรับเ งิน เ พ่ือเปนการกลับรายการบัญชีลางรายไดออกเพ่ือนําสงเงิน
กระทรวงการคลัง 

2. ตรวจสอบรหัสรายรับ-จายในใบสั่งจาย (FNPV) ในระบบ KKUFMIS เปรียบเทียบกับ
รหัสรายการตามเอกสารประกอบการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS (นส01-การรับเงินของหนวยงาน)  
โดยรหัสรายรับ-จาย ตองถูกตองตรงกัน 

3. ตรวจสอบรหัสรายรับ-จายในเอกสารประกอบการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS  
ท่ีใชประกอบการวิ เคราะหรหัสบัญชี ประกอบดวย รายงานการรับรายไดและนําสงเ งินคงคลัง  
(นส01-การรับเงินของหนวยงาน) (นส02-1-นําสงเงินแบบผานรายการ) รายงานการบันทึกรายการบัญชี
แยกประเภท (บช01-บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท) เพ่ือกําหนดรหัสบัญชีท่ีถูกตองตรงกัน 

4.1.4 การบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีมีการบันทึกในข้ันตอนการรับเงินและการนําสงเ งิน 
ใหกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1) ดานการรับ บันทึกบัญชีในใบสําคัญรับ (Receipt Voucher)  
1.1 การรับเงินรายไดแผนดิน ประกอบดวย เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด เงินเหลือจาย

ปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ (รับแทนกรมธนารักษ) 
1.2 การรับเงินเบิกเกินสงคืน ประกอบดวย เงินเดือน (ขาราชการ) คาจาง (ลูกจางประจํา) 

เงินบํานาญปกติ เงินบําเหน็จ เงินประจําตําแหนง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยคาครองชีพ 
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

2) ดานการนําสงเงินกระทรวงการคลัง บันทึกบัญชีในใบสําคัญท่ัวไป (Journal Voucher) 
1.2 เงินรายไดแผนดิน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1.2.1 การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

1.2.2 การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป  

1.3 เงินเบิกเกินสงคืน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1.3.1 การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

2.2.2 การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป  
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 จากภาระงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงไดเลือกการปฏิบัติงาน  

การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง มาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 1 แสดงมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) การบันทึกบัญชี 
             การรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
 

 
กองคลัง 

มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

(Standard Operation 
Procedure) 

การบันทึกบญัชีการรับ 
และนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง  

รหัสเอกสาร 
FN-03-01 

ออกวันที ่ หนวยงาน 
ควบคุมโดย 
อนุมัติโดย 

งานบัญชี กองคลัง 
หัวหนางานบัญชี กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ลําดับ 
แผนภูมิ  

Flow-Chat 
ข้ันตอน/วิธดีําเนนิการ ผูรบัผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1. รับชุดเอกสารรายรับเงินแผนดิน  
และชุดนําสงเงินแผนดิน งานการเงิน 

สิรินันท 

1. ชุดรายรับเงินแผนดิน 
1. ใบนําสง-FNDC 
2. ใบสรุปนําสง-FNDS 
3. ใบรับเงินนําสง-FNDR 
4. ใบนําฝาก-FNDP 

2. ชุดนําสงเงนิแผนดนิ 
1. ใบสั่งจาย-FNPV 
2. รายงานการรับเงินรายไดและนําสงเงินคงคลัง  

2.1 นส-01 การรับเงินของหนวยงาน 
2.2 นส02-1 นําสงเงินแบบผานรายการ 
2.3 บช01-บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท 

3. ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 
4. ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 

เอกสารประจําวันเดือน 
สงไมเกิน 

วันท่ี 3 ของเดือนถัดไป 

2 

 
 
 
 

1. จับคูชุดรายรับกับชุดนําสงเงิน
กระทรวงการคลัง  

1.1 รับและนําสงในเดือน 
1.2 รับและนําสงขามเดือน 
1.3 รหัสรายรับตามใบเสร็จรับเงิน 
1.4 รหัสรายรับตามใบสัง่จาย 
1.5 รหัสรายรับ-รายจายตาม GFMIS 

สิรินันท 

1. ชุดนําสงรายรับเงินแผนดิน 
2. ชุดนําสงเงินแผนดิน 
3. กําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ 
4. รหัสรายรับ-รายจาย GFMIS 
5. ใบสําคัญรับ-RV 
6. ใบสําคัญท่ัวไป-JV 

1 วันทําการ 

3 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวน
จากการวิเคราะหเพื่อกําหนดรหัสบัญชี
ตามระบบ KKUFMIS 
 

สิรินันท 
1. รายงานใบสําคัญประจําวัน  

ตามประเภทใบสําคัญ 
2. รายงานแยกประเภทท่ัวไป GFMIS 

1 วันทําการ 

4 

 
 
 
 
 

1. บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการในระบบ
บัญชีโปรแกรม KKUFMIS 
1.1 บัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
1.2 บัญชีเบิกเกินสงคืนรอนําสง 
1.3 บัญชีเงินรับฝากท่ีตองจายคืน 

สิรินันท 
1. ใบสําคัญรับ-RV 
2. ใบสําคัญท่ัวไป-JV 
 

1 วันทําการ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิมพรายงานการบันทึกใบสําคัญรับ
จากระบบบัญชีโปรแกรม KKUFMIS 
2. สงเอกสารเพื่อการตรวจสอบการ
บันทึกบัญชีตอไป 

สิรินันท 
1. รายงานการบันทึกใบสําคัญ RV, JV 
2. รายงานการบันทึกบัญชี 

1 วันทําการ 

วิเคราะหรายการกําหนดรหสับญัชี   

และบันทกึบญัชี 

ตรวจสอบ 

 ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

รับชุดเอกสาร       

เพื่อการบันทึกบัญชี 

บันทึกปรับปรุงบัญชี 

พิมพรายงาน                    

การบันทึกใบสําคัญ 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.2.1 วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

การบันทึกรับเงินรับเงินรายไดแผนดินและออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีเกิดรายการข้ึน พรอมท้ังนําสงเงินกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จภายในเดือน 

ท่ีมีการรับเงินนั้น จะมีวิธีการบันทึกบัญชีโดยการกําหนดรหัสบัญชี ตามแตละกรณี ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

 

เงินรายไดแผนดิน 

 วิธีการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

ณ วันท่ีจายตามใบส่ังจาย 

เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดิต รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 433-01-00 (FNPV) (KKUFMIS) 
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
เครดิต รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 433-01-00 (GFMIS) 
 
 

เงินเหลือจายปเกา  

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02     
เครดิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (FNPV) (KKUFMIS)                                                  
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
เครดิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (GFMIS) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 2 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน (ตอ) 

 

เงินรายไดแผนดิน 

 วิธีการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันทีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

ณ วันท่ีจายตามใบส่ังจาย 

รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือ

ขอตกลง 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง  429-01-00  
(FNPV) (KKUFMIS) 
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง 429-01-00 (GFMIS) 
 

เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราช

พัสดุ (รับแทนกรมธนารักษ) 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดิต รายไดอ่ืนๆ 499-00-00 (FNPV) (KKUFMIS) 
เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) 
เดบิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) 
เครดิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
 

 

 

 

 

37 



38 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากตารางท่ี 2 แสดงวิธีวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

ในเดือนเดียวกัน ซ่ึงรายไดแผนดินตามขอบเขตของคูมือนี้ ประกอบดวย เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

เงินเหลือจายปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ (รับแทน

กรมธนารักษ) ดังนี้ 

     เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสงกระทรวงการคลัง  

เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดิน จะบันทึกบัญชี โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายได

แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 433-01-00 (FNPV) (KKUFMIS) 

ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับรายการบัญชี เครดิต รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 

433-01-00 (GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงินของหนวยงาน  

          เงินเหลือจายปเกา ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร  

111-02-15 (983-9 -53019-4) ซ่ึ ง เปนบัญชี ท่ี เป ด เ พ่ือรองรับ เ งินรอนํ าส งกระทรวงการคลั ง  

เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดิน จะบันทึกบัญชี โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายได

แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (FNPV) (KKUFMIS)  

ตามรหัสบัญชท่ีีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับบัญชี เครดิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 

(GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับ

รายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงินของหนวยงาน 

          รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสงกระทรวงการคลัง  

เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดิน จะบันทึกบัญชี โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายได

แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง 429-01-00 (FNPV) 

(KKUFMIS) ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

214-01-00 เปนการลางหนี้สิน บัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับบัญชี เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญา

หรือขอตกลง 429-01-00 (FNPV) (GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS และจากเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงินของหนวยงาน 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

เงินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ (รับแทนกรมธนารักษ) ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ

โดย เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสง

กระทรวงการคลัง เครดิต เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอน

รอการนํ าส งต อ ไป เ ม่ือ มีการจั ด ทํา ใบสั่ ง จ าย เ พ่ือนํ าส ง เ งินราย ได แผนดิน  จะบัน ทึกบัญชี   

โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รับ

แทนกัน 211 -01-05 (GFMIS) ตามรหัสบัญชี ท่ี ไดผ านการโอนขอมูลใบสั่ งจายเข าระบบบัญชี   

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไวเม่ือนําสงก็มีการกลับบัญชี 

เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS  

และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงิน 

ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.2.2 วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป  

การบันทึกรับเงินรายไดแผนดินและออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีเกิดรายการข้ึน แตยังไมไดนําสงเงินตอกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จภายในเดือน 

ท่ีมีการรับเงินนั้น จะมีวิธีการบันทึกบัญชี โดยการกําหนดรหัสบัญชี ตามแตละกรณีดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

 

เงินรายไดแผนดิน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย 
เงินจากการจําหนาย

พัสดุชํารุด 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดติ รายไดคาขายของเบ็ดเตลด็ 433-01-00 (FNPV) (KKUFMIS) 
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
เครดติ รายไดคาขายของเบ็ดเตลด็ 433-01-00 (GFMIS) 
 

เงินเหลือจายปเกา เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 

เดบิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (FNPV)                                   
เครดติ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
  

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02     
เครดติ เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (FNPV) (KKUFMIS)                                                  
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 
เครดติ เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (GFMIS) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป (ตอ) 
 

 

เงินรายไดแผนดิน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย 
รายไดคาปรบัผิด

สัญญาหรือขอตกลง  

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดติ รายไดคาปรับผิดสญัญาหรอืขอตกลง 429-01-00 (FNPV) 
(KKUFMIS) 
เดบิต รายไดแผนดินรอนําสง 214-01-00 
เครดติ รายไดคาปรับผิดสญัญาหรอืขอตกลง 429-01-00 (GFMIS) 
 

เงินจากการขาย

ทอดตลาดท่ีราช

พัสดุ (รับแทน

กรมธนารักษ) 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ รายไดอ่ืนๆ 499-00-00 
 

เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
เครดติ เจาหน้ีสวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) 
เดบิต เจาหน้ีสวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) 
เครดติ หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากตารางท่ี 3 แสดงวิธีวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินรายไดแผนดินและนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

ในเดือนถัดไป ซ่ึงรายไดแผนดินตามขอบเขตของคูมือนี้ประกอบดวย เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด  

เ งินเหลือจายปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง เ งินจากการขายทอดตลาดท่ีราชพัสดุ   

(รับแทนกรมธนารักษ) ดังนี้ 

 เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสงกระทรวงการคลัง  

เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดินในเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชีเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนแรก ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชีใบสําคัญรับ (RV) โดย เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจาย

คืน 216-01-00 เพ่ือกลับรายการหนี้สินท่ีตั้งพักรอไว เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00  

เพ่ือตั้งหนี้พักรอการนําสงเงินคลัง ข้ันตอนท่ีสอง ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย จะบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต รายไดคาขายของ

เบ็ดเตล็ด 433-01-00 (FNPV) (KKUFMIS) ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี 

เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับ

รายการบัญชี  เครดิต รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 433-01-00 (GFMIS) ตามการบันทึกนําส ง 

ในระบบ GFMIS และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง  

นส01-การรับเงินของหนวยงาน  

          เงินเหลือจายปเกา ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร  

111-02-15 (983-9 -53019-4) ซ่ึ ง เปนบัญชี ท่ี เป ด เ พ่ือรองรับ เ งินรอนํ าส งกระทรวงการคลั ง  

เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดินในเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชีเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนแรก ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไป บันทึกบัญชีใบสําคัญรับ (RV) โดย เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 

216-01-00 00 เพ่ือกลับรายการหนี้สินท่ีตั้งพักรอไว เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00  

เพ่ือต้ังหนี้พักรอการนําสงเงินคลัง ข้ันตอนท่ีสอง ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย จะบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) 

โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 เครดิต เงินเหลือจายปเกา  

480-01-00 (FNPV) (KKUFMIS) ตามรหัสบัญชี ท่ี ไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี  

เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับ

รายการบัญชี เครดิต เงินเหลือจายปเกา 480-01-00 (GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS  

และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงิน 

ของหนวยงาน  

 ร า ย ไ ด ค า ป รั บ ผิ ด สั ญ ญ า ห รื อ ข อ ต ก ล ง  ด า น ก า ร รั บ เ งิ น จ ะ บั น ทึ ก ใ บ สํ า คั ญ รั บ 

 โดยเดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสง

กระทรวงการคลัง เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการ

นําสงตอไป เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดินในเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชี 

เปน  2  ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ณ วัน ท่ี  1  ของ เดื อน ถัดไป บัน ทึกบัญชี ใบสํ า คัญรับ (RV)  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

โดย เดบิต เ งินรับฝากท่ีตองจ าย คืน 216 -01-00 00 เ พ่ือกลับรายการหนี้ สิน ท่ีตั้ ง พักรอไว   

เครดิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 เพ่ือตั้งหนี้พักรอการนําสงเงินคลัง ข้ันตอนท่ีสอง  

ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย จะบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินให

กรมบัญชีกลาง520-05-02 เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง 429-01-00  (FNPV) (KKUFMIS) 

ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี เดบิต รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 214-01-00 

เปนการลางหนี้สินบัญชีพักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับรายการบัญชี เครดิต รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือ

ขอตกลง 429-01-00 (GFMIS) ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS และจากเอกสารประกอบ 

การบันทึกบัญชี รายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงินของหนวยงาน  

 เ งิ นจากการขายทอดตลาด ท่ี ร าช พัสดุ  ด านการรั บ เ งินจะบัน ทึก ใบสํ า คัญรับ  โดย  

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสง

กระทรวงการคลัง เครดิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอน 

รอการนําสงตอไป เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดินในเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชี 

เปน  2  ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ณ วัน ท่ี  1  ของ เดื อน ถัดไป บัน ทึกบัญชี ใบสํ า คัญรับ (RV) 

โดย เดบิต  เ งินรับฝาก ท่ีต องจ าย คืน  216 -01 -00 00 เ พ่ือกลับรายการหนี้ สิ น ท่ีตั้ ง พักรอไว   

เครดิต รายได อ่ืน ๆ 499-00-00 เพ่ือรอการนําสงคลัง ข้ันตอนท่ีสอง ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย  

จะบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) โดย เดบิต หนวยงานโอนเงินรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 520-05-02 

เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (FNPV) (KKUFMIS) ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอน

ขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี เดบิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 เปนการลางหนี้สินบัญชี

พักรอไว เม่ือนําสงก็มีการกลับรายการบัญชี เครดิต เจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน 211-01-05 (GFMIS) 

ตามการบันทึกนําสงในระบบ GFMIS และจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการรับรายได 

และนําสงเงินคงคลัง นส01-การรับเงินของหนวยงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.2.3 วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน  

การบันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืนและออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีเกิดรายการข้ึน พรอมท้ังนําสงเงินกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จภายในเดือน 

ท่ีมีการรับเงินนั้น จะมีวิธีการบันทึกบัญชีโดยการกําหนดรหัสบัญชี ตามแตละกรณี ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

 

เงินเบิกเกินสงคืน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 
ณ วันท่ีตามใบส่ังจาย 

เงินเดือน 

(ขาราชการ) 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง  520-05-05 
เครดิต เงินเดือน 511-01-01 (KKUFMIS) (GFMIS) 
 

คาจาง 

(ลูกจางประจํา) 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต  หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต คาจางประจํา 511-01-11 (KKUFMIS) (GFMIS) 
 

เงินบํานาญปกติ เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต เงินบํานาญปกติ 512-01-02 (KKUFMIS) (GFMIS) 
 

เงินบําเหน็จ เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต เงินบําเหน็จ 512-01-06 (KKUFMIS) (GFMIS) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 4 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน (ตอ) 

 

เงินเบิกเกินสงคืน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน 

บันทึกรายรับ 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 
ณ วันท่ีตามใบส่ังจาย 

เงินประจํา

ตําแหนง 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 511-01-04  
(KKUFMIS) (GFMIS) 
 

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 511-02-11 
(KKUFMIS) (GFMIS) 
 

เงินชวยคาครอง

ชีพผูรับเบี้ยหวัด

บํานาญ 

เดบิต เงินฝากธนาคาร) 111-02-15 (983-9-53019-4) 
เครดิต เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 
 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดิต เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 512-01-05 
(KKUFMIS) (GFMIS) 

 

 

 

 

45 



46 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากตารางท่ี 4 แสดงวิธีวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังใน

เดือนเดียวกัน ซ่ึงเงินเบิกเกินสงคืนตามขอบเขตของคูมือนี้ ประกอบดวย เงินเดือน (ขาราชการ) คาจาง 

(ลูกจางประจํา) เงินบํานาญปกติ เงินบําเหน็จ เงินประจําตําแหนง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ดังนี้   

เงินเดือน (ขาราชการ) ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับ โดย เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร  

111-02-15 (983-9 -53019-4) ซ่ึ ง เปนบัญชี ท่ี เป ด เ พ่ือรองรับ เ งินรอนํ าส งกระทรวงการคลั ง  

เครดิต เงินเบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป  

เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดิน จะบันทึกบัญชี โดย เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกิน

สงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 เครดิต เงินเดือน 511-01-01 (FNPV) (KKUFMIS) ตามรหัสบัญชี 

ท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชีตามหมวดคาใชจายในรายงานผูกพันและเบิกจาย (บารโคด) 

ซ่ึงบันทึกเลขท่ีผูกพันและเบิกจายไวใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปนการปรับลดบัญชีคาใชจายลงจากการเบิกเกิน

สงคืน ซ่ึงกรณีการนําสงเงินเบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง จะมีการปรับลดคาใชจายตามแตละกรณี ดังนี้ 

 เงินเดือน (ขาราชการ)  เครดิต เงินเดือน 511-01-01 

 คาจาง (ลูกจางประจํา) เครดิต คาจางประจํา 511-01-11 

 เงินบํานาญปกติ เครดิต เงินบํานาญปกติ 512-01-02 

 เงินบําเหน็จ เครดิต เงินบําเหน็จ 512-01-06 

 เงินประจําตําแหนง เครดิต เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 511-01-04 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เครดิต เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 511-02-11 

 เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  เครดิต เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 512-01-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.2.4 วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

  การบันทึกรับเงินเบิกเกินสงคืนและออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีเกิดรายการ แตยังไมไดนําสงเงินตอกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จภายในเดือนท่ีมีการรับเงิน

จะมีวิธีการบันทึกบัญชี โดยการกําหนดรหัสบัญชี ตามแตละกรณีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 

 

เงินเบิกเกินสงคืน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 
บันทึกรายรับ 

ใบสําคัญรับ (RV) 
ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันทําการแรกของเดือนถัดไป 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 
ณ วันท่ีตามใบสั่งจาย 

เงินเดือน 

(ขาราชการ) 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 

เครดติ เงินเดือน 511-01-01 (KKUFMIS) (GFMIS) 

คาจาง 

(ลูกจางประจาํ) 

 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15  
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

 เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 
 

เดบิต  หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 

เครดติ คาจางประจํา 511-01-11 (KKUFMIS) (GFMIS) 

เงินบํานาญปกต ิ เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 

เครดติ บํานาญปกต ิ512-01-02 (KKUFMIS) (GFMIS) 

เงินบําเหน็จ เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00  
 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00  
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 

เครดติ บําเหน็จ 512-01-06 (KKUFMIS) (GFMIS) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 5 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป (ตอ) 

 

เงินเบิกเกินสงคืน 

วิธีการบันทึกบัญชกีารรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือนถัดไป 
บันทึกรายรับ 

ใบสําคัญรับ (RV) 
ณ วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกนําสงเงินกระทรวงการคลัง 
ใบสําคัญรับ (RV) 

ณ วันทําการแรกของเดือนถัดไป 
ใบสําคัญท่ัวไป (JV) 
ณ วันท่ีตามใบสั่งจาย 

เงินประจําตําแหนง เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00  
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดติ เงินประจาํตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 511-01-04  

(KKUFMIS) (GFMIS) 

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00  
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-11 
เครดติ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานของรัฐ 511-02-11 

(KKUFMIS) (GFMIS) 

เงินชวยคาครองชีพ

ผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 

เดบิต เงินฝากธนาคาร 111-02-15 
(983-9-53019-4) 
เครดติ เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
 

เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00 
เครดติ เบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 
 

เดบิต หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 
เครดติ เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 512-01-05 

(KKUFMIS) (GFMIS) 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากตารางท่ี 5 แสดงวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเบิกเกินสงคืนและนําสงเงินกระทรวงการคลังในเดือน

ถัดไป ซ่ึงเงินเบิกเกินสงคืนตามขอบเขตของคู มือนี้ ประกอบดวย เงินเดือน (ขาราชการ) คาจาง 

(ลูกจางประจํา) เงินบํานาญปกติ เงินบําเหน็จ เงินประจําตําแหนง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ดังนี้ 

ดานการรับเงินจะบันทึกใบสําคัญรับของทุกกรณี โดย เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร 111-02-15  

(983-9-53019-4) ซ่ึงเปนบัญชีท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรอนําสงกระทรวงการคลัง เครดิต เงินรับฝากท่ีตอง 

จายคืน 216-01-00 เพ่ือเปนบัญชีหมวดหนี้สินพักไวกอนรอการนําสงตอไป เม่ือมีการจัดทําใบสั่งจาย 

เพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดินในเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชีเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ณ วันท่ี 1  

ของเดือนถัดไป จะบันทึกบัญชีใบสําคัญรับ (RV) โดย เดบิต เงินรับฝากท่ีตองจายคืน 216-01-00  

เพ่ือกลับรายการหนี้สินท่ีตั้งพักรอไว เครดิต เงินเบิกเกินสงคืนรอนําสง 212-03-90 เพ่ือตั้งหนี้พักรอการ

นําสงเงินคลัง ข้ันตอนท่ีสอง ณ วันท่ีจายตามใบสั่งจาย จะบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) โดย เดบิต หนวยงาน

สงเงินเบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง 520-05-05 โดยจะเครดิตคาใชจาย (FNPV) (KKUFMIS)  

ตามรหัสบัญชีท่ีไดผานการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชีตามหมวดคาใชจายในรายงานผูกพันและ

เบิกจาย (บารโคด) ซ่ึงบันทึกเลขท่ีผูกพันและเบิกจายไวใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง ท่ีบันทึกการนําสงเงินโดยการปรับลดบัญชีคาใชจายลงจากการเบิกเกินสงคืน ซ่ึงกรณี 

การนําสงเงินเบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง จะมีการปรับลดคาใชจายตามแตละกรณี ดังนี้ 

เงินเดือน (ขาราชการ)  เครดิต เงินเดือน 511-01-01 

คาจาง (ลูกจางประจํา)  เครดิต คาจางประจํา 511-01-11 

เงินบํานาญปกติ  เครดิต เงินบํานาญปกติ 512-01-02 

เงินบําเหน็จ   เครดิต เงินบําเหน็จ 512-01-06 

เงินประจําตําแหนง  เครดิต เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 511-01-04 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เครดิต เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 511-02-11 

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ เครดิต เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 512-01-05 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.3 กรณีศึกษา  

 การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มีข้ันตอนการบันทึก

ใบสําคัญรับ (RV) และใบสําคัญท่ัวไป (JV) โดยมีข้ันตอนเดียวกันในการเขาใชงานระบบเพ่ือบันทึกใบสําคัญ 

ของแตละกรณี จะแตกตางเพียงรหัสบัญชีท่ีไดจากการวิเคราะหรายการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแตละกรณีจะได 

รหัสบัญชี เ พ่ือนํามาใชประกอบการบันทึกบัญชี ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในเทคนิคการปฏิบั ติงานนี้   

จะยกตัวอยางกรณี การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง กรณี เงินรับจากการจําหนาย

พัสดุชํารุดและการนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน โดยมีข้ันตอนการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS ดังนี ้
 4.3.1 การเขาใชงานบันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS  ใ น ก า ร เ ข า สู ร ะ บ บ  KKUFMIS  

ในเครื่องคอมพิวเตอร ใหเลือกคลิกท่ีรูปภาพสัญลักษณของโปรแกรม เพ่ือเปนการเริ่มตนการเขาใชงาน 

ในระบบ KKUFMIS ดังรูปภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนท่ี 1 การเลือกรูปภาพไอคอนสัญลักษณโปรแกรมเพ่ือเขาใชงานระบบ KKUFMIS 
 

จากภาพท่ี 1 เปนการเขาใชงานโปรแกรม KKUFMIS โดยการเลือกท่ีรูปภาพไอคอนโปรแกรม 

KKUFMIS เ พ่ือเขาใช งานในระบบ KKUFMIS โดยเลือกท่ีรูปภาพและปฏิบัติตาม ข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนท่ี 2 หนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ KKUFMIS 

 

2 

1 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 2 ผูปฏิบัติงานตองบันทึกรหัสผูใชงานและรหัสผานเพ่ือเขาใชงานระบบ ซ่ึงรหัสผูใชงาน 

และรหัสผาน ไดกําหนดไวโดยผูดูแลระบบในครั้งแรกของการไดรับอนุมัติสิทธิ์การเขาใชงานในระบบ 

KKUFMIS ใหกับผูปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกรหัสผูใชงาน รหัสผาน และ logon เพ่ือเขาใชงาน 

                        ในระบบ KKUFMIS 

 

  จากภาพท่ี 3 ใหผูปฏิบัติงานกรอกขอมูลดังนี้  =>ผูใชงาน=>รหัสผาน=>logon ในสวนของ

มหาวิทยาลัย 001 และหนวยงาน 010203 จะปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติไมตองบันทึกขอมูลแตอยางใด 

และปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงข้ันตอนท่ี 4 เลือกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

  จากภาพท่ี 4 ใหผูปฏิบัติงานเลือกเมนู =>มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนการเขาไปสูหนาจอเมน ู

การใชระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัย จากนั้นจะเขาสูเมนูกลุมงานตาง ๆ ตามภารกิจการปฏิบัติงาน  

และปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงข้ันตอนท่ี 5 เลือกกลุมบัญชีกองทุน 
 

 จากภาพท่ี 5 ใหผูปฏิบัติงานเลือก =>กลุมบัญชีกองทุน ซ่ึงเปนเมนูหลักท่ีผูปฏิบัติงานดาน 

การบัญชี ใชในการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงข้ันตอนท่ี 6 เลือกระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

5 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 จากภาพท่ี 6 ใหผูปฏิบัติงานเลือก =>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงเปนเมนูท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน

ดานการบัญชีท่ีแสดงผลท้ัง 3 มิติ ประกอบดวย มิติหนวยงาน มีการแยกการทํางานของแตละหนวยงาน

ตาง ๆ ออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานหนวยงานท่ีเปนผูปฏิบัติโดย 

มีการจัดสรรภายใตโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย มิติแผนงาน การทํางานของแตละ

หนวยงานตองมีแผนงานท่ีชัดเจน และกําหนดไวกอน  เพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตาม

แผนงานท่ีกําหนดไวลวงหนา ลักษณะของแผนงานจะตองกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มิติกองทุน เปรียบเสมือนกองเงินท่ีแยกออกเปนกอง ๆ  แตละกองมีกฎเกณฑการรับ-จาย อยางชัดเจน 

การใชเงินของแผนงานใด หนวยงานใด ตองมีความชัดเจน มีระบบงบประมาณและวัตถุประสงคของกองทุน

ชัดเจน เพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตามการรับและการใชทรัพยากรของกองทุนท่ีจัดสรรตาม

ภารกิจหลักและแผนงานของมหาวิทยาลัย  จากนั้นผูปฏิบัติ งานเลือกเมนูตาม ข้ันตอนตอ ไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 7 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงข้ันตอนท่ี 7 เลือกรายการประจําวัน 
 

 

 จากภาพท่ี 7 ใหผูปฏิบัติงานเลือก =>รายการประจําวัน ซ่ึงเปนเมนูท่ีผูปฏิบัติงานดานการบัญชี  

ใชในการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ตลอดจนการบันทึกบัญชีรายรับและรายจายอ่ืน 

ท่ีเกิดข้ึนประจําวันไวในระบบ KKUFMIS โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 8 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงข้ันตอนท่ี 8 เลือกบันทึกใบสําคัญ 
 

 จากภาพท่ี 8 (ข้ันตอนท่ี 8) เปนเมนูท่ีใชสําหรับการบันทึกใบสําคัญ ซ่ึงมีข้ันตอนในการเขาระบบ 

KKUFMIS เพ่ือบันทึกการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังทุกกรณี ในการเขียนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้  

โดยผูเขียนขอยกตัวอยางเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุดเปนกรณีศึกษาสําหรับการบันทึกบัญชีใบสําคัญรับ 

(Receipt Voucher, RV) และใบสําคัญท่ัวไป (Journal Voucher, JV) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกระบวนการ

บันทึกบัญชีตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

4.3.2 การตรวจสอบรหัสรายรับ-จายในใบเสร็จรับเงิน ในระบบ KKUFMIS   

การตรวจสอบรหัสรายรับ-จายท่ีระบุในใบเสร็จรับเงิน สามารถตรวจสอบไดจากระบบ KKUFMIS 

อีกท้ังเพ่ือเปนการสอบทานรหัสรายรับท่ีปรากฏตามใบเสร็จรับเงินวาถูกตองตรงกันกับในระบบบัญชี  

โดยการปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงข้ันตอนท่ี 1 การเขาเมนูบันทึกการรับเงินท่ัวไปและรับเพ่ือตั้งหนี้เจาหนี้  

1 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 9 เปนการเขาเมนูบันทึกการรับเงินท่ัวไปและรับเพ่ือตั้งหนี้เจาหนี้ เปนเมนูในระบบ 

KKKUFMIS ท่ีใชสําหรับการบันทึกใบเสร็จรับเงินใหกับผูชําระเงิน ซ่ึงผูปฏิบัติงานสามารถเขาหนาจอเมนู

ดังกลาว เพ่ือเปนการตรวจสอบและสอบทานรหัสรายรับ-จาย ท่ีระบุตามใบเสร็จรับเงินกับในระบบ 

KKUFMIS ตองถูกตองตรงกัน โดยผูปฏิบัติงานตองทําตามข้ันตอนดังนี้ เลือก=>มหาวิทยาลัยขอนแกน=>

กลุมการเงิน=>ระบบรับ/จายเงิน=>รายการประจําวัน=>รายการรับเงิน=>บันทึกการรับเงินท่ัวไป 

และรับเพ่ือตั้งหนี้เจาหนี้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงข้ันตอนท่ี 2 การเปลี่ยน AUTO ท่ีระบบแสดงไวเพ่ือระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

                    ท่ีตองการคนหา 

 

จากภาพท่ี 10 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน เดิมระบบแสดงขอความวา AUTO  ซ่ึงระบบจะแสดงไว 

โดยอัตโนมัติ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถระบุเปนเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการคนหา โดยระบุเลมท่ี/เลขท่ี 

ของใบเสร็จรับเงิน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 11 
 

2 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การคนหาเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 
 

จากภาพท่ี 11 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน เดิมระบบแสดงขอความวา AUTO  ใหเลือกท่ี AUTO =>

คนหา=>ระบุเลมท่ี/เลขท่ีใบเสร็จท่ีตองการคนหา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 12 
 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงข้ันตอนท่ี 4 การระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการตรวจสอบรหัสรายรับ 

 

3 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 12 ใหระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการคนหาเพ่ือตรวจสอบรหัสรายรับ โดยระบ ุ

เลมท่ี/เลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน ในชอง เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ใหถูกตองครบถวน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน

ตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 13 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงข้ันตอนท่ี 5 ระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการตรวจสอบรหัสรายรับและเลือกเมนู 

                 ดําเนินการ 
 

จากภาพท่ี 13 เม่ือระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินท่ีตองการคนหาเพ่ือตรวจสอบรหัสรายรับ โดยให

ผูปฏิบัติงาน เลือก=>ดําเนินการ เพ่ือใหระบบคนหาและประมวลผลแสดงใบเสร็จรับเงินท่ีเราตองการ  

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 14 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงข้ันตอนท่ี 6 ตัวอยางรหัสรายรับและรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

 

จากภาพท่ี 14 แสดงหมวดเลมท่ี/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน (5688/2843601) หมวดรายรับ 

(411200000) รหัสรายรับ (411210000) รายละเอียด (รายไดคาขายพัสดุชํารุดฯ) จํานวนเงิน 

43,800 บาท ชื่อหมวดรายรับ  รายไดอ่ืน ๆ  ชื่อรายรับ  รายไดคาขายพัสดุชํารุด  เม่ือไดขอมูล 

รหัสรายรับท่ีระบุไวในใบเสร็จรับเงินแลว ผูปฏิบัติตองนํารหัสรายรับนั้น ไปเปรียบเทียบกับรหัสบัญชี 

ท่ีผูกพันกันไวในระบบ KKUFMIS โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 15 

4.2.2 การตรวจสอบรหัสบัญชีจากรหัสรายรับ กรณี รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

เม่ือไดรหัสรายรับจากการจําหนายพัสดุชํารุดตามใบเสร็จรับเงินแลว ผูปฏิบัติงานตอง

ตรวจสอบรหัสรายรับเพ่ือเปรียบเทียบหารหัสบัญชี โดยการเขาตรวจสอบผานระบบ KKUFMIS ในหนาจอ

เมนู กําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ ดังนี้ 

6 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 15 แสดงข้ันตอนท่ี 1 เลือกกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ 

 

จากภาพท่ี 15 แสดงการนํารหัสรายรับท่ีไดจากใบเสร็จรับเงินเพ่ือเทียบหารหัสบัญชีมาใช

ประกอบการบันทึกบัญชี  โดยเลือก=>มหาวิทยาลัยขอนแกน=>กลุมงบประมาณ=>ระบบ

งบประมาณ=>แฟมขอมูลหลัก =>กําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 16 
 

 

ภาพท่ี 16 แสดงข้ันตอนท่ี 2 หนาจอแรกของเมนูกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ 

จากภาพท่ี 16 แสดงหนาจอแรกของเมนูกําหนดรายการรายจาย/ครุภัณฑ ซ่ึงเปนหนาจอเพ่ือให

ผูปฏิบัติงาน ใชคนขอมูลรหัสรายรับกับรหัสบัญชีท่ีผูกพันกันไวแลวในระบบ เพ่ือเปรียบเทียบหารหัสบัญชี

ท่ีสอดคลองกับรายการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 17 

1 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 17 แสดงข้ันตอนท่ี 3 การคนขอมูลรหัสรายรับกับรหัสบัญชีท่ีผูกพันไวในระบบ 

 

จากภาพท่ี 17 แสดงการระบุขอบเขตของการแสดงขอมูลรหัสรายรับ-จายท้ังหมดท่ีตองการคนหา

เพ่ือใหระบบแสดงผล โดยใหคลิกเมาสท่ีชองประเภทรายรับ-จาย เลือก=>คนหา  และปฏิบัติตามข้ันตอน

ตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 18 แสดงข้ันตอนท่ี 4 เลือกพิมพ 

 

จากภาพท่ี 18 แสดงการเลือกเมนูพิมพ เพ่ือใหระบบแสดงผลการคนหารหัสรายรับ-จาย และรหัส

บัญชี โดยเลือก =>พิมพ  ซ่ึงระบบจะแสดงรายละเอียด รหัสรายการรับ-จาย ชื่อรายการรายรับ-จาย  

รหัสบัญชี ชื่อรหัสบัญชี ซ่ึงจากการคนหารหัสรายรับจากกรณีศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 19 

3 

4 



61 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงตัวอยางรหัสรายรับ-จายเปรียบเทียบกับรหัสบัญชี กรณีจําหนายพัสดุชํารุด ตามกําหนด 

               รายการรายจาย/ครุภัณฑ 
 

จากภาพท่ี 19 แสดงรหัสรายรับ (411210000) รายละเอียด (รายไดคาขายพัสดุชํารุดฯ) รหัสบัญชี 

คือ 433-01-00 ชื่อรหัสบัญชี บัญชีรายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด ซ่ึงเม่ือไดรหัสบัญชีท่ีตองการ จึงสามารถ

บันทึกบัญชีการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ตามรายละเอียดขอ 4.3.3  

4.3.3 การบันทึกใบสําคัญรับ (RV) กรณี รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

เม่ือทําการตรวจสอบเอกสารการรับเงิน รหัสรายรับตามใบเสร็จรับเงิน และเปรียบเทียบในระบบ 

KKUFMIS ใหไดขอมูลรหัสบัญชี 433-01-00 ชื่อรหัสบัญชี บัญชีรายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด ผูปฏิบัติงาน

บันทึกใบสําคัญรับ (RV) ในระบบ KKUFMIS โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 20 แสดงตัวอยางข้ันตอนการบันทึกบัญชีเมนูบันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS 

5 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 20 แสดงเมนูการเขาหนาจอเพ่ือบันทึกใบสําคัญรับ (RV) กรณี เงินจากการจําหนายพัสดุ

ชํารุด ตามข้ันตอนดังนี้ โดยเลือก=>มหาวิทยาลัยขอนแกน=>กลุมบัญชีกองทุน=>ระบบบัญชีลักษณะ  

3 มิติ=>รายการประจําวัน=>บันทึกใบสําคัญ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 21 แสดงตัวอยางหนาจอบันทึกใบสําคัญ ในระบบ KKUFMIS 

จากภาพท่ี 21 แสดงหนาจอเพ่ือบันทึกใบสําคัญรับ (RV) กรณี รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน บันทึกขอมูลในหนาจอใบสําคัญใหครบถวน แลวกดปุมบันทึกขอมูลและไดเลขท่ี

ใบสําคัญท่ีเกิดจากการบันทึกขอมูล โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสําคัญ ดังแสดงในภาพท่ี 22 

 

ภาพท่ี 22 แสดงตัวอยางการบันทึกใบสําคัญรับ (RV) กรณี รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

2 

3 



63 
 

 

คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 22 แสดงหนาจอใบสํา คัญรับ (RV) กรณี รับเ งินจากการจําหนายพัสดุชํ ารุด  

โดยรายละเอียดใบสําคัญแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก แสดงรหัสหนวยงาน 01 สํานักงานอธิการบดี  

รหัสแหลงเงิน 6 เงินงบประมาณ ม.ในกํากับ ประเภทใบสําคัญ RV ใบสําคัญรับ เลขท่ีใบสําคัญ 

63/4/RV/007066 วันท่ีบันทึกบัญชี 16/01/2563 ปบัญชี 2563 งวดบัญชี 4 รหัสกองทุน 1 กองทุนท่ัวไป

รหัสงาน/โครงการ 0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการท่ัวไป รหัสโครงการยอย 010101 บริหารงาน

ท่ัวไป เลขท่ีเอกสารอางอิง 5688/2843601 วันท่ีอางอิง 16/01/2563 คําอธิบายรายการ บันทึกรับรายได

คาขายพัสดุชํารุด คณะวิศวกรรมศาสตร ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 5688/2843601 ลงวันท่ี 16/01/2563  

สวนท่ีสอง แสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชี รหัสบัญชี 111-02-15 ชื่อบัญชี 983-9-53019-4 รหัส

หนวยงาน 010000 สํานักงานอธิการบดี รหัสกิจกรรม 01010100 กิจกรรมบริหารงานท่ัวไป  

รหัสรายการ 11 ฝากเปนเงินสด เลขท่ีบัญชี 983-9-53019-4 บัญชีเงินฝาก-กระแสรายวัน (53019-4) 

จํานวนเงิน 43,8000 บาท เม่ือทําการบันทึกใบสําคัญรับเสร็จเรียบรอยแลว จะเขาสูข้ันตอนการพิมพ

ใบสําคัญเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการบันทึกบัญชี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 23 

 4.3.4 ข้ันตอนการพิมพใบสําคัญออกจากเครื่องพิมพเอกสาร 

เม่ือทําการบันทึกใบสําคัญรับเรียบรอยแลว จะตองทําการพิมพเอกสารใบสําคัญรับ 

และแนบกับเอกสารชุดนําสงเงินเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการบันทึกบัญชีและเพ่ือการตรวจสอบเอกสาร 

ของสํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน  

 

ภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญผานเครื่องพิมพเอกสาร 

 

 

1 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญรับผานทางเครื่องพิมพเอกสาร โดยเลือก

ท่ี “พิมพ” แลวระบบจะแสดงหนาจอตอไปเพ่ือใหระบุขอมูลตามข้ันตอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 24 

 
ภาพท่ี 24 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ หลังจากการเลือกเมนูพิมพ 

 

จากภาพท่ี 24 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับหลักจากการเลือกเมนูพิมพ หนาจอท่ีแสดงใบสําคัญรับ

จะยังไมแสดงใหเห็นครบท้ังหมด โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 25 

 

 
ภาพท่ี 25 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ เลือกเมนู Print 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 25 แสดงแสดงตัวอยางใบสําคัญรับ เลือกเมนู Print หนาจอท่ีแสดงใบสําคัญรับ 

จะแสดงขอมูลชื่อเครื่องพิมพ ท่ีตองการเลือกในการพิมพ เอกสาร โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 26  

 

ภาพท่ี 26 แสดงการเลือกเครื่องพิมพเอกสารเพ่ือพิมพใบสําคัญรับ 

 

จากภาพท่ี 26 แสดงข้ันตอนการเลือกเครื่องพิมพเอกสาร โดยเลือกท่ีชื่อเครื่องพิมพ กดปุม OK  

จะแสดงหนาจอตอไปเพ่ือใหระบุขอมูลตามข้ันตอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 27 แสดงหนาจอเพ่ือบันทึกขอมูลรหัสผูใช เพ่ือสั่งพิมพเอกสารผานเครื่องพิมพเอกสาร 

 

4 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 27 แสดงหนาจอเพ่ือใหระบุ ID ของผูพิมพโดยระบุชื่อรหัสผูใชเปนชื่อ E-Mail KKU 

ของผูปฏิบัติงาน=>OK โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 28 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงการระบุขอมูลรหัสผูใชงาน เพ่ือสั่งพิมพใบสําคัญ 

 

จากภาพท่ี 28 แสดงหนาจอท่ีระบุชื่อรหัสผูใชเปนชื่อ E-Mail KKU ของผูปฏิบัติงาน=>OK  

เพ่ือเปนการสั่งพิมพใบสําคัญรับท่ีตองการ ตัวอยางใบสําคัญรับเต็มรูปแบบท่ีไดจากการสั่งพิมพผาน

เครื่องพิมพเอกสาร และไวใชแนบประกอบกับชุดการรับและนําสงเงิน ตลอดจนไวเปนหลักฐานการ

ตรวจสอบตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 29  
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 29 แสดงตัวอยางใบสําคัญรับ กรณี การรับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

จากภาพท่ี 29 แสดง ตัวอยางใบสําคัญรับเต็มรูปแบบ กรณี การรับเงินจากการจําหนายพัสดุ

ชํารุด ซ่ึงแสดงรายละเอียดท่ีไดจากการบันทึกบัญชี ดังนี้ เลขท่ีใบสําคัญ วันท่ีจัดทํา วันท่ีบันทึกบัญชี  

รหัสหนวยงาน รหัสแหลงเงิน รหัสกองทุน รหัสงาน/โครงการ รหัสโครงการยอย เลขท่ีอางอิง วันท่ีอางอิง 

สวนท่ีสอง แสดงรายละเอียดรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงิน และคําอธิบาย และสวนท่ีสามเปนชื่อ-สกุล 

ตําแหนงของผูตรวจสอบ และผูบันทึกบัญชี เพ่ือลงลายมือชื่อ 

เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนของการบันทึกบัญชีการรับแลว จะตองทําการบันทึกใบสําคัญท่ัวไป  

กรณีนําสงเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด โดยบันทึกเปนรายไดแผนดิน เพ่ือนําสงกระทรวงการคลัง  

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ตามขอ 4.3.5  

9 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.3.5 การตรวจสอบรหัสบัญชีจากใบส่ังจาย (PV) กรณี นําสงเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 

การบันทึกบัญชีนําสงเงินกระทรวงการคลัง จําเปนตองตรวจสอบรหัสบัญชีรับ-จายของใบสั่งจาย 

ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือนําสงเงินกระทรวงการคลังและผานการโอนขอมูลเขาระบบบัญชีแลวนั้น เพ่ือมาใช

ประกอบการบันทึกบัญชีในใบสําคัญท่ัวไป (JV) เพ่ือใหการบันทึกบัญชีสอดคลองและเชื่อมโยงกันตั้งแต

กระบวนการบันทึกบัญชีรายรับจากใบเสร็จรับเงิน และการบันทึกบัญชีเพ่ือนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

ใหถูกตองตรงกัน โดยเขาเมนู ยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 5 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงองคประกอบของการบันทึกบัญชีระหวางรหัสรายรับ-จาย รหัส GFMIS รหัสบัญช ี

 

 จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงองคประกอบของการบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง  

ในระบบ KKUFMIS ตองมีการวิเคราะหรายการท่ีตองพิจารณารหัสรายรับ-จาย รหัส GFMIS จึงจะได 

รหัสบัญชีเพ่ือการบันทึกบัญชีไดอยางถูกตองครบถวน 

 

 
 

ภาพท่ี 30 แสดงหนาจอเพ่ือตรวจสอบรหัสรายรับ-จายของใบสั่งจายนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

1 

การบันทึกบัญชี

รหัสรายรับ-จาย

รหัส GFMIS

รหัสบัญชี
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 จากภาพท่ี 30 แสดงหนาจอเพ่ือตรวจสอบรหัสรายรับ-จายของใบสั่งจายท่ีทําข้ึนเพ่ือนําสงเงิน

กระทรวงการคลัง โดยสามารถตรวจสอบไดจากเมนูยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี 

เพ่ือเปนการตรวจสอบและการยืนยันรหัสบัญชีวาสอดคลองกันระหวางข้ันตอนการรับและข้ันตอน 

การนําสงเงิน โดยเลือก=>มหาวิทยาลัยขอนแกน=>กลุมบัญชีกองทุน=>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ=>

โอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี=>ยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี 

โดยจะเปนหนาจอแรกของการตรวจสอบรหัสบัญชีจาการนําสงเงิน ดังแสดงในภาพท่ี 31 
 

 
 

ภาพท่ี 31 แสดงหนาจอแรกของเมนูยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี 
 

 จากภาพท่ี 31 แสดงหนาจอแรกของเมนูยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี โดยระบุ

ขอมูลรายละเอียดซ่ึงประกอบดวย ระบบ รหัสแหลงเงิน รหัสหนวยงาน ประเภทใบสําคัญ วันท่ีบันทึกบัญชี 

เลขท่ีใบสําคัญ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 32 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางเลขท่ีใบสําคัญจาย (PV) ตั้งแตเริ่มตนท่ีไดจาการโอนขอมูลใบสั่งจาย 

                      เขาระบบบัญชี 

2 

3 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางเลขท่ีใบสําคัญจายตั้งแตเริ่มตนท่ีไดจากการโอนขอมูลใบสั่งจาย 

เขาระบบบัญชี โดยเลือกขอบเขตขอมูลท่ีตองการคนหา ตั้งแตเลขท่ีใบสําคัญแรกของวันท่ีบันทึกบัญชี  

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 33  
 

 
 

ภาพท่ี 33 แสดงตัวอยางหนาจอเลขท่ีใบสําคัญจายลาสุดท่ีไดจาการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบบัญชี 

 

จากภาพท่ี 33 แสดงตัวอยางหนาจอเลขท่ีใบสําคัญจายถึงใบสุดทายท่ีไดจาการโอนขอมูล 

ใบสั่งจายเขาระบบบัญชี โดยเลือกขอบเขตขอมูลท่ีตองการคนหา ถึงเลขท่ีใบสําคัญสุดทายของวันท่ี 

บันทึกบัญชี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 34 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงการบันทึกขอมูลขอบเขตของการคนหารหัสบัญชีจากใบสั่งจายท่ีผานการโอนขอมูล 

                  เขาระบบบัญชี 

4 

5 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 34 แสดงหนาจอแรกของเมนูยกเลิกโอนขอมูลการบันทึกบัญชีเขาระบบบัญชี ท่ีบันทึก

ขอมูลรายละเอียดเพ่ือกําหนดขอบเขตขอมูลท่ีตองการคนหาซ่ึงประกอบดวย ระบบ รหัสแหลงเงิน  

รหัสหนวยงาน ประเภทใบสําคัญ วันท่ีบันทึกบัญชี ตั้งแตเลขท่ีใบสําคัญ (แรก) ถึงเลขท่ีใบสําคัญ (สุดทาย) 

เลือก ถัดไป ดังแสดงในภาพท่ี 35 
 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงตัวอยางรหัสบัญชีท่ีไดจากการโอนขอมูลใบสั่งจายเพ่ือนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

 

จากภาพท่ี 35 แสดงตัวอยางรหัสบัญชี ท่ี ไดจากการโอนขอมูลใบสั่ งจายเ พ่ือนําสงเ งิน

กระทรวงการคลัง  ใหเลือกเครื่องหมายถูกออกจากหนา PV  เพ่ือปองกันการยกเลิกขอมูลการโอนเขาระบบ

บัญชีโดยไมเจตนา การเขาหนาจอนี้เพ่ือดูรหัสรายรับ-จาย ตามใบสั่งจายเลขท่ี 01FNPV63046937 นําสง

เ งินรายได แผนดิน ท่ี  32/2563 ใบสํ า คัญจ าย  เลข ท่ี  63/4/PV/006609 วัน ท่ี  28/01/2563  

ซ่ึงแสดงรายการบัญชีไวดังนี้ เดบิต 433-01-00 บัญชีรายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 43,800 บาท  

เครดิต  111 -01 -01 บัญชี เ งินสด  43 ,800 บาท  ทํ า ให ได รหั สรายรับ -จ าย  คือ  433 -01 -00  

บัญชี รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด เพ่ือไวตรวจสอบกับรหัส GFMIS ดังแสดงในภาพท่ี 36 

 

6 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

ภาพท่ี 36 แสดงตัวอยางรหัสรายรับ-จาย รหัสบัญชี ตามใบสั่งจายนําสงเงินจากจําหนายพัสดุชํารุด 

 

จากภาพท่ี 36 แสดงรหัสบัญชีท่ีผูกไวกับรหัสรายรับ-จาย จากการโอนขอมูลใบสั่งจายเขาระบบ

บัญชี ทําใหผูปฏิบัติไดทราบขอมูลรหัสบัญชีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองนํารหัสบัญชีดังกลาว มาใชประกอบกับการ

บันทึกบัญชีในใบสําคัญท่ัวไป กรณี นําสงเงินกระทรวงการคลัง จากนั้นเขาสูข้ันตอนการเปรียบเทียบรหัส 

KKUFMIS กับ รหัส GFMIS ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 

4.3.6 การตรวจสอบหัสบัญชีเทียบกับระบบ GFMIS กรณี เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 
 

ตารางท่ี 6 แสดงตัวอยางรหัสบัญชี ในระบบ KKUFMIS เทียบ กับ ระบบ GFMIS 

 

7 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 จากตารางท่ี  6 แสดงตัวอยางรหัสบัญชี ในระบบ KKUFMIS เ ทียบ กับ ระบบ GFMIS  

กรณี เงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด โดยรหัสบัญชี 433-01-00 บัญชีรายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด ตรงกับ

รหัส GFMIS 4202030105 รายไดคาของเบ็ดเตล็ด ใชประกอบในการบันทึกบัญชีนําสงกระทรวงการคลัง  

 จากการวิเคราะหรายการ เปรียบเทียบรหัสรายรับ-จาย กับรหัสบัญชี เปรียบเทียบรหัสบัญชีกับ

รหัส GFMIS ทําใหไดขอมูลรหัสบัญชีท่ีเก่ียวของกับการรับและการนําสงเงินเพ่ือใชประกอบการบันทึก

บัญชีไดอยางครบถวน ดังแสดงในตารางท่ี 7 

4.3.7 การบันทึกบัญชีรายไดแผนดินนําสงกระทรวงการคลัง กรณี เงินจากการจําหนาย 

พัสดุชํารุด (กรณีศึกษา)  

ตรวจสอบรหัสบัญชีจากใบสั่งจายนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในข้ันตอนการจัดทําใบสั่งจาย 

มีการลางรหัสรายรับอยางไร ใหบันทึกบัญชีกลับรายการจาก FNPV โดยใหบันทึกใหมใหถูกตองตรงกัน 

กับรหัสท่ีมีการลงในระบบ GFMIS ไปแลวนั้น ตามเอกสารประกอบการนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

 

ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางรหัสรายรับ-จาย รหสับัญชี รหัส GFMIS 
 

 

 

จากตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางรหัสรายรับ-จาย รหัสบัญชี และรหัส GFMIS  

ท่ีวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการบันทึกบัญชี ตั้งแตข้ันตอนการรับและข้ันตอนการนําสงเงินกระทรวงการคลัง  

 

ภาพท่ี 37 แสดงหนาจอเมนูบันทึกใบสําคัญเพ่ือบันทึกใบสําคัญท่ัวไป 

รหัสรายรบั-จาย (ใบเสร็จรบัเงิน) รหัสบัญช ี รหัส GFMIS (นส01) 

411210000 
รายไดคาขายพัสดุชํารุด 

214-01-00 
รายไดแผนดินรอนําสง 

4202030105 
รายไดคาของเบ็ดเตล็ด 

รหัสรายรบั-จาย (ใบสั่งจาย) รหัสบัญช ี รหัส GFMIS 

433-01-00 
รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 

433-01-00 
รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 

4202030105 
รายไดคาของเบ็ดเตล็ด 

1 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จากภาพท่ี 37 แสดงเมนูการเขาหนาจอเพ่ือบันทึกใบสําคัญท่ัวไป (JV) กรณี เงินจากการจําหนาย

พัสดุชํารุด ตามข้ันตอนดังนี้ โดยเลือก=>มหาวิทยาลัยขอนแกน=>กลุมบัญชีกองทุน=>ระบบบัญชี

ลักษณะ 3 มิติ=>รายการประจาํวัน=>บันทึกใบสําคัญ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 38 

 

ภาพท่ี 38 แสดงหนาจอแรกของเมนูบันทึกใบสําคัญ 

 จากภาพท่ี 38 แสดงหนาจอแรกของเมนูบันทึกใบสําคัญ เพ่ือใชในการบันทึกบัญชีใบสําคัญท่ัวไป 

เพ่ือนําสงเงินรายไดแผนดิน กรณี รายไดจากการจําหนายพัสดุชํารุด ดังแสดงในภาพท่ี 39 

 

ภาพท่ี 39 แสดงตัวอยางการบันทึกขอมูลในใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินท่ีรับเงิน 

                 จากการจําหนายพัสดุชํารุด 

3 

4 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 จากภาพท่ี 39 แสดงตัวอยางการบันทึกขอมูลในใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินท่ี

รับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด ดังนี้  รหัสหนวยงาน 01 สํานักงานอธิการบดี รหัสแหลงเงิน 6  

เงินงบประมาณ ม.ในกํากับ ประเภทใบสําคัญ JV ใบสําคัญท่ัวไป วันท่ีบันทึกบัญชี 28/01/2563  

รหัสกองทุน 1 กองทุนท่ัวไป รหัสแผน/โครงการ 0101 การสนับสนุนการบริหารจัดการท่ัวไป รหัสโครงการ

ยอย 01010101 บริหารงานท่ัวไป เลขท่ีเอกสารอางอิง 63/4/RV/007066 วันท่ีเอกสารอางอิง 

16/01/2563 คําอธิบายรายการ  และในสวนของตารางดานลางของใบสําคัญแสดงการบันทึกรหัสบัญชี  

ชื่อบัญชี รหัสหนวยงานยอย รหัสกิจกรรม/วิชา และจํานวนเงิน เม่ือบันทึกขอมูลครบถวน กดปุม บันทึก 

จะไดเลขท่ีใบสําคัญ คือ 63/4/JV/000482 ดังแสดงในภาพท่ี 40 

 

 

ภาพท่ี 40 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินของรายรับ 

                          จากการจําหนายพัสดุชํารุด  

 

 จากภาพท่ี 40 แสดงรายละเอียดตัวอยางการบันทึกใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงิน 

รายไดแผนดินท่ีรับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด เม่ือไดเลขท่ีใบสําคัญท่ัวไป จากการบันทึกบัญชีนําสง

กระทรวงการคลัง ใหพิมพใบสําคัญท่ัวไปเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการบันทึกบัญชี โดยสามารถพิมพเอกสาร

ตามข้ันตอน ดังแสดงใบสําคัญในภาพท่ี 41 

5 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 41 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญท่ัวไปผานทางเครื่องพิมพเอกสาร 

จากภาพท่ี 41 แสดงข้ันตอนแรกของการพิมพใบสําคัญท่ัวไปผานทางเครื่องพิมพเอกสาร  

โดยเลือกท่ี “พิมพ” แลวระบบจะแสดงหนาจอตอไปเพ่ือใหระบุขอมูลตามข้ันตอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน

ตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 42 
 

 

ภาพท่ี 42 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป หลังจากการเลือกเมนูพิมพ 

จากภาพท่ี 42 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไปหลังจากการเลือกเมนูพิมพ หนาจอท่ีแสดงใบสําคัญ

ท่ัวไปจะยังแสดงไมเต็มสวนท้ังหมด โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 43 

7 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 43 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป เลือกเมนู Print 

จากภาพท่ี 43 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไปหลังจากการเลือกเมนู Print หนาจอท่ีแสดงใบสําคัญ

ท่ัวไปจะยังแสดงขอมูลชื่อเครื่องพิมพท่ีตองการเลือกในการพิมพเอกสาร โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป  

ดังแสดงในภาพท่ี 44 

 

ภาพท่ี 44 แสดงการเลือกเครื่องพิมพเอกสารเพ่ือพิมพใบสําคัญท่ัวไป 

 

จากภาพท่ี 44 แสดงข้ันตอนการเลือกเครื่องพิมพเอกสาร โดยเลือกท่ีชื่อเครื่องพิมพ กดปุม OK  

จะแสดงหนาจอตอไปเพ่ือใหระบุขอมูลตามข้ันตอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 45 

9 

10 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพท่ี 45 แสดงหนาจอเพ่ือบันทึกขอมูลรหัสผูใช เพ่ือสั่งพิมพเอกสารผานเครื่องพิมพเอกสาร 

 

จากภาพท่ี 45 แสดงหนาจอเพ่ือใหระบุ ID ของผูพิมพโดยระบุชื่อรหัสผูใชเปนชื่อ E-Mail KKU 

ของผูปฏิบัติงาน=>OK โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 46 

 
 

ภาพท่ี 46 แสดงการกรอกขอมูลรหัสผูใชงาน เพ่ือสั่งพิมพใบสําคัญท่ัวไป 

 

จากภาพท่ี 46 แสดงหนาจอท่ีระบุชื่อรหัสผูใชเปนชื่อ E-Mail KKU ของผูปฏิบัติงาน=>OK  

เพ่ือเปนการสั่งพิมพใบสําคัญท่ัวไปท่ีตองการ ตัวอยางใบสําคัญท่ัวไปเต็มรูปแบบท่ีไดจากการสั่งพิมพผาน

เครื่องพิมพเอกสาร และไวใชแนบประกอบกับชุดการรับและนําสงเงิน ตลอดจนไวเปนหลักฐานการ

ตรวจสอบตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 47 

 

11 

12 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 ภาพท่ี 47 แสดงตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป กรณี การนําสงเงินรายไดแผนดินของรายรับจากการ 

                        จําหนายพัสดุชํารุด 

 

จากภาพท่ี 47 แสดง ตัวอยางใบสําคัญท่ัวไปเต็มรูปแบบ การนําสงเงินรายไดแผนดิน  

กรณี การรับเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด ซ่ึงแสดงรายละเอียดท่ีไดจากการบันทึกบัญชี ดังนี้   

เลขท่ีใบสําคัญ วันท่ีจัดทํา วันท่ีบันทึกบัญชี รหัสหนวยงาน รหัสแหลงเงิน รหัสกองทุน รหัสงาน/โครงการ 

รหัสโครงการยอย เลขท่ีอางอิง วันท่ีอางอิง สวนท่ีสอง แสดงรายละเอียดรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงิน 

และคําอธิบาย และสวนท่ีสามเปนชื่อ-สกุล ตําแหนงของผูตรวจสอบ และผูบันทึกบัญชี เพ่ือลงลายมือชื่อ 

เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการบันทึกใบสําคัญท่ัวไป จะทําการพิมพใบสําคัญเพ่ือแนบชุดเอกสารนําสง

กระทรวงการคลัง และเก็บไวเปนหลักฐานการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบบัญชีตอไป 

14 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทท่ี 5  

สรุปและขอเสนอแนะ 

              ปญหาและอุปสรรคของการบันทึกบัญชีรายรับและนํ าส ง เ งินกระทรวงการคลั ง 

 ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดจากความซับซอนของขอมูลและรหัสบัญชีท่ีตองใชความรู

ความชํานาญและประสบการณในการวิเคราะหรหัสรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากเอกสารประกอบการรับ 

และนําสงเงินกระทรวงการคลัง  โดยใชการเชื่อมโยงจากระบบการเงิน ระบบรับ-จายเงิน ระบบการรับ 

และนําสงเงิน ระบบบัญชีกองทุน 3 มิติ ในระบบ KKUFMIS และรหัสรายได-คาใชจายในระบบ GFMIS  

ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือกําหนดรหัสบัญชีท่ีถูกตอง มาประกอบการบันทึกบัญชีในใบสําคัญรับ (RV)  

และใบสําคัญท่ัวไป (JV) เนื่องจากระบบดังกลาวขางตน ยังเชื่อมโยงกันไมสมบูรณ ทําใหผูปฏิบัติงาน 

ตองวิเคราะหรายการและกําหนดรหัสบัญชีเพ่ือใชในการบันทึกบัญชีตามแตละกรณี ซ่ึงอาจเกิดขอผิดพลาด

ดานการบันทึกบัญชี และเพ่ิมข้ันตอนของการบันทึกปรับปรุงบัญชีใหกับผูปฏิบัติงาน  

จากปญหาและอุปสรรคในดานระบบและกระบวนการดังกลาวขางตน ผูเขียนสามารถสรุป 

ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

          5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

          5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

5.1  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

.            ในการบันทึกบัญชีดานการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง สามารถสรุปแนวทางการแกไข

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 แสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
 1. การกําหนดรหัสรายรับตามใบเสร็จรับเงินของ
แตละหนวยงาน ใชรหัสรายรับแตกตางกัน ซ่ึงผู
ออกใบเสร็จรับเงินสวนใหญจะระบุเปนรายไดอ่ืนๆ 
แตท่ีถูกตองใหระบุเปนรายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 

1. แจงเวียนรหัสรายรับท่ีถูกตองและเปนแบบ
เดียวกัน สวนการบันทึกบัญชีผูปฏิบัติงานตองยึดท่ี
รหัส GFMIS เปนหลัก เนื่องจากเปนการบันทึกใน
ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง 

2. มีการนําสงเงินจากการจําหนายพัสดุชํารุด 
ในเดือนถัดไป ทําใหตองมีการเพ่ิมข้ันตอนการ
บันทึกบัญชี โดยการบันทึกบัญชีเงินรับฝากท่ีตอง
จายคืน (216-01-00) เปนการตั้งหนี้พักรอการ
นําสง และตองบันทึกกลับรายการบัญชี ณ วันท่ีทํา
การแรกของเดือนถัดไป และบันทึกบัญชีเพ่ือนําสง
ในวันท่ีทําใบสั่งจายนําสงกระทรวงการคลัง 

2. ในข้ันตอนการบันทึกรายรับจากการจําหนาย
พัสดุชํารุด หากไมมีการนําสงเงินในเดือนนั้น ตอง
ถายสําเนาชุดเอกสารรายรับและใบสําคัญรับ ท่ีเกิด
จากการบันทึกบัญชี เพ่ือประกอบการบันทึกกลับ
รายการบัญชีทันที ณ วันท่ีทําการแรกของเดือน
ถัดไป 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 8 แสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (ตอ) 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
3. รหัสรายรับในใบเสร็จรับเงิน กับรหัสรับ-จาย
ตามใบสั่งจายมีความแตกตางกัน ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงบัญชดีวยรหัสบัญชีท่ีถูกตอง 

3. ผูปฏิบัติงานตองบันทึกปรับปรุงรหัสรายการ
ตามใบสั่งจายออก และบันทึกขอมูลรหัสบัญชีตาม
รหัส GFMIS ท่ีนําสงเงินกระทรวงการคลัง 

4. เงินเหลือจายมีหลายกรณีและมีความแตกตาง
กัน บางกรณีเก่ียวของกับใบสั่งจายเงินเดือน 
(แหลงเงิน 2) ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการกําหนด
รหัสบัญชี 

4.  ผูปฏิบัติ งานตองวิ เคราะหความแตกตาง 
ของแตละกรณีเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดรหัส
บัญชีในการบันทึกบัญชีใหสอดคลองกับเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญช ี
 

5. ไมมีการกําหนดงวดเดือนเริ่มตนและงวดเดือน
สุดทายของการจายชําระเงินไวในใบเสร็จรับเงิน 
กรณี รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง 
 

 

5. ควรมีการทําความตกลงรวมกัน ระหวาง 
กองคลังกับสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําความเขาใจ
ร วม กันระหว า งกองกฎหมาย งานการ เ งิน  
และงานบัญชี  และควรมีการทําทะเบียนคุม 
การจายเงินชดใชกรณีรายไดคาปรับผิดสัญญาหรือ
ขอตกลงใหครบถวนทุกงวด เพ่ือการสอบทานและ
ตรวจสอบระหวางกัน 
 

6. การขายทอดตลาดอาคารหรือ ท่ีราชพัสดุ   
ถื อ เป น ร าย ได แผ น ดิน ท่ีหน วย ง านรั บแทน 
กรมธนารักษ  แตหนวยงานจะใชรหัสรายรับ
เดียวกันกับการจําหนายพัสดุชํารุด ซ่ึงรหัสรายรับ
กับรหัสบัญชีและรหัส  GFMIS ยั ง ไม เปนรหัส
เดียวกัน 
 

6. การบันทึกบัญชีรายรับ ผูปฏิบัติงานตองมีการ
วิเคราะหรายการโดยถือเปนรายไดอ่ืนๆ และเปน
บัญชีเจาหนี้สวนราชการ-รับแทนกัน  

7. การออกใบเสร็จยังไมระบุประเภทพนักงาน
กํากับไวในใบเสร็จรับเงิน โดยเฉพาะกรณีการรับ
เงินเบิกเกินสงคืน สงผลตอการวิเคราะหรหัสบัญชี 
ซ่ึงตองมีการสอบทานเพ่ือพิสูจนวาเปนบุคลากร
ประเภทใด ซ่ึงตองใชประกอบการบันทึกบัญชีให
ถูกตองตรงกับประเภทบุคลากร 
 

7. ใหงานการเงินออกใบเสร็จรับเงินดวยการระบุ
(ประเภทพนักงาน) ไวในใบเสร็จรับเงินใหเรียบรอย
ครบถวน พรอมท้ังระบุเลขท่ีผูกพันและเบิกจาย 
(บารโคด) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบันทึกบัญชี ใช
ประกอบการวิเคราะหรายการเพ่ือบันทึกบัญชีได
อยางถูกตองครบถวน 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 8 แสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (ตอ) 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
8. รายไดแผนดินมีหลากหลายและแตกตางกันใน
ประเภท และเบิกเกินสงคืน โดยเงินรายไดแผนดิน 
ประกอบดวย เงินการจําหนายพัสดุชํารุด เงินเหลือ
จายปเกา รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง  
รับแทนกรมธนารักษ  และเ งินเบิกเ กินสง คืน
กระทรวงการคลัง ภายใตบัญชีหนวยงานสงเงิน
เบิกเกินสงคืนใหกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 
เงินเดือน (ขาราชการ) คาจาง (ลูกจางประจํา) เงิน
บํานาญ เงินบําเหน็จรายเดือน เงินประจําตําแหนง 
เงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เงินชวยคาครองชีพผูมีเบี้ยหวัดบํานาญ  

8 . ผูปฏิบัติงานตองใชความระมัดระวัง ความ
รอบคอบและพิจารณาวิเคราะหรายการใหถูกตอง
ตามเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแตละกรณี 
และมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
ระบบ KKUFMIS เ พ่ือสอบทานกอนการบันทึก
บัญชี 

9. มีข้ันตอนการทํางานท่ีเก่ียวของกับหลายสวน
งาน ท้ังหนวยงานภายนอกและหนวยงานใน 
ก อ ง ค ลั ง  ห น ว ย เ งิ น เ ดื อ น  ง า น ก า ร เ งิ น  
งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี กองกฎหมาย 
ส ว น ง า น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค ลั ง จั ง ห วั ด 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ทํ า ใ ห มี ข้ั น ต อ น ข อ ง ก า ร
ประสานงานและการสอบทานขอมูลระหวางกัน  
 

9. มีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนแตละกรณี และ
ทําใหทราบแหลงขอมูลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสามารถประสานงานหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานไดอยางถูกตองและตรงจุด 

10. มีระบบทํางานท่ีซับซอนหลายระบบ ท่ีใช
ประกอบในการวิเคราะหและสอบทานรหัสบัญชี
เพ่ือบันทึกรายการบัญชีตามแตละกรณี เชน ระบบ
รับ-จายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบบัญชี
กองทุน 3 มิติ ระบบ GFMIS  
 

10. ควรกําหนดรหัสรายการใหเหมือนกันทุกระบบ 
ท้ังระบบรายรับ-จาย ระบบบัญชี และระบบ 
GFMIS เพ่ือลดขอผิดพลาดและลดข้ันตอนการ
เปรียบเทียบเพ่ือหารหัสบัญชีมาใชในการบันทึก
บัญชี 

11. ใบสําคัญมีหลายประเภทท่ีใชประกอบในการ
บันทึกบัญชี เชน ใบสําคัญรับ (RV) ใบสําคัญท่ัวไป 
(JV) ใบสําคัญจาย (PV) กําหนดรายการรับ-จาย /
ครุภัณฑ รายงานแยกประเภทท่ัวไปใน ระบบ 
GFMIS  
 

11. ถาระบบเชื่อมโยงไดแลว ทุกระบบก็สามารถ
โอนข อ มูลระหว า ง กัน  เ กิดรหั สบัญชี ตั้ งแต 
จุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด สามารถโอนขอมูลเขา
ระบบบัญชีไดอยางรวดเร็ว สอบทานและลด
ข อ ผิ ด พ ล า ด  ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ตารางท่ี 8 แสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (ตอ) 

 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
12. ระบบสารสนเทศท่ีไมมีความเชื่อมโยงกัน ทํา
ใหมีการวิเคราะหรายการและการบันทึกบัญชีของ
ผูปฏิบัติงาน อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย 
 

12.พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีการเชื่อมโยงขอมูล 
โดยมีการผูกรหัสรายการ กับรหัสบัญชี (KKUFMIS) 
และรหัส GFMIS จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตั้งแต
ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย รวมท้ังจัดอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (KM) กับผู ท่ี เ ก่ียวของ เปน
ประจําทุกไตรมาส เพ่ือลดปญหาและขอผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี และยังลดข้ันตอนการบันทึก
ปรับปรุงบัญช ี

13.มีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีบันทึกบัญชีรับและ
นําสงกระทรวงการคลังเพียงคนเดียว หากมีเหตุ
สุดวิสัยหรือความจําเปนท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ได จะทําใหกระบวนการทํางานขาดความคลองตัว 
 

13. ควรมีการหมุนเวียนงานหรือใชวิธีการสอนงาน
กัน (Coaching) ควรมีกําหนดบุคลากรท่ีสามารถ
เรียนรูงานกันและสามารถทํางานแทนกันได ไว
รองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

14.การระบุขอ มูลจากการ ข้ันตอนการออก
ใบเสร็จรับเงินท่ีไมครบถวน ทําใหเกิดความยุงยาก
และผิดพลาดในการวิเคราะหและกําหนดรหัสบัญชี  
เชน การระบุประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยใน
ดานหลังชื่อของผูขอรับใบเสร็จรับเงิน 
 

14. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 3 
กลุม คือ หนวยเงินเดือน งานการเงิน งานบัญชี 
และผูท่ีเก่ียวของอ่ืน เพ่ือทราบความตองการระบุ
ขอมูลของแตละกลุม เพ่ือการกําหนดวาควรมี
ขอมูลใดบางปรากฏในใบเสร็จรับเงิน 

15 . กรณีการฝากเงินเขาบัญชี อ่ืนท่ีไมใชบัญชี
เฉพาะท่ีเปดเพ่ือรองรับเงินรายไดแผนดิน และเงิน
เบิกเกินสงคืนกระทรวงการคลัง 

15.งานการเงินเสนอหนังสือเพ่ือขออนุมัติฝาก-
ถอนระหวางบัญชี จากผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 
และงานบัญชีบันทึกปรับปรุงบัญชี หากตรวจพบ
ขอผิดพลาด และปรับปรุงบัญชใีหถูกตองครบถวน  

 

 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี ร า ย รั บ แ ล ะ นํ า ส ง เ งิ น ก ร ะ ท ร ว งก า ร คลั ง  ใ น ร ะ บ บ  KKUFMIS 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใชความชํานาญ ประสบการณ และความรอบคอบ 

ในการวิ เคราะหรายการบัญชี ท่ี เ กิด ข้ึน มีหลากหลายของสวนงานหรือหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ  

มีความหลากหลายของกรณีในการรับเงินและการนําสงเงินกระทรวงการคลัง มีความหลากหลายของระบบ

ท่ีขอมูลตองสอดคลองถูกตองตรงกัน มีความหลากหลายของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  

แตยังมีขอจํากัดในเรื่องการเชื่อมโยงของระบบบัญชีกับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ และขอจํากัดของจํานวน

บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชี จากเหตุผลดังกลาว ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
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คูมือการปฏิบตัิงาน การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง ในระบบ KKUFMIS มหาวิทยาลยัขอนแกน 

5.2.1 ควรมีการจัดอบรมหรือแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management)  

ในการปฏิบัติงานดานการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลัง มีหลายสวนงานท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวของและเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย สวนงาน คณะ หนวยงาน งานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี 

เพ่ือทบทวนกระบวนงานและบทบทหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการสะทอนปญหาและหาแนว

ทางแกไขรวมกัน ตลอดจนเพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

5.2.2 ควรมีการพัฒนาระบบใหรองรับการปฏิบัติงาน 

ควรมีการพัฒนาระบบใหมีความเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS โดยเฉพาะการทบทวนรายการ

ผั งบัญชี ในระบบ KKUFMIS ให เปนรหัสบัญชี เดียว กัน ท้ัง  2 ระบบ เ พ่ือลด ข้ันตอนการสืบคน 

และการเปรียบเทียบวิเคราะหรายการ การตรวจสอบเอกสาร ลดขอผิดพลาด สะดวกรวดเร็ว และเปนการ

ใชระบบอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

5.2.3 ควรมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ กรณี รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง 

ควรมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว กรณี รายไดคาปรับผิดสัญญาหรือขอตกลง  

ของสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการสอบทาน การตรวจสอบ การสืบคนขอมูลเพ่ือไวอางอิงกันในอนาคตหรือ

เม่ือมีความจําเปนตองใชขอมูลประกอบการพิจารณาคดีความซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชื่อถือได ถูกตองตรงกันจากหลายแหลงขอมูลตลอดจนเพ่ือรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

5.2.4 ควรจัดใหมีการจับคูผูปฏิบัติงานท่ีสามารถทํางานแทนกันได (Buddy) และมีการสอน

งานระหวางกัน (Coaching) 

ควรจัดใหมีการสอนงานระหวางกัน Coaching เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานดาน

การบันทึกบัญชีการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังแทนกันไดเม่ือมีความจําเปน หรือมีการหมุนเวียนงาน

เพ่ือใหบุคลากรมีความรูท่ีหลากหลายในการนํามาใชในการปฏิบัติงาน และสามารถแกไขปญหาจากการ

ทํางานไดดียิ่งข้ึน เนื่องจากมีการทํางานท่ีหลากหลายและเห็นภาพความเชื่อมโยงของระบบ สวนงาน หรือ

บุคคล ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

5.2.5 ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ควรมี คู มือการปฏิบัติ งานการรับและนําสง เ งินกระทรวงการคลัง ท่ีครอบคลุม 

ทุกกระบวนงาน เพ่ือใหมีแนวทางหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหมีทิศทางเดียวกัน ใชเปนแหลงขอมูล

เพ่ือผูสนใจศึกษาและใชประกอบการปฏิบัติงานลดขอผิดพลาด  
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