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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการวางและรักษาไว้ซึ่ง
ระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของ
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และมีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอบทั่วไป  
การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องจัดท าเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ดังนั้น คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 
จั ดท าขึ้ น เ พ่ือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ง าน การจัดท างบ เทียบยอดเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบ KKUFMIS ซึ่งได้รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System) 

ในการนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่าน  ท้ายนี้ใคร่ขอขอบคุณ 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ 
โอกาสนี้ 

      
 

      ธนวรรณ เนาว์โสภา 
      มิถุนายน 2563 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น
ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอบทั่วไป และก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และ
บัญชีรายรับและรายจ่าย ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 การท าบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และให้ด าเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผล
การด าเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แยกตาม
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้จัดท ารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดท ารายงานทางการเงินตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ตามหมวด 4 มาตรา 48 และงบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องจัดท าเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ เขียนจึงเขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดท าคู่มือการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีสามารถจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีใช้เป็นคู่มือในการจัดท างบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. มีคู่มือการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีแนวปฏิบัติในการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ทราบถึงการเชื่อมโยงและเข้าใจการปฏิบัติงาน 

  

4. ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย 
รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายการตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร การตรวจสอบและการกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายดังกล่าวข้างต้นก าหนดไว้ 
 

5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

ระบบ KKUFMIS หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ-พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen 
University Fiscal Management Information System) ช่ วยสนับสนุนหลั กด้ านบริ หารจั ดการ 
งบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุในลักษณะ 3 มิต ิ

ระบบบัญช ีหมายถึง ระบบที่ช่วยในการบริหารข้อมูลทางบัญชีของระบบ KKUFMIS 
ปีงบประมำณและปีบัญชี  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 

กันยายน ขอปีถัดไป และให้ใช้ ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนับเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 
งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร หมายถึง  รายงานทางการเงินที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท า

ขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของมหาวิทยาลัยกับใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือหาสาเหตุความแตกต่างและสรุปยอดรายงานให้ถูกต้อง 

ใบแจ้งรำยกำรบัญชี (Bank Statement) หมายถึง เอกสารรายงานของธนาคารที่จัดส่ง
มาให้มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยในแต่ละวันแต่ละเดือน เช่น 
ยอดคงเหลือยกมาต้นเดือน การน าฝากและการถอนเงินระหว่างเดือน เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และ
ยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือน 
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รำยกำรแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเกี่ยวกับยอดคงเหลือยกมา รายการฝากเงิน รายการถอนเงิน รายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ยอดคงเหลือในวันสิ้นเดือน ตามท่ีบันทึกใน ระบบ KKUFMIS 

บัญชีเงินฝำกธนำคำร หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารที่มหาวิทยาลัยไว้ใช้ส าหรับการรับเงิน
และการจ่ายเงิน ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า  

กำรควบคุมภำยใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่า การด าเนินงาน
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

ควำมเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุป
สรรค์ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 2  
โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการด าเนินงาน
ของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1 .ประวัติกองคลัง 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
3. โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติกองคลัง 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่  
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่ง เป็นแผนก
ต่างๆ ซึ่งมีกองต่างๆ ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองแผนงาน 
  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  

และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา  

ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้าที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของ
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มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  

เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน 
และหน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ . 2562  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง ดังนี้ 

1. งานงบประมาณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานการเงิน 
4. งานบัญชี 

โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน  
การบริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
2.2  พันธกิจ 

 1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 

 2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2.3 ค่ำนิยม 
 บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น าองค์ความรู้ มุ่งสู่ความ

เป็นเครือข่าย 
 F Friendship ความเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
 C Customers ผู้รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 
 

2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
   ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 
 

2.5 เป้ำประสงค์หลัก 
 1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. การบริการที่เป็นเลิศ 
 3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
 4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความผูกพันต่อ

องค์กร 
2.6 สมรรถนะหลัก 

 กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และระบบ e-
Ordering 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลัง 

3.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลการ

ด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

หน่วยอ ำนวยกำร 

งำนพัสดุ งำนงบประมำณ งำนกำรเงิน งำนบัญชี 

 1) ภารกิจการ
ตรวจสอบ 

2) ภารกิจการ
ควบคุมงบประมาณ 

3) ภารกิจการจัดท า
ใบสั่งจ่าย 

4) ภารกิจการ

1) ภารกิจจัดซื้อจัด
จ้าง 

2) ภารกิจบริหาร
สัญญา 

3) ภารกิจบริหาร
พัสดุ 

1) ภารกิจรับเงิน 

2) ภารกิจจ่ายเงิน 

3) ภารกิจเงินยืม
ทดรองจ่าย 

 

1) ภารกิจการบัญชี 
2) ภารกิจการ
ลงทุนและรายงาน
การเงิน 
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3.2 โครงสร้ำงอัตรำก ำลังกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี

จ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 2 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วยอ านวยการ หัวหน้า 

งานงบประมาณ 
(1) 

หัวหน้า 

งานพัสดุ 
(1) 

หัวหน้า 

งานการเงิน 
(1) 

หัวหน้า 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี (20) 
-พนักงาน
ปฏิบัติงานทั่วไป 
(2) 

(6) 
-เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป (1) 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป (2)  
-นักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (1) 
-พนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน

ทั่วไป (1) 

(19) 
-นักวิชาการพัสดุ 
(16) 
-พนักงานทั่วไป 
(1) 
-พนักงาน
ปฏิบัติงานทั่วไป 
(1) 

-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี (10) 
-พนักงาน
ปฏิบัติงานทั่วไป 
(3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี (2) 
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3.3 ข้อมูลบุคลำกรกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 

อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 1. จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จ านวน 17 อัตรา 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 29 อัตรา 
 3. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จ านวน 19 อัตรา 
 4. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา 
 5. ลูกจ้างประจ า จ านวน   1 อัตรา 
 2. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 1. ผู้อ านวยการกอง จ านวน   1 อัตรา 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 34 อัตรา 
 3. นักวิชาการพัสดุ จ านวน 17 อัตรา 
 4. นักบัญชี จ านวน 10 อัตรา 
 5. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน   7 อัตรา 
 6. นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   2 อัตรา 
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   1 อัตรา 
 9. พนักงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 10. พนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา 
 11. พนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา 
 

4. บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

4.1 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 

ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 
1. งำนงบประมำณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   1. ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอ
ใช้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ค าปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ ก าหนด
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แนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2. ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะเบียนเจ้าหนี้ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอื่นให้เบิกแทน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3. ภารกิจการจัดท าใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดท าใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการจัดท า
ใบสั่งจ่าย 
   4. ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส านักงานประกันสังคม
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหนี้บุคคลที่สามตามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) และระบบ  
e-pension (บ าเหน็จบ านาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าใบเบิกจ่าย 
(Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 

2. งำนพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1. ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 
   2. ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 
   3. ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การ
รับเข้า-จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 
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3. งำนกำรเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1. ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและ
น าส่งเงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
   2. ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก เป็น
ต้น และการบริหารสภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคลากร ส่วนงานภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการ
จ่ายเงินให้สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3. ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติ
การยืมเงินทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และรายปี 
การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   
 

4. งำนบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1. ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้าน
รายรับ รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการ
จ่ายเงิน รวมถึงการด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
   2. ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด้าน
การรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินราย
เดือน รายไตรมาสและรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
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ภำพที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานบัญชี กองคลัง 

 

 

 

นางสาวชลธิชา บัวชุม

หัวหน้างานบัญชี (*)

ภารกิจบัญชีการเงิน

รายรับ

นางสาววัชรารัตน์ โสจันทร์

นักบัญชี (*)

นางสิรินันท์ พิมพ์ผะกา

นักบัญชี (*)

นางศิริพร ยิ้มกลั่น

นักบัญชี (**)

นางสาวธนวรรณ เนาว์โสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี (**)

รายจ่าย

นางสาวสุภิญญา อนันตรประเสริฐ

นักบัญชี (*)

นางกนกวรรณ ตนัยโชติ

นักบัญชี (*)

นางสาวบังอร ศรีโนนยาง

นักบัญชี (*)

ภารกิจเงินลงทุนและรายงานการเงิน

นางสาวศิริลักษณ์ หาญสุริย์

นักบัญชี (*)

นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน

นักบัญชี (*)

นางสาวศิริพร สุ่มมาตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี (**)

หมายเหต ุ  
(   ) คือจ านวนอัตราของต าแหน่งนั้นๆ   
* คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จ านวน  8  คน 
** คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ จ านวน  3  คน 
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5. หน่วยอ ำนวยกำร มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   1. ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับ-ส่ง

เอกสาร การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 

   2. ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ

ด้านการประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดท าและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การ

จัดท าข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

   3. ภารกิจสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่าง

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การ

พัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท าหน้าที่ด้าน

ฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

 

4.2 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติกำรตำม

มำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง  

 ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

พ.ศ. 2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ

ปฏิบัติการ ดังนี้ 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การท างานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่

ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

 1. จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท า

ประมาณการรายได้ รายจ่ายประจ าปี พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหว

ทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของ

หน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
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 2. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-

จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา 

ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ

หน่วยงาน  

 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท 

ตรวจสอบรายงานเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

 4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน 

การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน 

การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้ำนกำรบริกำร 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ

บัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล

ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและ

บัญชีเพ่ือให้บุคลกรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ

ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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4.3 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

ได้ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และมีขอบเขตของ

ภาระงานค่อนข้างกว้างประกอบด้วย การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชีในการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของคณะ หน่วยงาน

ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน  บันทึกข้อมูลรายการเคลื่อนไหว

บัญชีเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงรายการทางบัญชี โอนเงินระหว่างกัน ของคณะ หน่วยงานภายใต้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก ากับและติดตามเอกสารการน าส่งเงินรายได้ค้างน าส่งจากคณะ  หน่วยงาน

ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต

กับเอกสารน าส่งเงินรายได้ และรวบรวมเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต  ซึ่งต้องมี

ความละเอียดรอบคอบ ครบถ้วน และถูกต้อง 

 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง

วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี มีลักษณะงาน วิธีที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของคณะ หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ตรวจสอบการน าเงินที่ได้รับฝากเข้าธนาคารทุกวัน 

และการจ่ายเงิน ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการเปรียบเทียบเงินฝากธนาคารและสั่งจ่ายตามที่

ปรากฏในบัญชีของธนาคารกับตามที่ปรากฏในสมุดบัญชีของมหาวิทยาลัยว่าตรงกันหรือไม่ เพ่ือเสนองบ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารแก่ผู้บริหาร 

2. บันทึกข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงรายการทางบัญชี 

โอนเงินระหว่างกัน ของคณะหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 

กองทุน โดยเกณฑ์พ่ึงรับ-พ่ึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ระบบ KKUFMIS) 

3. บันทึกปรับปรุงรายการทางบัญชี และการโอนเงินระหว่างกัน ในระบบ KKUFMIS 

และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติรายการบันทึกบัญชี 

4. ก ากับและติดตามรายการน าส่งเงินรายได้คงค้างจากคณะ หน่วยงานภายใต้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้คณะ หน่วยงาน ตรวจสอบรายการที่คงค้างน าส่ง  

5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตกับ

เอกสารน าส่งเงินรายได้ และรวบรวมเพ่ือเสนอขอผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่าย 
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บทที ่3 
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ควรทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ใช้บังคับตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ได้ก าหนดแนวทางด้านการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี โดยให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า  

 
กำรบันทึกรำยกำรในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  

1. ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

3. ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความ
จ าเป็น 

4. ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี  ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่
รายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการและบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
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2. พระรำชบัญญัติ วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐมีผู้จัดบัญชีตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
และตามมาตราที่ 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

3. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

หลักเกณฑ์นี้ได้อาศัยอ านาจตาม มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยเห็นสมควรให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมันอย่างสมเหตุสมผล
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการก ากับดูแลที่ดี 
 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง  

3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงาน โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็น
เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น ควรต้องมีการปฏิบัติ 

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดอาจไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ก ากับดูแล
ฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน 
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ขอบเขตกำรใช้งำน 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ

ความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
1. ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการ
ใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือ
ข้อก าหนดอ่ืน 

3. ดา้นวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน 

 

องค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้อง

สร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

เป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยง 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่าบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การสื่อสารจะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน 
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หลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน อธิบายพอสังเขป ดังนี้ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานก าหนดไว้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแล 

 

4. แนวทำงกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.2/ว589 

กรมบัญชีการจัดท าแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบ
แนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน โดยให้สามารถน าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ ทั้งนี้
ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ต้นทุน ประโยชน์ที่จะได้รับ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน
ของหน่วยงาน ซึ่งแนวทางนี้ได้อ้างตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
แนวทำงกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน 

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงินเป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานสามารถน าไปปรับใช้ใน
การออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน หน่วยงานต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เช่น 
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี เทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงินและการบัญชี ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หน่วยงานขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับทรัพยากร การวางระบบการ
ควบคุมภายในอาจมีความแตกต่างจากหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรที่มากกว่า ในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดในการ
วางระบบการควบคุมภายในหน่วยงานจะต้องพิจารณาหาวิธีการอ่ืนทดแทน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า
หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

การรับเงิน ประกอบด้วย การรับเงินตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น การรับช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและอ่ืนๆ) การรับเงินจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินค้ าประกัน การรับเงินบริจาค และ
การรับเงินด้านอ่ืนๆ โดยวิธีการรับเงินที่สามารถแบ่งได้ 4 วิธี ได้แก่ 

1. การรับช าระเงินด้วยเงินสด เป็นช่องทางการรับเงินแบบดั้งเดิม โดยผู้ช าระเงินถือเงินสดมา
ช าระที่หน่วยงาน การช าระเงินด้วยเงินสดส่วนใหญ่เป็นการช าระเงินในรายการที่มีมูลค่าไม่สูงมาก 

2. การรับช าระเงินด้วยเช็ค เป็นช่องทางการรับเงินในกรณีที่มีการจ่ายช าระเงินในรายการที่มี
มูลค่าค่อนข้างสูง การรับเงินด้วยเช็คหน่วยงานต้องค านึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของการเรียกเก็บเช็ค 

3. การรับช าระเงินผ่านเครื่องรับช าระเงิน ณ จุดขาย ผู้ช าระเงินจ่ายช าระเงินด้วยบัตรเครดิต
บัตรเดบิต บัตรเงินสด หรือ QR Code ณ จุดที่รับช าระเงินของหน่วยงาน 
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4. การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานผ่านช่องทางการรับ
ช าระเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การช าระเงินผ่านทาง Internet Banking การรับเงินผ่านทาง Mobile Banking 
การช าระเงินผ่านเครื่อง ATM และการช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น การ
รับช าระเงินวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้ช าระเงินไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาช าระเงิน ณ 
จุดรับช าระเงินของหน่วยงาน 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยรัฐบาลได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-
Payment Master Plan ขึ้น หน่วยงานจ าเป็นต้องผลักดันให้มีช่องทางการรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลด
การรับเงินด้วยเงินสด เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 
กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์กระบวนการทางานด้านการรับเงิน หน่วยงานอาจใช้วิธีการเขียนแผนผังทางเดิน
เอกสาร ระบุขั้นตอนการท างาน และระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่หน่วยงานใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับการท างานแบบ Manual หน่วยงานควรเขียนแผนผังการท างานแบบต่อเนื่องในภาพรวม
ประกอบการวิเคราะห์ 

2. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการรับเงิน ความเสี่ยงของการรับเงินของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขั้นตอน 
วิธีการ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่าง
จากการปฏิบัติงานด้วยวิธี Manual 

3. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คะแนนความเสี่ยง 

4. การก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมี
ระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หน่วยงานอาจพิจารณาวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องค านึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับในการวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

5. การประเมินระบบการควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยงานควรก าหนดให้มีการประเมินระบบ
การควบคุมภายในเป็นระยะ  

 
กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน 

การออกแบบระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 



21 
 

พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น หน่วยงานต้องวาง
ระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการรับเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานต้องค านึงถึงความเสี่ยง ผลกระทบ ต้นทุน และ
ประโยชน์ที่ได้รับ โดยหน่วยงานต้องก าหนดวิธีการการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน 
เพ่ือสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในด้านรับเงิน ได้แก ่

 
กำรควบคุมทั่วไป 

1. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับช าระเงินและผู้บันทึกรายการรับเงินในสมุดบัญชี 
2. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุมการน าเงินสดและเช็คที่ได้รับฝากธนาคารให้

ครบถ้วนถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องไม่สามารถบันทึกเพ่ิมรายการลูกหนี้ การลดหนี้ และการปรับปรุง

สถานะใบแจ้งหนี้ รวมถึงไม่ควรมีหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้ 
4. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ควรก าหนดให้มีการควบคุม 

ดังนี้ 
4.1 เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
4.2 รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล 
4.3 การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการแบ่งแยกหน้าที่ของงานด้านการเงิน  

งานด้านการบัญชี และงานอ่ืนๆ 
4.4 การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ท ารายการและ

ผู้อนุมัติรายการ 
4.5 การแบ่ งแยกหน้ าที่ ระหว่ างผู้ ปฏิบั ติ งานในระบบ(Users) กับผู้ ดู แลระบบ

(Administrators) 
5. การก าหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเงินเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและลดข้อผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีเกี่ยวกับนโยบายการ
ควบคุมภายในของงานการเงินและการบัญชีเป็นประจ าทุกปี 

6. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับช าระเงินแยกออกจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืน 
7. การก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องระบุตัวตน (Whistle Blowing) และการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
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กำรควบคุมด้ำนกำรรับเงิน 
1. การรับช าระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนในรูปแบบ

กระดาษ หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ช าระเงิน
วันที่ช าระเงิน จ านวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการช าระเงินเป็นอย่างน้อย 

2. การจัดท าเอกสารการรับเงินควรมีการอ้างอิงกับเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินต้องมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ หน่วยงานควรก าหนดวิธีการอ้างอิงกับเอกสารต้นทางที่ชัดเจนและ
เป็นระบบ 

3. ในกรณีที่มีการรับเช็ค ผู้รับช าระเงินต้องตรวจสอบสภาพเช็คว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มี
การแก้ไขข้อความ 
 
กำรควบคุมด้ำนใบเสร็จรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงินที่มีการพิมพ์แบบล่วงหน้าจากโรงพิมพ์ ต้องมีการให้ล าดับเล่มที่และเลขที่
เอกสารจากโรงพิมพ์ 

2. กรณีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการ
เรียงล าดับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ 

3. ใบเสร็จรับเงินไม่ควรมีการแก้ไข ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อความที่ส าคัญ (เช่น ชื่อผู้ช าระเงิน
รายการช าระเงิน เลขที่อ้างอิง และจ านวนเงิน) ต้องยกเลิกทั้งฉบับและออกใบเสร็จรับเงินใหม่ 

4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสมอ ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีต้นฉบับ
ส าหรับผู้ช าระเงิน การยกเลิกต้องน าเอกสารต้นฉบับแนบกับส าเนาและประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินทุก
ฉบับ 

5. การออกข้อปฏิบัติให้ผู้รับช าระเงินแจ้งผู้ช าระเงินให้เก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเสมอหรือ
การติดป้ายประกาศให้ผู้ช าระเงินเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

6. กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานสูญหายต้องมีการแจ้งความทันที และติดประกาศ 
การยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่และเลขที่ที่สูญหาย 

7. ใบเสร็จรับเงินที่เป็นการรับเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
8. ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แล้ว แต่ไม่มีความประสงค์ท่ีจะน ามาใช้อีก ให้ด าเนินการขอ

อนุมัติเพ่ือท าลายใบเสร็จรับเงิน 
9. การออกนโยบายหรือระเบียบให้มีการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย และระบุ

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน 
10. การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แล้ว ประกอบด้วย เล่มที่ เลขที่

ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่อยู่ในคลังพัสดุ (Stock) ข้อมูลการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อม
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ทั้งมอบหมายผู้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ที่ดูแลทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับช าระเงิน 

11. เมื่อใบเสร็จรับเงินเบิกมาจากคลังพัสดุแล้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องท าหน้าที่ควบคุมดูแล
การใช้ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน 

 
กำรควบคุมด้ำนกำรน ำฝำกและกำรน ำส่งเงิน 

1. การก าหนดให้มีการน าเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกสิ้นวัน ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่
สามารถน าเงินสดหรือเช็คฝากธนาคารได้ ต้องน าฝากเงนิสดและเช็คฝากธนาคารทันทีในวันท าการถัดไป 

2. หัวหน้าฝ่ายการเงินต้องตรวจสอบว่าจ านวนเงินสดและเช็คตามยอดเงินในใบเสร็จรับเงินได้มี
การน าฝากธนาคารครบถ้วน 

3. การเก็บเงินสดและเช็คที่ได้รับช าระแล้วและรอการน าส่งหรือนาฝากธนาคารต้องเก็บรักษาใน
ที่มั่นคงปลอดภัย และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4. หน่วยงานควรระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินสด ปริมาณเงินสดที่สามารถเก็บรักษาได้และ
ความถี่ของการน าเงินสด/เช็คฝากธนาคาร โดยพิจารณาจากเงินเดือน ต าแหน่ง อายุการท างาน เพ่ือก าหนด
บุคคลที่รับผิดชอบในการเก็บเงินสด รวมถึงการค านึงถึงระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง
หน่วยงานอาจพิจารณาให้มีการน าเงินฝากธนาคารมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 

5. หน่วยงานอาจมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินสด ด าเนินการตรวจนับ
เงินสดเป็นระยะๆ 

 

กำรควบคุมด้ำนกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน 
1. ผู้รับช าระเงินต้องจัดท ารายงานสรุปการรับช าระเงินในแต่ละวันส่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตรวจสอบและส่งให้แผนกบัญชีเพ่ือบันทึกบัญชี ข้อมูลรายงานสรุปการรับช าระเงินควรประกอบด้วย ข้อมูลเงิน
สด/เช็คที่ได้รับในแต่ละวัน เลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิก จ านวนเงิน
สด/เช็คที่มีการน าส่งหรือน าฝากธนาคาร และเงินสด/เช็คคงเหลือในมือที่ยังไม่มีการน าส่งหรือน าฝากธนาคาร 

2. ผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชีต้องมั่นใจว่าใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้มีการบันทึกบัญชี 
3. การบันทึกบัญชีการรับเงินสด/เช็ค แบบ Manual ควรบันทึกรายการทุกสิ้นวัน 
4. การบันทึกบัญชีการน าเงินฝากธนาคาร ต้องสามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นรายการการรับเงินสด/

เช็คของเลขที่เอกสารใด 
5. การตรวจสอบกระทบยอดจ านวนเงินที่น าฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ในแต่ละวัน

ว่าถูกต้องตรงกัน 
6. การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและรายงานยอดเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารที่ได้รับมา

จากธนาคารต้องท าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหัวหน้าฝ่ายบัญชีมีหน้าที่สอบทานรายงานการกระทบยอด  
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กำรควบคุมด้ำนกำรอนุมัติคืนเงินกรณีที่มีกำรรับช ำระเงินผ่ำนเครื่องรับช ำระเงินและกำรรับช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ผิดพลำด 

1. การก าหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนส าหรับการตรวจสอบและการอนุมัติการโอนคืนเงินใน
กรณีท่ีมีการรับช าระเงินผ่านเครื่องรับช าระเงิน และการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ในกรณีที่มีการรับช าระเงินโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร การคืนเงินไม่ควรคืนด้วยเงินสด
ต้องเป็นการโอนคืนเงินเข้าเลขบัญชีที่โอนเข้ามาเท่านั้น 

3. ในกรณีการรับเงินผ่านเครื่องรับช าระเงินผิดพลาด ต้องยกเลิก (Void) ผ่านเครื่องรับช าระเงิน
เท่านั้น ส าหรับการยกเลิกรายการก่อนการสรุปรายการ (Settlement) หรือต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ผู้
ให้บริการเครื่องรับช าระเงินก าหนดไว้ส าหรับยกเลิกรายการหลังการสรุปรายการ (Settlement) 

4. หน่วยงานต้องก าหนดผู้มีหน้าที่อนุมัติการโอนคืนเงิน และผู้มีหน้าที่แจ้งธนาคารเพ่ือ
ด าเนินการโอนคืนเงิน ซึ่งต้องไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่รับช าระเงิน 

 

5. วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรและแนวทำงกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของ

หน่วยงำนภำครัฐ ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.3/ว63 

กรมบัญชีกลางได้จัดท าคู่มือ วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในการจัดท าและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ซึ่งจะส่งผลให้รายการบัญชีมีความ
ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น  

การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยอด
คงเหลือ ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
(Bank Statement) โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง หากยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่เท่ากับยอดคงเหลือตามใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร ต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขปรับปรุง
รายการให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการจัดท าและตรวจสอบงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
ประโยชน์ของงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 

1. พิสูจน์ยอดคงเหลือและยอดเคลื่อนไหวในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
และใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ท าให้หน่วยงานสามารถทราบสาเหตุของข้อแตกต่างได้ 

2. หน่วยงานสามารถติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจาการบันทึกบัญชีได้ 
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3. หน่วยงานสามารถใช้งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นเครื่องมือในการควบคุมภายใน
และการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของตนเองได้ 

4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายงานการเงินของ
หน่วยงาน 
 
กำรตรวจสอบข้อคลำดเคลื่อนที่อำจเกิดขึ้น 

1. รายการที่หน่วยงานบันทึกบัญชีแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบธนาคาร  
1.1 เงินฝากระหว่างทาง คือ รายการเงินฝากท่ีหน่วยงานได้บันทึกบัญชีเพ่ิมยอดบัญชีเงิน

ฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารให้อาจเกิด
จากหน่วยงานฝากเช็คบัญชีธนาคารภายหลังจากเวลาที่ธนาคารปิดรับฝากเช็ค หรือกรณีเช็คต่างจังหวัดที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 3-5 วัน เป็นต้น รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือต่ ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดง
ยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

1.2 เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น ามาขึ้นเงิน หรือเช็คค้างจ่าย คือ รายการสั่งจ่ายเช็คที่หน่วยงาน
สั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิและบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่น าเช็คไปขึ้นเงินเป็น
ผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือสูงกว่าเงินฝากธนาคารใน
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

1.3 หน่วยงานบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกรายการฝากเงินต่ าไป เป็นผลให้
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปต่ ากว่าใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
หรือกรณีที่บันทึกรายการจ่ายเงินต่ าไป เป็นผลให้ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยก
ประเภททั่วไปสูงกว่าใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

2. รายการที่ธนาคารบันทึกข้อมูลในระบบของธนาคารแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน เมื่อเกิด

ค่าใช้จ่ายธนาคารจะบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วจึงส่งใบแจ้งหักบัญชีมาให้หน่วยงานทราบ 
รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือต่ ากว่า
ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ธนาคารจะบันทึกเพ่ิมบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วจึงส่งใบ
แจ้งเงินเข้าบัญชีให้กับหน่วยงานทราบ รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 



26 
 

2.3 เช็คคืน คือ เช็คท่ีหน่วยงานน าฝากธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
ธนาคารจึงบันทึกหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยบันทึกแล้วออกไป แต่หน่วยงานยังไม่บันทึกลดยอดบัญชี
เงินฝากธนาคาร รายการประเภทนี้ส่งผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอด
คงเหลือต่ ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.4 กรณีอ่ืนๆ เช่น  
2.4.1 บุคคลภายนอกฝากเงินเพ่ิมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานแล้วไม่

แจ้งให้ทราบ จึงไม่ได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ธนาคารได้บันทึกเพ่ิม
บัญชีเงินฝากธนาคารให้แล้ว รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร มียอดคงเหลือสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.4.2 ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ า 2 ครั้ง ท าให้
บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือต่ ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงาน
การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือธนาคารน าเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีธนาคารของ
หน่วยงาน รายการประเภทนี้เป็นผลให้บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร มียอด
คงเหลือต่ ากว่ายอดเงินฝากธนาคารในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 
วิธีกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร มีทั้งหมด 3 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลัก
แล้วเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้ารายการใดในรายงาน
การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปแตกต่างจากใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร จะต้องแสดงรายการ
กระทบยอดให้ตรงกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

วิธีที่ 2 ใช้ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นหลักแล้ว
เปรียบเทียบกับรายการในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ถ้ารายการใดในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารที่
แตกต่างจากรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป จะต้องแสดงรายการกระทบยอดให้ตรงกับ
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

วิธีที่ 3 การปรับปรุงยอดเงินฝากที่ถูกต้อง คือ การพิจารณาว่ารายการข้อแตกต่าง
ระหว่างรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารเป็นรายการที่ควร
ปรับปรุงด้านใด แล้วน าไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้วิธีการในการจัดท าและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลเงินฝากธนาคาร
ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงก าหนดให้
หน่วยงานจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามวิธีที่ 1 คือ ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement)  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร  
ขั้นตอนการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามคู่มือนี้จัดท าตามวิธีที่ 1 การใช้ยอด

คงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลักแล้วเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือใน
รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งอธิบายไดด้ังนี้ 

1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

2. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank 
Statement) 

3. เปรียบเทียบยอดคงเหลือจากรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป กับใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

4. เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวันในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank 
Statement) กับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยเปรียบเทียบรายการด้านรายรับและรายการด้าน
รายจ่าย ตรวจสอบรายการที่บันทึกในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารแต่ไม่แสดงในรายการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป และตรวจสอบรายการที่ไม่ได้บันทึกในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารแต่แสดงในรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

บทที ่4   
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 
การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารมีเพ่ือการตรวจสอบตรวจความถูกต้อง ความครบถ้วน

ของยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
กองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(KKUFMIS) กับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)  โดยงานบัญชี กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน หากยอดคงเหลือในรายการ
แสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS ไม่เท่ากับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) ต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไข
ปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 แสดงการที่มาของการตรวจสอบรายการเงินฝากธนาคาร 
 
1. วิธีกำรจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
 วิ ธี ก า รจั ดท า งบ เที ยบยอด เ งิ น ฝ ากธนาคารที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ใน บทที่  3  มี  3  วิ ธี ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารโดยใช้วิธีที่ 1 ใช้ยอดคงเหลือตามใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลักแล้วเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรายงานการ
แสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้ารายการใดในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปแตกต่าง
จากใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) จะต้องแสดงรายการกระทบยอดให้ตรงกับใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ เรื่อง การกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

การรับเงิน–จ่ายเงิน 
= / ≠ 
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2. กำรตรวจสอบรำยกำรที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมข้อมูลจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
2.1  รายการที่มีการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ธนาคารยังไม่แสดงยอดในใบแจ้งยอดเงินฝาก

ธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น 
2.1.1 เงินฝากระหว่างทาง คือ รายการที่ได้บันทึกบัญชีเพ่ิมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ในบัญชีแยกประเภทแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารให้ อาจเกิดจากการฝาก
เช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจากที่ธนาคารปิดรับฝากเช็คประจ าวัน หรือกรณีเช็คต่างธนาคาร ที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 2-3 วัน เป็นต้น โดยรายการประเภทนี้เป็นผลให้ยอดคงเหลือใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) มียอดคงเหลือต่ ากว่ายอดคงเหลือในรายการแสดงยอดบัญชี
แยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS 

2.1.2 เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น าไปขึ้นเงิน หรือเช็คค้างจ่าย คือ รายการสั่ งจ่ายที่
มหาวิทยาลัยได้สั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ และบันทึกบัญชีลดยอดเงินฝากธนาคารแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่น า
เช็คไปขึ้นเงิน ส่งผลให้ยอดคงเหลือใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) มียอดคงเหลือสูงกว่า
ยอดคงเหลือในรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS 

2.1.3 มีการบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกรายการเงินฝากต่ าไป ส่งผลให้ยอด
คงเหลือในรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS ต่ ากว่ายอดคงเหลือใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นต้น 

2.2  รายการที่ธนาคารแสดงยอดในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
ยกตัวอย่างเช่น 

2.2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็ค
ค่าธรรมเนียมการรับช าระด้วยบัตรเครดิตธนาคาร 

2.2.2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 
2.2.3 เช็คคืน คือเช็คที่มหาวิทยาลัยน าฝากธนาคารแล้ว แต่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
2.2.4 กรณีอ่ืนๆ เช่น 

 1) บุคคลภายนอกฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่มีการแจ้ง
ให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ มีผลท าให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทได้ 
แต่ธนาคารได้บันทึกเพ่ิมบัญชีเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ให้แล้ว ซึ่ง
รายการประเภทนี้ส่งผลให้ยอดคงเหลือใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) มียอดคงเหลือสูงกว่า
ยอดคงเหลือในรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS 

2) ธนาคารบันทึกรายการผิดพลาด เช่น ธนาคารบันทึกค่าธรรมเนียมซ้ า ส่งผลให้
ยอดคงเหลือใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) มียอดคงเหลือต่ ากว่ายอดคงเหลือในรายการ
แสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ KKUFMIS 
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3. ขั้นตอนกำรจดัท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
การปฏิบัติงานการบัญชีและการตรวจสอบรายการทางบัญชี เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือจัดท ารายงาน

ทางการเงินโดยยึดหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐที่ถือปฏิบัติ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การได้มาซึ่ง
ข้อมูลจะต้องมีการจัดการแนวทาง วิธีการ แนวปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือปฏิบัติงานเล่ม
นี้จะกล่าวถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบรายการทางบัญชี การจัดท างบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ดังนี้ 

 

 
กองคลัง 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

กำรจัดท ำงบเทียบยอด 
เงินฝำกธนำคำร  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 

รหัสเอกสาร 
FN-03-03 

ออกวันที ่ หน่วยงาน 
ควบคุมโดย 
อนุมัติโดย 

งานบัญชี 
กองคลัง 
หัวหน้างาน
บัญชี  
ผู้อ านวยกา
รกองคลัง 

 

ล ำดับที ่ แผนภูม ิFlow-Chat 
ขั้นตอน/

วิธีด ำเนินกำร 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1 

 
 
 
 
 
 

1. บันทึกใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร 
(Bank Statement) 
ในระบบ KKUFMIS 

บุคลากร
งานบัญชี 

ใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank 
Statement) 

ภายใน 1 วัน 
ท าการ 

2 

 
 
 
 
 

1. กระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร บัญชี
บัญชีเงินรายได้  
2. จัดท ารายงานงบ
เทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
3. รายงานงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร 
 

บุคลากร
งานบัญชี 

งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร  

ประจ าเดือน 
ภายในส้ินเดือน
ของเดือนถัดไป 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดหมวดหมู่ของ
เอกสาร 
2. จัดเก็บเข้าที่เก็บ
เอกสาร 
 

บุคลากร
งานบัญชี 

1. รายงานใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร 
(Bank Statement) 

2. ใบส าคัญทั่วไป  
ใบส าคัญจ่าย 

3.  ร า ย ง า น กา ร
เคลื่อนไหวของบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

ประจ าเดือน 
ทุกสิ้นเดือนของ

เดือนถัดไป 

ภำพที่ 5 แสดงขั้นตอนการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

เร่ิมต้น 

โหลดข้อมูลใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) 

 

  1. จัดหมวดหมู่ของเอกสาร 
   2. จัดเกบ็เข้าที่เก็บเอกสาร 

จัดท ารายงานทางการเงิน 

สิ้นสุด 
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 ดังภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยอธิบาย ดังนี้ 
 1. การเตรียมข้อมูลตามรายการเคลื่อนไหวยอดเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS มี 2 แบบ ดังนี้ 
 1.1 การดาวน์โหลดรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารผ่านระบบ Online Banking ดังนี้ 
 1.1.1 การดาวน์โหลดรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารผ่านระบบ Online Banking 
ประกอบด้วย (1) การดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เพ่ือใช้เตรียมข้อมูลเข้า
ระบบ KKUFMIS (2) การดาวน์โหลดระบบเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด (BC = Bill For Collection) เพ่ือใช้
ประกอบการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ข้อมูลมีลักษณะรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel File เมื่อโหลด
ไฟล์ดังกล่าวแล้วจะต้องท าการจัดไฟล์ในรูปแบบ Excel เพ่ือเตรียมข้อมูลน าเข้าระบบ KKUFMIS  
  1.1.2 น าข้อมูลรายการเคลื่อนไหวจากธนาคารที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel เข้า
ระบบ KKUFMIS  
  1.1.3 ตรวจสอบข้อมูลจากการอัพโหลดเข้าระบบ KKUFMIS ตรงกับใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) 
 1.2 การบันทึกรายการเคลื่อนไหวจากสมุดเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS ที่ยังไม่มีการ
พัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบ KKUFMIS  
 2. การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank 
Statement) ในระบบ KKUFMIS โดยแยกยอดบันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) ในระบบ 
KKUFMIS เพ่ือให้แสดงรายการค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคาร และเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคาร 
 3. เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดท างบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อจัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ทันรอบตามที่ได้ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 
 
4. วิธีกำรดำวน์โหลดรำยกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกธนำคำรผ่ำนระบบ Online Banking  
 4.1 การดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) งานบัญชี กองคลัง ได้
พัฒนาระบบ KKUFMIS ให้สามารถใช้งานร่วมกับรายงานของธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) การดาวน์โหลดผ่านบริการธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 

(1) เข้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน โดยไปที่ www.newcb.ktb.co.th 
เลือก Krungthai Corporate (รูปแบบเดิม) 
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ภำพที่ 6 แสดงหน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน  

 

(2) เข้าระบบเว็บไซต์ธนาคารโดยระบุรหัสบริษัท (Corporate ID) รหัสผู้ใช้ (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password)  

 
ภำพที่ 7  แสดงหน้าจอเข้าระบบธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 

 

(3) เลือก view account summary เข้าหน้าจอหลักเลือกบัญชีธนาคาร 

 
 

ภำพที่ 8  แสดงหน้าจอระบบธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 
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(4) เลือกเลขบัญชีธนาคารเพ่ือดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank 
Statement) 

 
 

ภำพที่ 9  แสดงหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 
 

(5) เลือก Transaction Date ระบุช่วงวันที่จาก - ถึง ในการแสดงรายการเดินบัญชี
ธนาคาร กด view เพ่ือแสดงรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 10 แสดงการเลือกบัญชีธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 
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(6) เลือก ค าสั่ง Print เพ่ือเลือกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Adobe Acrobat (.pdf) 

 
 

ภำพที่ 11 แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 
 

(7) เลือก Destination เป็น PDF กด Save 

 
 

ภำพที่ 12 แสดงการบันทึกใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) รูปแบบ PDF 
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(8) เลือกค าสั่ง download เพ่ือจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ Excel File 

 
 

ภำพที่ 13 แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 
 
 

 
 

ภำพที่ 14 แสดงหน้าจอเลือกการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel File 
2) การดาวน์โหลดผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
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(1) เ ข้ า ร ะบบ เ ว็ บ ไ ซต์ ธ น าค า ร ไ ทย พาณิ ช ย์  ( จ า กั ด )  มห าช น  โ ด ย ไป ที่
www.scbbusinessnet.com 

(2) ระบุรหัสบริษัท (Corporate ID) รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) 

 
ภำพที่ 15 แสดงหน้าเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 

 
(3) เลือกเมนูรายการเดินบัญชี : เลือกรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 

 
ภำพที่ 16 แสดงบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
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ภำพที่ 17 แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จ ากัด 
 

(4) เลือกบัญชีธนาคาร : เลือกช่วงวันที่แสดงรายการ : กด View เพ่ือแสดงรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 18 แสดงการเลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
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(5) เลือก Download รูปแบบ Adobe Acrobat (.pdf) 

 
 

ภำพที่ 19 แสดงหน้าจอเลือกการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Adobe Acrobat (.pdf) 

 
 

ภำพที่ 20 แสดงใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) รูปแบบ PDF  
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(6) เลือก Download รูปแบบ Comma Separate (.csv)  

 
 

ภำพที่ 21 แสดงหน้าจอเลือกการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Comma Separate (.csv) 
 

4.2 การดาวน์โหลดระบบเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด (BC = Bill For Collection) 
1) เลือกรายงาน รายงานย้อนหลัง  

 
 

ภำพที่ 22 แสดงบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
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2) เลือกรายการรับฝากเงิน และเช็คเรียกเก็บย้อนหลัง 

 
 

ภำพที่ 23 แสดงหน้ารายการรายงานย้อนหลังธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
 

(1) เลือก Report Type : Other Report 
(2) Report Name : Data Filo 
(3) วันที่ : ประจ าเดือนที่ท างานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
(4) เลือกเลขทีบ่ัญชีธนาคาร 
(5) Download 

 

 
 

ภำพที่ 24 แสดงบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 
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3) เปิดไฟล์ดาวน์โหลดเลือก Extract Here จะได้รูปแบบไฟล์ HisLocalReport บันทึก
ชื่อไฟล์ข้อมูลตามเลขที่บัญชีธนาคาร  

 
 

ภาพที่   แสดงการเลือกแบบไฟล์ข้อมูล  
 
 
 

 

ภำพที่ 25 แสดงการเลือกรูปแบบไฟล์ 
 

4) เปิดโปรแกรมธนาคารไทยพาณิชย์ SCB_BCProgramV2.5 เลือกคอลัมน์ LCCInfo 

 
 

ภำพที่ 26 แสดงการเปิดโปรแกรม SCB_BCProgramV2.5 
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5) เลือก Convert Local Collect Text-File เลือกเปิดไฟล์ข้อมูลดาวน์โหลด 

 
 

ภำพที่ 27 แสดงการเปิดไฟล์ข้อมูล 
 

6) เลือก N แล้วกด OK  

 
 

ภำพที่ 28 แสดงค าสั่งให้แสดงรายการเช็คเรียกเก็บ 
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7) กด Reports เพ่ือแสดงรายการเช็คเรียกเก็บ 

 
 

ภำพที่ 29 แสดงรายการเช็คเรียกเก็บ 

 
8) ระบบธนาคารจะให้เลือกรายงานที่ต้องการให้แสดงผล เลือกรายงานที่ 2 รายการแจ้ง

ผลตั๋วเงินเรียกเก็บได้ (101C) กด OK  

 
 

ภำพที่ 30 แสดงค าสั่งให้แสดงรายการเช็คเรียกเก็บ 
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9) กด OK เพ่ือออกรายงาน 

 
 

ภำพที่ 31 แสดงรายการเช็คเรียกเก็บ 

 

 
 

ภำพที่ 32 แสดงรายงานเช็คเรียกเก็บจากระบบธนาคาร 
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จัดรูปแบบไฟล์ข้อมูลจากระบบธนาคารให้ง่ายต่อการใช้งานในการตรวจสอบการน าฝากเช็ค
และการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

 
 

ภำพที่ 33 แสดงรูปแบบไฟล์รายงาน 
 
5. วิธีกำรบันทึกใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ในระบบ KKUFMIS 

5.1 กำรจัดรูปแบบข้อมูลและอัพโหลดใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) 
เข้ำระบบ KKUFMIS  

1) กำรจัดรูปแบบข้อมูลของธนำคำรกรุงไทย (จ ำกัด) มหำชน 

(1) น า Excel File ที่ดาวน์โหลดมาจัดรูปแบบ  

 
 

ภำพที่ 34 แสดงรายงานรูปแบบ Excel File 

วันท่ีรับฝาก เช็ค ธนาคาร - สาขา จ านวนเงิน Fee จ านวนเงินสุทธิ เลขท่ีเช็ค วันท ารายการ หมายเหตุ

7/4/63 SIAM COMMERCIAL BANK: คณะแพทยศาสตร์เชียงให           17,900.00      -             17,900.00 0844183/BC 8/4/63

3/4/63 HONGKONG AND SHANGHA: กรุงเทพฯ                300.00      -                  300.00 0579776/BC 8/4/63

8/4/63 BANGKOK BANK PUBLIC: มหาวิทยาลัยสยาม             3,000.00      -               3,000.00 0000736/BC 10/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: สาขามหาวิทยาลัยเทคโน              3,340.75      -                3,340.75 0012709/BC 15/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: ลาดพร้าว 33              7,794.00      -                7,794.00 0149369/BC 15/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: หนองคาย            31,681.00      -              31,681.00 0390301/BC 15/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: เพชรบูรณ์           228,236.50      -             228,236.50 0391295/BC 15/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: ชัยภูมิ            43,023.00      -              43,023.00 0395793/BC 15/4/63

13/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: ศรีสะเกษ              2,689.00      -                2,689.00 0561778/BC 15/4/63

1         316,764.25      -           316,764.25

22/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: สว่างแดนดิน              7,136.50      -                7,136.50 0185087/BC 24/4/63

22/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: มหาสารคาม           167,167.50      -             167,167.50 0345139/BC 24/4/63

22/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: มกุดาหาร            11,463.00      -              11,463.00 0430476/BC 24/4/63

22/4/63 TMB BANK PUBLIC COMP: กระทรวงกลาโหม             15,181.25      -               15,181.25 9479443/BC 24/4/63

2         200,948.25      -           200,948.25

24/4/63 KRUNG THAI BANK PUBL: มหาวิทยาลัยอุบลราชธา             6,100.00      -               6,100.00 0095489/BC 28/4/63

เลขท่ีบัญชี  551-3-02663-4  ศูนย์หัวใจ สิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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(2) การจัดรูปแบบ Excel File เป็น Comma Separate (CSV) 
1. แทรกคอลัมน์ A ใส่เลขบัญชีธนาคารโดยไม่มีขีด 4241445365 และแปลง

ข้อมูลเป็นตัวเลข Double click Copy ข้อมูลลงมา 
2. ลบแถวหัวเรื่อง (แถวที่ 1-8)  และแถวจ านวนเงินรวมส่วนท้ายของใบแจ้ง

ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)  
3. แทรก คอลัมน์ C และแยกวันที่และเวลาออกจากกัน ในคอลัมน์ A 
4. Copy คอลัมน์ D (Teller Id)  ไปที่ คอลัมน์ K แล้วลบ คอลัมน์ D 
5. คอลัมน์ E ว่างไว้ โดยลบข้อมูล Description ออก  
6. คอลัมน์ F ยังคงข้อมูลเดิม 

 

 
 

ภำพที่ 35 แสดงการแยกวันที่และเวลา 

7. แปลงข้อมูล คอลัมน์ G-I ให้เป็นตัวเลข 
8. Copy คอลัมน์ G Paste ที่ คอลัมน์ H 
9. คอลัมน์ G คือ รายการถอน ลบข้อมูลรายการฝากออก คอลัมน์ H คือ รายการ

ฝาก ลบข้อมูลรายการถอนออก 
10. แทรก คอลัมน์ H แปลงข้อมูลด้านถอนที่ ติดลบ ให้เป็นบวก เมื่อแปลงข้อมูล

แล้ว ข้อมูลจะย้ายจาก คอลัมน์ G มา คอลัมน์ H 
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ภำพที่ 36 แสดงการก าหนดเงื่อนไข 

11. ลบคอลัมน์ G ออก เนื่องจากข้อมูลที่แปลงถูกย้ายไปที่ คอลัมน์ H 
12. แทรก คอลัมน์ I เป็น คอลัมน์ ว่าง 
13. แปลงข้อมูล คอลัมน์ G – K เป็น ทั่วไป 
14. แปลงข้อมูลแล้วเสร็จ SAVE ข้อมูลเป็น CSV 

 
 

ภำพที่ 37 แสดงรูปแบบรายงานเพื่ออัพโหลดเข้าระบบ KKUFMIS 
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2) กำรจัดรูปแบบข้อมูลของธนำคำรไทยพำณิชย์ (จ ำกัด) มหำชน 

(1) ไฟล์ดาวน์โหลดรูปแบบ Comma Separate (.csv) จากระบบธนาคาร 

 
 

ภำพที่ 38 แสดงรายงานรูปแบบ Comma Separate (.csv) 

(2) การจัดรูปแบบ Comma Separate (CSV) จากระบบธนาคารเพ่ืออัพโหลดเข้า
ระบบ KKUFIMS ลบแถวหัวเรื่องออก (แถวที่ 1) ตรวจสอบ คอลัมน์ F (เลขที่เช็ค) ถ้าไม่ปรากฏเลขที่เช็ค 
ให้ลบข้อมูล N/A ออก ถ้ามีเลขท่ีเช็ค ให้คงข้อมูลเลขท่ีเช็คนั้นไว้ กรณี มีรายการเช็คคืน ให้ลบเลขที่เช็ค
คืนนั้นออก (เนื่องจากจะซ้ ากับรายการเช็คเรียกเก็บ) คอลัมน์ G คือ รายการถอน คอลัมน์ H คือ รายการ
ฝาก คอลัมน์ G – J ก าหนดค่าให้เป็นตัวเลข จัดรูปแบบแล้วเสร็จท าการบันทึกข้อมูล  

 

 
 

ภำพที่ 39 แสดงรูปแบบรายงานเพื่ออัพโหลดเข้าระบบ KKUFMIS 
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กำรอัพโหลดใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) เข้ำระบบ KKUFMIS 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบ KKUFMIS ตามเมนูดังนี้  

1. กลุ่มการเงิน 
2. ระบบงานรับ / จ่ายเงิน 
3. รายการประจ าวัน 
4. รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร 
5. บันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement)  

 
 

ภำพที่ 40 แสดงการเข้าหน้าจอบันทึกใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Bank Statement) 

ขั้นตอนที่ 2  เข้าหน้าจอปฏิบัติงาน : TH\KKFNDT24\บันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) 
1. เลขที่บัญชีธนาคาร : เลือกบัญชีธนาคารในการอัพโหลดข้อมูล 
2. ประจ าปี : ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3. ครั้งที่ : งวดบัญชีปัจจุบัน 
4. เลือก File : เลือกไฟล์ข้อมูล CSV ที่ได้ดาวน์โหลดและจัดรูปแบบเพ่ืออัพโหลดเข้า

ระบบ KKUFMIS  
5. ประมวลผล : กดปุ่มประมวลผล และเลือก OK  
6. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน แล้วกดปุ่ม       เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ 

KKUFMIS 
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ภำพที่ 41 แสดงหน้าจอเมนู TH\KKFNDT24\บันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) 

 

 
 

ภำพที่ 42 แสดงใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมียอดถูกต้องตรงกับข้อมูลอัพโหลดเข้าระบบ KKUFMIS 
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5.2 กำรบันทึกรำยกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกธนำคำรตำมสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร  
เข้ำระบบ KKUFMIS  
 1) ขั้นตอนกำรใช้งำน เริ่มต้นเข้าสู่หน้าจอปฏิบัติงาน : TH\KKFNDT24\บันทึกใบแจ้ง
รายการบัญชี (Bank Statement) ดังนี้ 

(1) เลขที่บัญชีธนาคาร : เลือกบัญชีธนาคารในการบันทึกข้อมูล 

(2) ประจ าปี : ปีงบประมาณปัจจุบัน 

(3) ครั้งที่ : งวดบัญชีปัจจุบัน 

(4) ยอดยกมา : ดูจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเดือนก่อน 

(5) วันที่ : วันที่รายการฝาก-ถอนประจ าเดือน 

(6) รหัสรายาการ : ขอธนาคารกสิกรไทย 

(7) เมื่อบันทึกรายการตามสมุดเงินฝากธนาคารประจ าเดือนถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

กดปุ่ม        เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ KKUFMIS 

(8) ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการ เช่น ยอดยกมา และยอดคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 43 แสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี 
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ภำพที่ 44 แสดงหน้าจอเมนู TH\KKFNDT24\บันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) 

6. กำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตรเครดิตธนำคำรตำมใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank 
Statement) ในระบบ KKUFMIS 

รายได้ที่เกิดจากรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคาร ซึ่งจะเกิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร
เครดิตธนาคาร (FEE) ธนาคารจะแจ้งเรียกเก็บประจ าเดือนทุกเดือน ปัจจุบันมีส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้บริการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคาร มี 4 ส่วนงานดังนี้ 

1) คณะแพทยศาสตร์ 
2) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3) คณะสัตวแพทยศาสตร์  
4) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การน าส่งรายได้จากการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารของส่วนงานจะน าส่งเต็มจ านวน

โดยไม่หักค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตธนาคาร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับผิดชอบในส่วน
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่เกิดจากการใช้บริการ ส่วนที่รายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นยอด
สุทธิที่ธนาคารได้หักค่าธรรมเนียนการใช้บัตรเครดิตธนาคารแล้ว ท าให้ยอดทะเบียนเงินฝากธนาคารกับ
ยอดเงินตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ไม่ตรงกัน ส่งผลให้กระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารไม่ได้ จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลตามใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตจากธนาคาร 
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ภำพที่ 45 แสดงใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคาร วันที่ 1 เมษายน 2563 

1 
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6.1 กำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตรเครดิตธนำคำร 
1) บันทึกยอดการน าส่งรายได้จากการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตประจ าเดือนในช่อง 

S/D AMOUNT บันทึกยอด DISCOUNT AMOUNT และ VALUE ADD TAX ในยอด TOTAL ตามใบแจ้ง
ยอดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคารจนครบ และน ายอด TOTAL FEE ที่ได้จาก Excel File ไป
บันทึกในระบบ KKUFMIS ทุกรายการ 

 

 
 

ภำพที่ 46 แสดงรายการค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคาร 

DATE S/D AMOUNT DISCOUNT AMOUNT VALUE ADD TAX TOTAL  FEE

31/03/2563 13,299.00                  24.21                         1.69                          25.90                        

01/04/2563 21,750.00                  309.70                       21.68                         331.38                      

02/04/2563 23,140.00                  347.10                       24.30                         371.40                      

03/04/2563 78,199.50                   775.18                       54.27                         829.45                      

04/04/2563 25,381.50                  387.87                       27.16                         415.03                      

06/04/2563 28,900.00                  -                            -                            -                           

07/04/2563 283,574.50                 481.15                       33.68                         514.83                      

08/04/2563 41,995.00                  486.74                       34.08                         520.82                      

09/04/2563 9,274.00                    129.95                       9.10                          139.05                      

10/04/2563 7,978.00                    -                            -                            -                           

14/04/2563 68,451.50                   330.98                       23.17                         354.15                      

15/04/2563 22,535.50                  161.59                       11.31                         172.90                      

16/04/2563 5,430.00                    -                            -                            -                           

17/04/2563 26,575.50                   398.63                       27.90                         426.53                      

18/04/2563 17,357.00                  40.50                         2.84                          43.34                        

19/04/2563 14,458.50                   216.88                       15.18                         232.06                      

20/04/2563 24,007.50                  184.78                       12.93                         197.71                      

21/04/2563 35,433.00                  389.72                       27.28                         417.00                      

22/04/2563 48,781.50                   534.16                       37.40                         571.56                      

23/04/2563 10,710.00                  160.65                       11.25                         171.90                      

24/04/2563 52,705.00                  274.25                       19.20                         293.45                      

25/04/2563 46,640.00                  477.45                       33.42                         510.87                      

26/04/2563 42,990.00                  644.85                       45.14                         689.99                      

27/04/2563 32,026.00                  233.62                       16.35                         249.97                      

28/04/2563 18,871.50                   290.36                       20.33                         310.69                      

29/04/2563 27,929.50                   325.14                       22.76                         347.90                      

TOTAL 1,028,393.50             7,605.46                   532.42                      8,137.88                   

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจ าเดือน  เมษายน 2563

เลขท่ีบัญชี  551-3-02663-4  ช่ือบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 
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2)  ขั้นตอนการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตธนาคารในระบบ KKUFMIS  
(1) การเข้าหน้าจอปฏิบัติงาน : TH\KKFNDT24\บันทึกใบแจ้งรายการบัญชี (Bank 

Statement)  

(2) กดปุ่มค้นหา 

(3) ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องเลขที่บัญชีธนาคาร ใส่เลขบัญชีธนาคารหลังเครื่องหมาย % กด Find 

(4) ประจ าปี : งบประมาณปัจจุบัน  

(5) ครั้งที่ : งวดบัญชีปัจจุบัน 

(6) กดปุ่ม ด าเนินการ 

(7) กดค้นหาบรรทัดแรกของช่องวันที่ การค้นหาการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต

ธนาคาร %CARD% ในช่องค าอธิบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 47 แสดงการค้นหารายการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคาร 
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(8) แก้ไขยอดเงินฝากเป็นจ านวนเต็มก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคารตามภาพที่ 46 ใน
ช่อง S/D AMOUNT ใส่ยอด TOTAL FEE ในช่องค่าธรรมเนียม 

(9) กดแทรกแถวตรงเครื่องหมาย + สีเขียว ใส่วันที่เดียวกับยอดเงินฝาก ใส่รหัส
รายการ FE ใส่จ านวนเงินถอนเป็นยอด TOTAL FEE ท าจนครบทุกรายการ 

 
 

ภำพที่ 48 แสดงการปรับปรุงยอดรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคาร 

(6) ตรวจสอบความถูกต้องกับ Excel File ตามภาพที่ 46 

 
ภำพที่ 49 แสดงยอดค่าธรรมเนียมการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต 

   



57 
 

7. กำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรและจัดท ำรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
 7.1 ขั้นตอนกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ KKUFMIS ตามเมนูดังนี้ 
  1. กลุ่มการเงิน 
  2. ระบบงานรับ / จ่ายเงิน 
  3. รายการประจ าวัน 
  4. รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร 
  5. Manual Reconcile 

 
 

ภำพที่ 50 แสดงการเข้าหน้าจอ Manual Reconcile 
 

 ขั้นตอนที่ 2  การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ KKUFMIS  
 1) เลือกข้อมูลส าหรับการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
  (1) เลขที่บัญชีธนาคาร : เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องกระทบยอด 
  (2) ปีงบประมาณ : ปีงบประมาณที่ต้องการกระทบยอด 
  (3) งวด : งวดบัญชีที่ต้องการกระทบยอด 
  (4) วันที่  : วันที่ที่ต้องการกระทบยอด 
  (5) ถึง : ถึงวันที่ที่ต้องการกระทบยอด 
  (6) รหัสรายการ: ระบุรหัสรายการตามประเภทรายการที่ต้องการกระทบยอด 
  (7) เลขที่เช็ค: เลขที่เช็คที่ต้องการกระทบยอด 
  (8) จ านวนเงิน : ระบุจ านวนเงินที่ต้องการกระทบยอด 
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ภำพที่ 51 แสดงหน้าจอปฏิบัติงาน TH\KKFNDT60\Manual Reconcile 
 

2) กระทบยอดจ านวนเงินที่เท่ากันด้านทะเบียนเงินฝากธนาคาร กับ ด้านใบแจ้งรายการ
บัญชี (Bank Statement) ให้ครบทุกรายการประจ างวดบัญชีนั้น เมื่อตรวจสอบว่าเลือกรายการถูกต้อง
ตรงกันแล้ว กดปุ่ม Reconcile ระบบจะให้ยืนยันการกระทบยอด จากนั้นให้กด OK   

ในกรณี กระทบยอดจ านวนเงินที่น าส่งเป็นเช็ค หากไม่พบจ านวนเงินด้านใบแจ้ง
รายการบัญชี (Bank Statement) ให้ด าเนินการตรวจสอบรายงานเรียกเก็บเช็คจากธนาคาร (BC = Bill 
For Collection) ตามภาพที่ 33 เนื่องจากมีการเก็บเช็ครวมกันหลายฉบับ ธนาคารแสดงจ านวนเงินตาม
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นยอดรวม 

 
ภำพที่ 52 แสดงการเลือกรายการที่ถูกต้อง 



59 
 

3) กรณีเลือกรายการระหว่างทะเบียนเงินฝากธนาคาร กับ ใบแจ้งรายการบัญชี (Bank 
Statement) ไม่ถูกต้องตรงกัน ระบบ KKUFIMS จะมีการป้องกันการกระทบยอดที่ผิด โดยจะไม่สามารถ
ท าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารได้ 

 
 

ภำพที่ 53 แสดงการเลือกรายการที่ไม่ถูกต้อง 
 

4) เมื่อกระทบยอดจนครบทุกรายการแล้ว เช็คยอดคงเหลือด้านทะเบียนเงินฝากธนาคาร 
และด้านใบแจ้งรายการบัญชี (Bank Statement) ว่ายังคงเหลือรายการอะไรบ้าง ยอดเงินคงเหลือเท่าไร 
เพ่ือน าไปท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

 
 

ภำพที่ 54 แสดงรายการที่คงเหลือที่ยังไม่กระทบยอด 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและแนบรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 
 

 
 
 

ภำพที่ 55 แสดงรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

 
 

1 

2 
3 

4 
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การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ตามภาพที่ 55 มีการจัดท าหน้างบเทียบยอด
และแนบรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 

1) จ ำนวนเงินคงเหลือตำมสมุดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน  
จ านวนเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีใช้ข้อมูลจากระบบ KKUFMIS โดยเข้าสู่หน้าจอ

ปฏิบัติงาน : TH\KKFNOR35\รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้  
1. ประเภทรายการ : สรุปรายการเคลื่อนไหว 
2. สถานะเอกสาร : ทั้งหมด 
3. แหล่งเงิน : 2 
4. หน่วยงาน : 01 - 01 
5. ประเภทบัญชี : ไม่ต้องเลือก 
6. เลขที่บัญชีธนาคาร : เลขที่บัญชีธนาคารที่ท างบเทียบยอด 
7. วันที่รายการ : วันที่เดือนปัจจุบัน 
8. พิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือแสดงยอดคงเหลือตามสมุด

บัญชี ณ วันสิ้นเดือนตามรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามภาพท่ี 56 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 56 แสดงจ านวนเงินคงเหลือตามสมุดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน 
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2) รำยกำรที่ธนำคำรน ำเข้ำแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีและค่ำธรรมเนียมธนำคำร  
จ านวนเงินที่ธนาคารน าเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีและค่าธรรมเนียมธนาคาร  

โดยเข้าสู่หน้าจอปฏิบัติงาน : TH\KKFNDT60\Manual Reconcile ตามภาพท่ี 57 ดังนี้ 
1. สถานะ : ยังไม่กระทบยอด 
2. ปีงบประมาณ : ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3. ครั้งที่ : งวดบัญชีที่ 1-ปัจจุบัน  
4. ธนาคาร : รหัสธนาคารที่ท างบเทียบยอด 
5. เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชีธนาคารที่ท างบเทียบยอด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 57 แสดงยอดคงเหลือที่ยังไม่กระทบยอดและค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 

รำยกำรที่น ำเขำ้แล้วแต่

ยังไม่บันทึกบญัช ี
ค่ำธรรมเนียม

ธนำคำร 
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3) เงินฝำกระหว่ำงทำง 
จ านวนเงินฝากระหว่างทาง ใช้ข้อมูลจากระบบ KKUFMIS โดยเข้าสู่หน้าจอ

ปฏิบัติงาน : TH\KKFNOR35\รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามภาพท่ี 58 ดังนี้ 
1. ประเภทรายการ : รายละเอียดรายการเคลื่อนไหว 
2. สถานะเอกสาร : ยังไม่กระทบยอด 
3. แหล่งเงิน : 2 
4. หน่วยงาน : 01 – 01 
5. ประเภทบัญชี : ไม่ต้องเลือก 
6. เลขที่บัญชีธนาคาร : เลขที่บัญชีธนาคารที่ท างบเทียบยอด 
7. วันที่รายการ : วันที่เดือนปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 58 แสดงจ านวนเงินฝากระหว่างทาง 
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4) จ ำนวนเงินคงเหลือตำมใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) 
 จ านวนเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับจ านวนเงินในใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ณ วันสิ้นเดือนนั้น จึงจะถือว่าการจัดท างบเทียบยอดถูกต้อง
ตามวิธีนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 59 แสดงการตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลืองบเทียบยอดและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
 

 7.2 กำรรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ

ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) โดยงานบัญชี กองคลัง จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ าทุก
เดือน หากตรวจสอบพบว่ายอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่ถูกต้องตรงกัน
กับยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร จะด าเนินการหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหาก
พบข้อผิดพลาดจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายการให้ถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องจัดท างบเทียบยอดเป็นประจ าทุกเดือนทั้งหมด 
จ านวน 201 บัญชี ซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จ านวน 77 บัญชี และ
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จ านวน 124 บัญชี มีข้ันตอนรายงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแล้วเสร็จ ผู้จัดท าลงลายมือชื่อ
และเสนอหัวหน้างานบัญชีเพ่ือตรวจสอบและลงนามในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนเงินตรงกัน 
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ภำพที่ 60 แสดงหน้างบเทียบยอดท่ีลงนามแล้ว 
 
 

2. จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือทราบ ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

 
 

ภำพที่ 61 แสดงบันทึกข้อความและรายงานงบเทียบยอดสรุปรวมในไดร์ฟที่ลงนามทุกคน 
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3. หนังสือรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารผ่านการลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ าย
บริหารแล้ว ให้จัดท าหนังสือเพ่ือรายงานงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเสนอกองตรวจสอบภายใน 
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 

 
ภำพที่ 62 แสดงบันทึกข้อความรายงานต่อกองตรวจสอบภายใน 

 
 

4. การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของงานบัญชี กองคลัง จัดท าในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรวบรวมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ Google Drive 

 
 

ภำพที่ 63 แสดงการเก็บรวบรวมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ Google Drive 
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8. ประโยชน์ของกำรจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 

8.1 พิสูจน์ยอดคงเหลือและยอดเคลื่อนไหวในรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปใน
ระบบ KKUFMIS และยอดคงเหลือใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ท าให้งานบัญชี กอง
คลัง สามารถทราบสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น  

8.2 งานบัญชี กองคลัง สามารถติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการบันทึกบัญชีได้ 
8.3 งานบัญชี กองคลัง สามารถใช้งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ภายในและสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีขององค์กรได้ 
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บทที ่5 
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ผู้จัดท าจึงได้มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
1. ปัญหำและอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

1.1 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
1.1.1 การเชื่อมโยงข้อมูลตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เข้า

ระบบ KKUFMIS มีข้อจ ากัดของการน าเข้าข้อมูลซึ่งท าได้เฉพาะรายการที่ใช้งานระบบออนไลน์เท่านั้น 
ยังคงมีบางส่วนต้องน าเข้าข้อมูลโดยการบันทึกรายการแบบ Manual อีกทั้งรูปแบบของข้อมูลที่น าเข้ามี
ความแตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ KKUFMIS เพ่ือการใช้
งาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

1.1.2 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
1) มีรายการน าส่งเงินจ านวนที่เท่ากัน ไม่ได้ระบุวันและเวลาให้ชัดเจน 
2) มีรายการน าฝากเงินตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีการน าส่งเงินให้

ครบถ้วนเนื่องจากไม่ทราบผู้โอน ท าให้เจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งเงินได้ 
3) มีรายการที่น าส่งเงินบางส่วนไม่ครบถ้วนตามจ านวนเงินในใบแจ้งยอดเงินฝาก

ธนาคาร 
4) มีการออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งเงินซ้ า เนื่องจากมีการใช้หลักฐานเดิมน าส่ง

ซ้ าหรือมีการใช้หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) น าส่งแล้วและภายหลังมีการใช้หลักฐานรายการตามใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคารน าส่งซ้ ายอดเดิม 

5) มีรายการถอนเงินตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีการน าส่งหลักฐาน
การเบิกจ่ายเพื่อบันทึกบัญชีและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

6) การรับเงินด้วยระบบ QR Code ซึ่งเป็นระบบใหม่ หลักฐานและข้อมูลที่น าส่ง
เงิน ยังไม่แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลต่อการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
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1.2 แนวทางแก้ไข 
1.2.1 ควรมีการสอบถามและประสานงานกับธนาคารในการขอดูข้อมูลใบแจ้งยอดเงิน

ฝากธนาคารผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับผู้ดูแลระบบ KKUFMIS ในการพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูล ระหว่างรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารกับระบบ KKUFMIS  

1.2.2 ควรมีการสะท้อนปัญหาการตรวจสอบรายรับและการน าส่งเงินเพ่ือจัดท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารให้กับคณะหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การส่งรายการเงินฝากธนาคารที่ยังไม่น าส่ง
ให้คณะหน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

2.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) เพ่ือให้ความรู้ โดยมีการชี้แจงเหตุผลในการ
ปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการน าส่งเงิน การตรวจสอบ และการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารมี
การทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการรับเงินและการน าส่งเงิน การตรวจสอบและการจัดท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร และมีการทบทวนกระบวนงาน ความเชื่อมโยง การตรวจสอบ และการรายงานงบ
การเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

2.2 จัดท าคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานเ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติ งานสามารถปฏิบัติ งาน 
ทดแทนกันได ้
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แนวทำงกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่ อ 20 เมษายน 2563. จาก 

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet. 

วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำรและแนวทำงกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของ

หน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.2554.  สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563. จาก http://www.fis. 

ru.ac.th/km/jupgrade/images/km_pdf/2558/fin_acl/p2.pdf. 
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ภำคผนวก ก 

หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ภำคผนวก ข 

แนวทำงกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรับเงิน  
ตำมหนังสอืกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0409.2/ว589 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธนวรรณ เนาว์โสภา 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
สังกัด  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่อยู ่ 588/1 ถนนหน้าเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
อีเมล์ nthana@kku.ac.th 
 
ประวัติกำรศึกษำ  

 ปีการศึกษา 2539 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ปีการศึกษา 2545 จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุ รกิ จมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

mailto:nthana@kku.ac.th

	1ปก
	2คู่มือการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร_ธนวรรณ

