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บทท่ี 1  

 บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

   สํานักบริการวิชาการ เดิมช่ือวา ศูนยการศึกษาตอเน่ือง เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ 

กอต้ังข้ึนตามประกาศพระราชกฤษฏีกา เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2532 และไดเปล่ียนช่ือเปน 

ศูนยบริการ วิชาการตามพระราชกฤษฎีกาจัด ต้ังส วนราชการในมหา วิทยา ลัยขอนแกน 

ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2542  และปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน สํานัก

บริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 7 

กรกฎาคม 2558 สถานท่ีทําการปจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานัก

บริการวิชาการ กอต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองของประเทศใหเจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย ตาม

เจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผานการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยี 

จากองคความรูและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมุงพัฒนาประชากรของประเทศใหมี

สติปญญา ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ เปนไปตามความตองการของกิจกรรมทาง

สังคมทุกรูปแบบท่ีถูกครรลองครองธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะกระทําได 

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  แบงออกเปน 3 สวนงาน คือ 1. งาน

บริการวิชาการ 2. งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.งานบริหารและส่ือสารองคกร ซ่ึงใน

แตละงานก็จะมีภาระงานท่ีทําหนาท่ีท่ีสอดคลองกัน และเก่ียวของกับการทําโครงการบริการวิชาการ

ตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ งานบริหารและส่ือสารองคกร 

(การเงิน  สํานักบริการวิชาการเปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการของสํานักบริการวิชาการโดยมี

หนาท่ีควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการรับเงิน-จายเงิน ใหแกบุคลากรสํานักบริการวิชาการ บุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมท้ังบุคคลภายนอก มีการขออนุมัติหลักการและการเบิกจายงบประมาณเงิน

รายไดของสํานักบริการวิชาการ  ตรวจสอบเอกสารทางการเงินรวมถึงเอกสารการเบิกจายดาน

การเงินและพัสดุ ท้ังท่ีใชเงินงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได  มีการจัดทํารายงาน
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ทางการ เ งินของ สํา นักบริ การ วิชาการ  ให เป น ไปตามกฎระ เ บียบ ประกาศ ขอ บั ง คับ                       

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนควบคุมการใชจาย

งบประมาณเงินรายได โดยมีการบันทึกผูกพันและเบิกจายเงินในระบบ KKUFMIS ใหเปนไปตามแผน

รายจายประจําปสํานักบริการวิชาการ โดยรวบรวมและนําผลมาวิเคราะหเพ่ือสรุปงบประมาณรายรับ 

รายจาย หมวดเงินรายได เขาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักบริการวิชาการ             

เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการใชจายเงินในแตละเดือน  ใหเปนไปตามแผนงบประมาณ

รายจายประจําปของสํานักบริการวิชาการ  ท่ีผานมาก็ยังมีปญหาเก่ียวกับการใหบริการท่ีตอบสนอง

ความตองการของบุคลากรท่ีมารับบริการปรากฏใหเห็น  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดานการเบิกจาย

โครงการซ่ึงมีการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน  ยกตัวอยางเชน  การเบิกจายเงินโครงการ/กิจกรรม  เม่ือ

ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติหลักการแลว  เจาของเรื่องสงเอกสารเบิกจายโครงการ

มายังงานการเงินเพ่ือดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจายโดยจะตองใหถูกตองตามระเบียบ ประกาศ 

และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมามีการแกไข/หรือสงเอกสารเบิกจายไมครบถวน เอกสารไม

ถูกตอง งานการเงินสงเอกสารกลับคืนใหเจาของเรื่องแกไขใหถูกตอง  และเม่ือเจาของเรื่องแกไข

เอกสารเบิกจายถูกตองแลวจึงดําเนินการคุมยอดขออนุมัติเบิกจาย เพ่ือเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติเบิกจาย งานการเงินดําเนินการบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS สงเอกสารเบิกจายไปยัง  

กองคลังเพ่ือดําเนินการตอไป  

  จากความเปนมาตลอดจนปญหาเก่ียวกับการใหบริการของสํานักบริการวิชาการท่ี   

กลาวมา จึง ได จั ด ทํา คู มือการปฏิ บั ติงานการ เ งินการ เ บิกจ ายของ สํา นักบริการ วิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึน เปนการพัฒนาการใหบริการของงานบริหารและส่ือสารองคกร (การเงิน 

และผูปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได  ท้ังน้ีคูมือน้ีจะเปนประโยชนทางดานวิชาการและดานการ

ปฏิบัติงานตอบุคลากรสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 1.2.2  เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติสําหรับการเบิกจายงบประมาณ 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.3.1  ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 1.3.2  มีแนวปฏิบัติสําหรับการเบิกจายงบประมาณ 

1.4  ขอบเขตของทําคูมือ 

 การ จัดทํา คู มือการปฏิ บั ติงาน  การ เ บิกจ ายงบประมาณของ สํา นักบริการ วิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเน้ือหาครอบคลุมในสวนของข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณ ประกอบดวย

การอนุมัติโครงการ การตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงินเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ(คาเดินทาง คาท่ีพัก 

คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ การตรวจสอบเอกสารคาใชจายในการฝกอบรม  ซ่ึงไมรวมการตรวจสอบเอกสาร

เบิกจายดานการพัสดุโดยจะระบุเพียงการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน

เทาน้ัน และการบันทึกผูกพันงบประมาณและการเบิกจายเงินในระบบ KKU FMIS  

1.5  คําจํากัดความเบ้ืองตน 

 1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.2 สํานัก หมายความวา สํานักบริการวิชาการ 

 1.5.3 งานการเงิน หมายความวา งานเก่ียวกับการเงิน การนําสง และการตรวจสอบการเงิน    

ทุกชนิดของสวนราชการตามวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการกําหนดไว 

 1.5.4 โครงการ หมายถึง แผนงานยอย แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีจะนําไปปฏิบัติไดโดย

มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางชัดแจง มีระยะเวลาเริ่มตน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติเพ่ือ

เปนแนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

 1.5.5 งบประมาณ หมายความวา เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป ตาม

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณหรือเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 1.5.6 เงินรายได หมายความวา การใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง/หลักสูตร

การศึกษาตลอดชีวิต 2. การใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานกับ

หนวยงานภายนอก 3. รายรับอ่ืน ๆ  

 1.5.7 การเบิกจาย (U  หมายความวา  การใชจายงบประมาณรายจายของสวนราชการ เพ่ือ

ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
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 1.5.8 ระบบKKU FMIS หมายถึง โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ กองทุน โดยเกณฑพึง

รับ – พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.9 การผูกพันงบประมาณ (F) หมายถึง งบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไว 

 1.5.10 งบประมาณมหาวิทยาลัยในกํากับ หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณแผนดินตามพระราชบัญญัติ  
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บทท่ี 2 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

สํ า นักบริ การ วิ ชาการ มี โครงสร า งองค กร  (Organization chart  โครงสร า งบริ หา ร 

(Administration chart  โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart  และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

2.1 โครงสรางองคกร (Organization chart  

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เพ่ือใหผลงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นําไปใชในการ

แกปญหาและพัฒนาภายในชุมชนอยางมีสวนรวม โดยคนในชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน และ

ดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอชุมชน (Impact on Community  มีการวาง

กรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด จากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เสาหลักท่ี 3 Culture and Care Community ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอ

สังคม โดยมีกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีใหญท่ีสุด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

กลยุทธท่ี 2 การจัดสรางชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

กลยุทธท่ี 3 การสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการ            

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บนพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ

พอเพียง              

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานัก

บริการวิชาการ ขับเคล่ือนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองตรงตามนโยบาย เปาหมายหลักและ

วัตถุประสงคท่ีต้ังไว  

วิสัยทัศน  มุงเปนผูนําดานการบริการวิชาการและการอุทิศเพ่ือสังคม ท้ังระดับทองถ่ิน ระดับชาติ อนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงและนานาชาติ 
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พันธกิจ 

1 พัฒนาสํานักบริการวิชาการ ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพบน 

พ้ืนฐาน เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

2 เปนผูประสานงานและดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมขับเคล่ือนการใหบริการ

วิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 

3 ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือขายตลอดจนภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เพ่ือสรางชุมชนแหงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช

เปนสถานท่ีปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4 สรางเครือขายแหงการรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา

เอกชน องคกรเอกชน เพ่ือรวมมือในการพัฒนาสังคม และพัฒนาธุรกิจ 

5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี บทบาทในการใหบริการวิชาการ เพ่ือการ

พัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ เพ่ือสรางรายไดแกมหาวิทยาลัยขอนแกน  

คานิยมองคกร 

การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศนตามแนวทาง การจัดการบริหารท่ีดี ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม

และส่ิงแวดลอม การใหความสําคัญกับบุคลากรและคูความรวมมือ การเรียนรูของบุคคลและองคกร การ

ใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.1  โครงสรางองคกร(Organization chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 1  โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักบริการวิชาการ 

กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ 

งานบริหารและสื่อสารองคกร งานบริการวิชาการ งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยี
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2.2  โครงสรางบริหาร(Administration chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 2  โครงสรางการบริหารหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ

 

กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ 

หัวหนางานบริหารและ

สื่อสารองคกร 

หัวหนางานบริการ

 

หัวหนางานยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

รองผูอํานวยการฝายบริการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการกอง 

1.งานธุรการ 

2.งานการเจาหนาท่ี 

3. งานการเงินและพัสดุ 

4.งานประชาสัมพันธ 

5.งานสารสนเทศ 

6.งานโสตฯและยานพาหนะ 

 

1.งานบริการวิชาการ 

  -จัดฝกอบรม 

  -บริการวิชาการจัดหารายได

แกหนวยงานภายนอก 

 

1.งานนโยบายและแผน 

2.งานประกันคุณภาพ 

3.งานติดตามและประเมินผล 

4.งานบริการวิชาการแบบให

เปลา 
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2.3 โครงสรางการปฏิบัตงิาน (Activity chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  โครงสรางการปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานัก 

นายธวัช  รตันมนตร ี

หัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกร 

นางวิภาดา  มีแวว 

งานพัสดุ งานการเงิน 

นางประคอง  เชียงนางาม 

นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 

นางสาวสมยงค  แหลยัง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

**นางสาวกาญจนา  บุศรคีํา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาววาสนา  จงจิตกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี 
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ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

  งานบริหารและสื่อสารองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานท่ัวไป ภายในสํานักบริการ

วิชาการ รวมท้ังการติดตอประสานงานและวางแผนกับฝายตาง ๆ ภายในสํานักบริการวิชาการ รวมท้ังการ

บริการสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ หอง

ประชุม เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ภายในสํานักบริการวิชาการ ในดานการจัดทําแผนปฏิบัติการ การใหบริการขอมูลสารสนเทศ การจัดทํา

ระบบฐานขอมูล การรวบรวมขอมูล เพ่ือการจัดทําระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผล รวมท้ังภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

งานบริการวิชาการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการหาความจําเปนในการจัดฝกอบรมของหนวยงาน

ตาง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดทําหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานและดําเนินการจัดฝกอบรม

ใหแกชุมชน บุคลากร องคกร หนวยงานตาง ๆ รวมถึงการจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมสัมมนา 

โครงการพิเศษเปนโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแตละขอตกลงท่ีไดรับ ท้ังนี้มีการดําเนินงานหรือ

บริหารโครงการโดยผูท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงข้ึนอยูกับคําสั่งท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคของโครงการ (รายงานประจําป 2561 สํานักบริการวิชาการ  

2.4 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานในสวนของงานเงินรายไดทุกประเภท  โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยสวนใหญคือ  

ตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงินรายไดทุกหมวดรายจายและเขาบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS งานรับเงิน

และงานเบิกจายเงิน  การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจาย ใหคําแนะนํา  ปรึกษาบุคลากรในเรื่อง

ระเบียบการเบิกจายเงิน  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติ 

     1 จัดทําบัญชี จัดทําเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินท้ังรายไดท่ี รับจากภายนอก

และเงินงบประมาณท่ีรับจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รายจายตามงบประมาณประจําเดือน  จัดทํา

ประมาณการรายได  รายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  เงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือแสดง

สถานะทางการเ งินและใช เปนฐานขอมูล ท่ี ถูกตองตามระเบียบกฎ  ขอบัง คับ  ประกาศของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนและระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการ  โดยใชโปรแกรม Excel ในการรวบรวม
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ขอมูล และประมวลผลออกมาเพ่ือวิเคราะหงบการเงินของสํานักบริการวิชาการ เสนอผูบริหาร

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ และวิ เคราะหตัวเลขจากระบบการเงินของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระบบ KKUFMIS เพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย 

    2 ดูแลการรับจายเงิน  ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ -จายเงิน ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

คาลงทะเบียนอบรมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปดอบรมของสํานักบริการวิชาการ เชน หลักสูตรการบันทึก

ทางการพยาบาล  หลักสูตรกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการจัดซ้ือจัด

จาง ตาม พรบ. 2560หลักสูตร ผูนํายุคใหมเครือขายอาเซียน  เปนตน  เพ่ือใหการรับ-จายเงินและนําสง

เงิน รวมถึงการจายเงินใหแกเจาหนี้รานคาภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรสํานักบริการวิชาการ บุคลากร

ในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือใหการปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของ

ราชการ  จัดทําฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการ

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําและดําเนินการตาง ๆ ใน

ดานงบประมาณ  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง

ถูกตอง  ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

3 จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงิน จัดทําและดําเนิ นการตาง 

ๆ ในดานงบประมาณเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการตรวจสอบรายงาน

การเงินตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี ถูกตองตามหลักเกณฑ ท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน  

 4 ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ

รายงานการเงินตาง ๆ ของสํานักบริการวิชาการ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด มีการ

ประเมินผลและติดตามผลการใชเงินงบประมาณรายจายและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

ประจําปของสํานักบริการวิชาการ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหการปฏิบัติการ

และรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน 

5 รวบรว มเอกสารทางการเงินและบัญชีเพ่ือนํามาจัดทําการวิเคราะหรายงานทางการเงิน เพ่ือ

เสนอใหผูบริหารสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณเปนรายไตรมาส และ

สามารถเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ 

งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  เพ่ือใหผูใชบริการ ไดแก บุคลากร

สํานักบริการวิชาการ สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชีเปนไปในแนวปฏิบัติ
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เดียวกัน และถูกตอง ลดความเสี่ยงในการเบิกจายเงินท่ีจะเกิดการผิดพลาดและลดการแกไขเอกสารการ

เบิกจาย ชี้แจงคําขอต้ังงบประมาณรายรับ-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณไป

ใหหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละ

หนวยงาน ไดแก การตรวจสอบรายงการตั้งงบประมาณรายจายประจําป รวมกับงานนโยบายและแผน 

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปตามแผนรายจายประจําปของรายหลักสูตร และเงินรายไดสํานักบริการ

วิชาการ โดยการควบคุมใหบุคลากรเบิกจายเงินตามแผนรายจายประจําปท่ีไดตั้งงบประมาณไว 

 6 มีการรวบรวมขอมูลดานการเงินและบัญชีเพ่ือนํามาศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตาม

ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ไดแก การจัดทําสรุปรายรับ รายจาย เงินรายไดสํานักบริการ

วิชาการ เพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ ประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารงบประมาณดานการเงินและบัญชี จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนมี

ทะเบียนการควบคุมขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงินรายไดสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหการใช

จายเงินเปนไปตามแผนงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีการตั้งงบประมาณไวให เบิกจายเปนไปอยาง

ถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอแกน วาดวยการ 

งบประมาณ การเงินพัสด ุทรัพยสนิและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

 7 มีการใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับระเบียบการเงิน

บัญชีและพัสดุ โดยเชิญวิทยากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเปนผูมีความรูความสามารถมา

เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการเงินและบัญชี ใหกับบุคลากรสํานัก

บริการวิชาการและอาจารย และผูประสานงานโครงการบริการวิชาการ มีความรูความเขาใจในเรื่อง

ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสิน

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ

งานในหนาท่ี ไดแก การอธิบายเก่ียวการเบิกจายเงิน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน หนังสือเวียน

สํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบการทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หนังสือเวียน

สํานักงบประมาณ หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ใหกับผูรับบริการ ไดแก บุคลากรสํานักบริการ

วิชาการและอาจารย และผูประสานงานโครงการบริการวิชาการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ

พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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 8 สามารถปฏิบัติงานแทนนักวิชาการเงินและบัญชี กรณีลาพักผอน   ลาปวย ลากิจ เดินทางไป

ราชการ ไดแก การลงทะเบียนควบคุมขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงินงบประมาณ การตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจายเงิน และการรับคืนเงินยืมทดรองจาย การบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจายเงิน

งบประมาณ ในระบบการเงิน KKUFMIS  

 2. ดานการวางแผน 

       รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางาน

ตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  1  ปรึกษาหารือรวมกับผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ ในเรื่องการ

ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ท่ีมีความซับซอนยุงยาก และท่ีเกิดปญหาบอยครั้ง ในเรื่อง

ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสิน

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  

  2 ปรึกษาหารือรวมกับหัวหนางา นบริหารและสื่อสารองคกร  เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ท่ีมีความซับซอนยุงยาก และท่ีเกิดปญหาบอยครั้ง เพ่ือหาทางแกปญหา

และเสนอแนะแนวทางในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3 ปรึกษาหารือรวมกับงานนโยบายและแผน ในเรื่องการใชจายเงินให เปนไปตามแผน

รายจายประจําปท่ีคณะสาธารณสุขศาสตรไดรับจัดสรร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการใชจายเงินในแตละ

ประเภท 

   4  ติดตามประเมินผล รายงานผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให

การดําเนินงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุ บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว ไดแก การปรึกษาหารือกับผูบริหาร หัวหนางาน

และเพ่ือนรวมงาน ในการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย

การอธิบายและใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ดานการเงินการบัญชีและ

พัสดุ ใหกับบุคลากรสํานักบริการวิชาการและผูรับบริการ 

2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแก บุคลากร  และหนวยงานภายในและภายนอก 

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงาน
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ตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก การอธิบายเก่ียวกับประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวยการงบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ใหมีความเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน และเสนอใหนําขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับระเบียบการเงินและพัสดุ แบบฟอรมเอกสาร

การเงินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเผยแพรในเว็บไซตสํานักบริการวิชาการ โดยผูท่ีสนใจสามารถศึกษาไดดวย

ตัวเอง และมีการสงประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงินการบัญชีและพัสดุ และบุคลากรสามารถ

พิมพแบบฟอรมเอกสารการเงินโดยการดาวนโหลดแบบฟอรมผานเว็บไซตสํานักบริการวิชาการได โดย

เปนการลดข้ันตอนการทํางานและเปนการลดกระดาษในการทํางาน  

4. ดานการบริการ 

     1 สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและบัญชีแก

ผูใตบังคับบัญชา ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 

เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง ไดแก มีการจัด

โครงการฝกอบรมระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุ โดยเชิญวิทยากรท่ีเปนผูมีความรูความสามารถจาก

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใหความรูความเขาใจแกบุคลากรสํานักบริการวิชาการ และให

คําแนะนําและตอบปญหาบุคลากรเก่ียวกับระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุ ในเรื่องท่ีเกิดความผิดพลาด

บอยและไมสามารถเบิกจายไดทันกําหนดเวลาเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน 

  2 มีการพัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการดานการเงินการบัญชีและพัสดุ สื่อเอกสาร

เผยแพร ใหบริการวิชาการดานวิชาการเงินและบัญชีท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู         

ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจหนวยงาน ไดแก การสงประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงินและ

พัสดุ ท่ีประกาศใชใหม ใหกับบุคลากรสํานักบริการวิชาการ ผานชองทางดาวนโหลดเอกสารไดท่ีเว็บไซต

สํานักบริการวิชาการ จัดทําคูมือระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุใหบุคลากรสํานักบริการวิชาการไว

ศึกษาและถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดโครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

ระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุ 

  3 มีความเต็มใจในการใหบริการขอมูล ตลอดจนเสาะหาขอมูลด านการการเงินและพัสดุ

มาใหผูรับบริการ โดยไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูเกี่ยวของ 

  

  

 เจาหนาท่ีประสานงาน

โครงการ 

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

พนักงานธุรการ 

 

หัวหนางานบริหารและ

สื่อสารองคกร 

 

 

 

 

 

  

 

เจาหนาท่ีประสานงาน

โครงการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานธุรการ 

 

หัวหนางานบริหารและ

สื่อสารองคกร 

 

 

 

 

 

จัดโครงการ/จดั

กิจกรรม 

สง่เอกสารเบิกจา่ย 

ตรวจสอบเอกสารเบิกจา่ย 

ถกูตอ้ง 

ครบถว้นเป็นไป

ตามระเบียบ 

คมุยอดขออนมุตัเิบิกจา่ย 

ถกูตอ้ง 

ครบถว้นเป็นไป

ตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสารเบิกจา่ย 

เอกสารไมถูกตอง 

เอกสารถูกตอง 

เอกสารไมถูกตอง 

เอกสารถูกตอง 
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ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูเกี่ยวของ 

ผูอํานวยการกอง 

พนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานัก 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานธุรการ 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกอง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานัก 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานธุรการ 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

พิจารณาอนมุตัเิบิกจา่ย 

ถกูตอ้ง 

ครบถว้นเป็นไป

ตามระเบียบ 

พิจารณาอนมุตัเิบิกจา่ย 

 

ถกูตอ้ง ครบถว้น

เป็นไปตาม

ระเบียบ 

รบัทราบผลการอนมุตัิ  

จดัเอกสารชดุเบิกจ่าย  

สง่เอกสาร

กองคลงั 

ออกเลข/ประทบัตรา   

บนัทกึเบิกจา่ยในระบบ 

KKUFMIS 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3.1 หลักเกณฑการปฏิบัตงิาน 

  ในการปฏิบัติงานตามคูมือ  เรื่อง  การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการ  

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  ลักษณะงานเปนงานท่ีใหบริการ และเปนท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ   แนวปฏิบัติตาง ๆ หนาท่ีหลักของงานการเงินและบัญชีมีดังนี้ 

3.1.1 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 - คาใชจายในการฝกอบรม 

3.1.2 การบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS 

หลักเกณฑ  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  

    2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2554 

  3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 

7 พ.ศ.2548  

4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8 พ .ศ.2553 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2560) 

 5. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบอัตราคาจางประจําป 2556 (ปรับอัตราใหม  

6. หนังสือกระทรวงการคลัง กค 05104.4/ว16 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2558 เรื่องการเบิกคาใชจาย

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558 

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0506.4/ว 5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 เรื่อง 

หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ 
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8. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0409.6/ว 485 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552  

9. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0409.6/ว.413 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555เรื่องระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1880/2559 เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรมและการ

ดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 203/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการบริหาร

งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการ

วิจัย การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หมายถึง  คาใชจายท่ีทางราชการจายใหแกผูเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกทองท่ีท่ีปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพ่ือมิใหผูเดินทางเดือน

รอน คาใชจายท่ีทางราชการจายใหจะเปนรายจายท่ีจําเปนซ่ึงเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินท่ีทางราชการจาย

ใหนี้มิใชคาตอบแทนในการทํางาน  แตเปนคาใชจายเพ่ือใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ  

 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ไดแก การเดินทางของผูรับราชการประจําใน

ประเทศไทย ซ่ึงเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน 

ตรวจสอบบัญชี หรือ ปฏิบัติหนาท่ีอยางอ่ืนเปนครั้งคราว ตามความจําเปน 

 การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยกัน ตั้งแต 2 คน

ข้ึนไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการเดียวกัน 

ผูมีสิทธิเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 

1. ขาราชการ 8 ประเภท 

2. ขาราชการประเภทอ่ืน 

3. ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราง 



19 
 

4. พนักงานราชการ 

5. บุคคลภายนอก 

คํานิยาม 

• ขาราชการ  หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 8 

ประเภท  ไดแก ขาราชการพงเรือน  ขาราชการตุลาการ ขาราชการมหาวิทยาลัย 

ขาราชการตํารวจ ขาราชการครู ขาราชการอัยการ ขาราชการรัฐสภา ขาราชการทหาร 

• ลูกจาง หมายความวา ลูกจางท่ีไดรับคาจางจากงบประมาณรายจาย  เวนแต ลูกจางชาว

ตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง 

     - ลูกจางประจํา 

     - ลูกจางชั่วคราว ซ่ึงเงินคาจางตองเบิกจายจากงบประมาณรายจายไมวาจะเปน

หมวดรายจายใดก็ตาม และมีคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว 

• บุคคลภายนอก 

     - บุคคลท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเทียบตําแหนงไวแลว 

     - ผูซ่ึงเคยรับราชการ (ใหใชตําแหนงสุดทายกอนออกจากราชการ ไดแกขาราชการ

บํานาญ 

สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1. ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการจากผูบังคับบัญชากอนเดินทาง 

2. สิทธิ์เกิดตั้งวันท่ีไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการถึงวันท่ีเดินทางกลับ หากหยุดอยูท่ีใดโดยไมมี

เหตุอันควรจะใชสิทธิ์เบิกคาใชจายไมได และหากทีการเดินทางกอนปฏิบัติรางการและกลับหลังวันท่ี

ปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น จะไมมีสิทธิ์เบิกคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ หากตองการเบิกคาพาหนะควรขอ

อนุมัติใหครอบคลุมวันเดินทางกลับดวย 

3. ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับทองท่ี

ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลา

พักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทาง

ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวย แลวใหมีสิทธิ์ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวตอเม่ือปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการ 
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การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ 

 1. การเดินทางไปราชการในประเทศ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 2. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว อนุมัติระยะเวลาไดไมเกิน ดังนี้ 

ประเทศท่ีเดินทางไปราชการ กอนเริ่มปฏิบัติ

ราชการ 

หลักเสร็จการปฏิบัติ

ราชการ 

1. ประเทศในทวีปเอเชีย ไมเกิน 24 ชั่วโมง ไมเกิน 24 ชั่วโมง 

2. ออสเตรีย นิวซีแลนด ประเทศในทวปี

ยุโรป หรือประเทศในทวีปอเมริกา

เหนือ 

ไมเกิน 48 ชั่วโมง ไมเกิน 48 ชั่วโมง 

3. ประเทศในทวีปอเมริกาใตหรือประเทศ

ในทวีปแอฟรีกา 

ไมเกิน 72 ชั่วโมง ไมเกิน 72 ชั่วโมง 

ประเภทของการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

2. การเดินทางไปราชการประจํา 

3. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

 การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึงการไปปฏิบัติราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน ซ่ึงเปนปกติ

ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาหรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกติ/การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก

ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา/การไปชวยราชการ รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน/

การเดินทางของราชการของผูรับราชการประจําตําแหนงในตางประเทศ เฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูใน

ประเทศไทย/การเดินทางขามแดนชั่วคราวเพ่ือไปปฏิบัติราชการตางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชดการชั่วคราว ไดแก 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

2. คาเชาท่ีพัก 



21 
 

3. คาพาหนะ รวมถึงคาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระหวาง

บรรทุก คาจางหาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

4. คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

การเดินทางไปราชการประจํา 

การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก 

1. ไปประจําตางสํานักงาน / ไปรักษาการในตําแหนง / ไปรักษาราชการเพ่ือดํารงตําแหนงใหม ณ 

สํานักงานใหม 

2. ไปประจําสํานักงานเดิมในทองท่ีแหงใหม (กรณียายสํานักงาน  

3. ไปชวยราชการหรือปฏิบัติงานตามโครงการท่ีมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ป ข้ึนไป 

4. การเดินทางไปชวยราชการท่ีมีกําหนดเวลาไมถึง 1 ป แตมีความจําเปนตองชวยราชการตอ ณ 

สถานท่ีเดิม ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาชวยราชการตั้งแตวันท่ีครบ

กําหนด 1 ป เปนตนไป 

 การเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาการแทน (มาตรา 10 ใหขาราชการซ่ึงเดินทาง

ไดรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงท่ีตนดํารงอยู 

 การเดินทางไประหวางท่ีรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน รวมท้ังการเดินทาง

กลับมาดํารงตําแหนงเดิม ใหดีรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงท่ีตน

รักษาการอยู 

 การไปรักษาการในระดับหรือชั้นยศต่ํากวามีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราท่ีตนดํารงอยู 

ผูมีสิทธิเบิกการเดินทางไปราชการประจํา 

1. ตนเอง 

2. บุคคลในครอบครวั 

- คูสมรส 

- บุตร 

- บิดา มารดา (ของตนเอง + คูสมรส  

- ผูติดตาม: ผูดํารงตําแหนง ประเภท: ระดับไมเกิน 2 คน 

- ตําแหนงประเภทท่ัวไป: อาวุโส, ทักษะพิเศษ 
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- ตําแหนงประเภทวิชาการ: ชํานาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ 

- ตําแหนงประเภทอํานวยการ: ตน, สูง 

: ผูดํารงตําแหนง ประเภท: ระดับ ไมเกิน 1 คน 

- ตําแหนงประเภทท่ัวไป : ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 

- ตําแหนงประเภทวิชาการ: ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

คาใชจายในการเดินทางไปประจํา ประกอบดวย 

1. คาเบี้ยเลี้ยง (นับออกจากท่ีอยูถึงสถานท่ีพักแหงใหม เฉพาะผูท่ีเดินทาง 

2. คาเชาท่ีพัก 

3. คาพาหนะ 

4. คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

5. คาขนยายสิ่งของสวนตัว ท้ังนี้ไมรวมถึงผูท่ียายตามคํารองขอของตอนเอง 

การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง 

1. ทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการหรือกลับเขาสูรับราชการใหม 

2. กรณีพิเศษการเดินทางกลับภูมิลําเนาไปยังทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชภูมิลําเนาเดิม จะขอเบิกไดโดยเสีย

คาใชจายไมสูงกวา และไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด 

สิทธิในการเบิก 

1. กรณีออกจากราชการ หรือเลิกจาง 

2. กรณีเสียชีวิต 

3. กรณีถูกสั่งพักราชการโดยไมรอผลสอบสวน 

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ประกอบดวย 

1. คาเชาท่ีพัก 

2. คาพาหนะ 

3. คาขนยายสิ่งของสวนตัว 

 คาใชจายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 ตามตําแหนงสุดทายกอนออกจากราชการ 
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หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

คาเบ้ียเล้ียง 

 ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง

กลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทางไป

ราชการเพ่ือ คํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่ม

ปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิใน

การเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
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 การเดินทาง ประเภท/ระดับ อัตรา(บาท/

วัน/คน  

หลักเกณฑ/วิธีการ 

คาเบ้ีย

เลี้ยง 

ภายในประ 

เทศ (เหมา

จาย  

ผูดํารงตําแหนงประเภทตั้งแต

ชํานาญการพิเศษลงมา 

240 1. กรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับ 24 ช่ัวโมงเปน 1  วัน สวนท่ีเกิน 12  ช่ัวโมงใหนับเปน 1 วัน โดยเริ่มนับตั้งแตเวลาท่ี

ออกจากท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานปกติ จนกลับมาถึงท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานปกต ิ

2. กรณีไมพักแรม ใหนับ 24 ช่ัวโมง เปน 1 วัน สวนท่ีเกิน 12 ช่ัวโมง นับเปน 1 วันเกิน 6 ช่ัวโมงข้ึนไปนับครึ่งวัน โดย

เริ่มนับตั้งแตเวลาท่ีออกจากท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานปกติ จนกลับมาถึงท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติงานปกติ 

3. กรณีลากอนหรือหลังการเดินทางใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัตริาชการและสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสดุเวลาปฏิบัตริาชการ 

 ผูดํารงตําแหนงประเภทสูงกวา

ชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

270 

ตางประเทศ 

กรณีเหมา

จาย 

ดํารงตําแหนงประเภทตั้งแต

ชํานาญการพิเศษลงมา 

2,100 1.กรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับ 24 ช่ัวโมงเปน  1 วัน สวนท่ีเกิน 12 ช่ัวโมงใหนับเปน 1 วัน โดยเริ่มนับตั้งแตเวลา

ประทับตราในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยหน่ึงประทับตรากลับเขามาประเทศไทย 

2. กรณีไมพักแรม ใหนับ 24 ช่ัวโมง เปน 1 วัน สวนท่ีเกิน 12 ช่ัวโมง นับเปน 1 วัน เกิน 6  ช่ัวโมงข้ึนไปนับครึ่งวัน 

โดยเริ่มนับตั้งแตประทับตราในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงประทับตราเขาประเทศไทย 

3. กรณีกอนปฏิบัตริาชการ โดยเริม่นับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงประทับตราในหนังสือเดินทางกลบัถึงประเทศ

ไทย 

4. กรณีลาหลังปฏิบัติราชการเสรจ็สิ้น โดยเริม่นับตั้งแตประทับตราในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย จนถึง

ปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น 

5. กรณีเหตุจําเปนตองพักแรมกอนปฏิบัติราชการ โดยเริม่นับตั้งแตเวลาท่ีเขาท่ีพัก ท้ังน้ี ตองไมเกิน 24 ช่ัวโมงเมื่อนับ

ถึงเวลาเริม่ปฏิบัติราชการ จนถึงประทับตราในหนังสือเดินทางกลับถึงประเทศไทย หรือ กรณีลาหลังดวยจะนับจนถึง

สิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ 

 ผูดํารงตําแหนงประเภทสูงกวา

ชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

3,100 

กรณีจายจริง คาอาหารและเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ 4,500 เบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินสิทธิของแตละรายการ โดยคดิคํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินเหลือจายจะนํามา

สมทบในวันถัดไปไมได  คาทําความสะอาดเสื้อผา(กรณี

เกิน 7 วัน  

500 

 คาใชสอยเบ็ดเตลด็ 500 เบิกในลักษณะเหมาจาย 

**กรณีเดินทางไปเปนหมูคณะตองเลือกลักษณะคาเบ้ียเลี้ยงใหเหมอืนกันท้ังคณะ 
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คาใชจาย การเดินทาง ประเภท/ระดับ อัตราเหมาจาย

(บาท/วัน/คน  

อัตราจายจริง(บาท/วัน/คน  

คนเดียว พักคู 

คาเชาท่ีพัก ภายในประเทศ ผูดํารงตําแหนงประเภทตั้งแตชํานาญการพิเศษลงมา 800 1,500 850 

 ผูดํารงตําแหนงประเภทสูงกวาชํานาญการพิเศษข้ึนไป 1,200 2,200 1,200 

 ผูดํารงตําแหนงระดับทรงคณุวุฒิ/ระดับบริหาร 2,500 1,400 

ตางประเทศ  อัตรา (บาท/วัน/คน (อัตราจายจริง  

ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง 

พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู 

ผูดํารงตําแหนงประเภทตั้งแตชํานาญการพิเศษลงมา 7,500 5,250 5,000 3,500 3,100 2,170 10,500 7,375 

ผูดํารงตําแหนงประเภทสูงกวาชํานาญการพิเศษข้ึนไป 10,000 - 7,000 - 4,500 - 14,000 - 

หลักเกณฑ/วิธีการ 

1. กรณีเดินทางตามคําสั่ง มีสิทธิเบิกคาท่ีพักตั้งแตคืนกอนเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงคืนปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เชน ประชุมวันท่ี 11 -12 เม.ย. 61  สามารถเบิกคาท่ีพักไดคืนวันท่ี 10 -12 เม.ย.61 

2. กรณีลากอนปฏิบัตริาชการ มสีทิธิเบิกคาเชาท่ีพักตั้งแตคืนวันท่ีเริม่ปฏิบัตริาชการเสร็จสิ้น เชนประชุม 12-13 เม.ย.61 สามารถเบิกจายคาท่ีพักได คืนวันท่ี 12-13 เม.ย.61  

3. กรณีลากอนปฏิบัตริาชการและมีเหตุจาํเปน มสีิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตั้งแตคืนกอนเริ่มปฏิบัตริาชการ จนถึงคืนปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น (เบิกกอนไดไมเกิน 1 คืน  เชน ประชุมวันท่ี 12-13 เม.ย. 61 

สามารถเบิกจายคาท่ีพักไดคืนวันท่ี 11 -13 เม.ย. 61 

4. กรณีลาหลังปฏิบัติราชการ มีสทิธิเบิกคาเชาท่ีพักตั้งแตคืนกอนเริม่ปฏิบัตริาชการ จนถึงคืนกอนปฏบัิติราชการเสรจ็สิ้น เชน ประชุมวันท่ี 12-13 เม.ย.61 สามารถเบิกคาท่ีพักไดคืนวันท่ี 11-12 

เม.ย. 61  

5. กรณีเดินทางเปนหมูคณะตองเลือกลักษณะคาเชาท่ีพักใหเหมือนกันท้ังคณะ 

6. กรณีเดินทางในประเทศในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเท่ียว เลขาธิการฯ สามารถพิจารณาใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไดเกินกวาท่ีระเบียบกําหนดอีกไมเกินรอยละ 25 

7. กรณีเดินทางไปตางประเทศท่ีไมปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรอืชวงฤดูกาลทองเท่ียว หรือท่ีพักในอัตราท่ีกําหนดเต็ม เลขาธิการฯสามารถพิจารณาใหสามารถเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 

8. โดยระเบียบใหพักคู เวนแตกรณีไมเหมาะสมสามารถพักเดี่ยวได เชน ตางเพศ เปนโรคติดตอรายแรง เปนตน 

9. กรณีเลขาธิการฯ เดินทางไปราชการสามารถเบิกไดเทาท่ีจายจริง จําเปน เหมาะสม ประหยัด 
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คาเชาท่ีพัก 

  การเดินทางไปราการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไมสะดวกในการเดินทางไปกลับระหวาง

สถานท่ีปฏิบัติราชการนั้นกับสถานท่ีอยู ใหเบิกคาเชาท่ีพักระหวางท่ีไปราชการไดเพียงระยะเวลาไม

เกิน 120 วัน นับแตวันท่ีออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวน

ราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาท่ีอํานาจเชนเดียวกันกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติท้ังรี้ 

ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 

การเบิกคาเชาท่ีพัก มี 2 ลักษณะ ไดแก 

1. คาเชาท่ีพักเหมาจาย 

2. คาเชาท่ีพักจายจริง 

หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพัก 

1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาท่ีพักแบบเหมาจายหรือจายจริงอยาใดอยาง

หนึ่ง    

    ตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 

2. กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกคาท่ีพักเหมือนกันท้ังคณะตลอดการ

เดินทาง 

3. การเดินทางเปนหมูคณะกรณีเลือกเบิกจายจริงใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแตเปน

กรณีท่ีไม    

    เหมาะสมจะพักรวมกับผูอ่ืนได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราคาเชาท่ีพักคนเดียว 

หามเบิก 

 กรณีการเดินทางไปราชการท่ีผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพัก ไดแก 

• การพักแรมในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ท่ีตองคาง

คืนบนรถ 

• การพักแรมในท่ีพักราชการจัดให เชน บานพักรับรอง 

 กรณีท่ีเจ็บปวยในระหวางการเดินไปราชการและตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหผู

เดินทาง 

สําหรับขาราชการประเภทบริหารระดับสูง ประเภทวิชาการทรงคุณวุฒิ ในกรณีเดินทางราชการเปน

หมูคณะ และผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนหัวหนาคณะมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก
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เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเพ่ิมข้ึนอีกหองหนึ่งอัตราคาเชา

หองพักคนเดียวหรือเบิกคาเชาหองชุดแทนอัตราไมเกิน 2 เทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

  การเบิกคาเชาท่ีพักกรณีจายจริงใชหลักฐานประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 

 กรณีพักโรงแรมใชใบเสร็จหรือใบแจงรายการของโรงแรม (folio  

 กรณีท่ีพักแรมอ่ืน ใชใบเสร็จรับเงินท่ีมีท่ีอยูผูรับเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินท่ีไดรับ

วันท่ีพักและวันท่ีออก 

คาพาหนะ 

  คาพาหนะ หมายถึง คาโดยสาร คาเชายานพาหนะรับจาง คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก 

คาจางคนหาบหามสิ่งของของผูเดินทาง 

ยานพาหนะประจําทาง หมายถึง 

 มีการใหบริการท่ัวไปประจํา 

 มีเสนทางท่ีแนนอน 

 มีคาโดยสารและคาระวางแนนอน 

หลักปกติ ใหใชยานพาหนะประจําทาง เบิกเทาท่ีจายจริงและประหยัด 

ขอยกเวน - ไมมียานพาหนะ 

            - มีแตตองการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชนการาชการใหใชพาหนะอ่ืนได (พาหนะ

รับจาง  แต 

                   ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปน 

หลักเกณฑการเบิกคายานพาหนะ 

คายานพาหนะ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

  1. พาหนะรับจาง (Taxi  

  2. พาหนะประจําทาง 

  3. พาหนะสวนตัว 

พาหนะรับจาง (Taxi  

เชน คารถแท็กซ่ี รถจักรยานยนตรับจาง ใหเบิกไดตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
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ประเภท/ระดับ หลักเกณฑการเบิก 

ท่ัวไป : ชํานาญงาน, อาวุโส, 

ทักษะพิเศษ 

 

วิชาการ : ชํานาญการ, 

ทรงคุณวุฒิ 

 

อํานวยการ : ตน, สูง 

 

บริหาร : ตน, สูง 

1. ไป – กลับระหวางท่ีพักหรือท่ีปฏิบัติราชการ ถึงสถานีรถ

ประจําทาง/สถานียนพาหนะประจําทางเพ่ือเดินทางไปราชการ

ภายในจังหวัดเดียวกัน ไมกําหนดวงเงิน 

ถาหากขามเขตจังหวัด  

• เขตติดตอหรือผาน กทม. จายจริง เท่ียวละไมเกิน 600 

บาท 

• เขตติดตอจังหวัดอ่ืน จายจริง เท่ียวละไมเกิน 500 

บาท 

2. การเดินทางไป-กลับระหวางท่ีอยู ท่ีพักกับสถานท่ี  

    ปฏิบัติ ราชการในจังหวัดเดียวกันไมเกินวันละ  

    2 เท่ียว 

3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิชาการ : ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน, ลูกจางประ

ชั่วคราว,พนักงานราชการ 

1. เบิกไดเม่ือไมมีรถประจําทาง 

2. กรณีมีรถประจําทาง แตมีความจําเปนตองใชรถรับจาง เชน 

กรณีมีสัมภาระ เดินทางเชาตรู หรือเดินทางยามคํ่าคืน ใหชี้แจง

เหตุผลเพ่ือ 

ขออนุมัติและใชหลักเกณฑเดียวกันกับระดับ 6 ข้ึนไปได 

 

พาหนะประจําทาง 

 พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอ่ืนท่ีใช

บริการขนสงแกบุคคลท่ัวไปเปนประจํา มีเสนทาง มรคาโดยสารและคาระวางท่ีแนนอน 

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะประจําทางใหเบิกไดตามจายจริงแตไมเกินสิทธิ ดังนี้ 

1 คาพาหนะโดยทางเครื่องบิน  

ระดับผูมีสิทธิ์ รายการ* 

ท่ัวไป : ชํานาญงานข้ึนไป 

วิชาการ : ชํานาญงายข้ึนไป 

อํานวยการ : ตน, สูง 

บริหาร : ตน, สูง 

ชัน้ประหยัด 
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ระดับผูมีสิทธิ์ รายการ* 

วิชาการ : ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน,ลูกจางประจํา/ชั่วคราว,

พนักงานราชการ 

ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนชั้นประหยัด-ต่ําสุด 

(บันทึกขออนุมัติกรณีพิเศษ  

หมายเหตุ:   *  หลักเกณฑใหมปฏิบัติตามหนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น0506/ว54 ลงวันท่ี 5 

มีนาคม 2563 

                * ไมเขาหลักเกณฑ 1 และ 2 ใหเบิกไดเทียบเทาภาคพ้ืนดิน 

  2 ยานพาหนะประจําทาง เชน รถไฟ รถโดยสาร  

ระดับ ประเภท อัตราการเบิก/คน 

ท่ัวไป : ชํานาญงานข้ึนไป 

วิชาการ : ชํานาญการข้ึนไป 

อํานวยการ : ตน, สูง 

บริหาร : ตน, สูง 

รถดวน รถดวนพิเศษ ชั้นท่ี 1 

นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ ป.  

เทาท่ีจายจริงประหยัด 

วิชาการ : ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน, ลูกจา 

          ประจํา/ชั่วคราว,     

          พนักงานราชการ 

รถโดยสารประจําทาง รถไฟ  

(VIP 24 ท่ีนั่ง ป.1 ป.2  

เทาท่ีจายจริงประหยัด 

พาหนะสวนตัว 

  พาหนะสวนตัว หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลท่ีมิใชชองทางรา

การ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  เม่ือไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ กอนการเดินทางไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาจึงจะมี

สิทธิเบิกเงินชดเชย ใหคํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง และสั้นท่ีสุดแลวใหผูมีอํานาจ

อนุมัติ หากใชเสนทางของหนวยงานอ่ืนท่ีไมมีตามเสนทาง กรมทางหลวง ใหผูเดินทางรับรองดวย

ตนเองโดยมีอัตราเงินชดเชย ดังนี้ 

ประเภท กิโลเมตร : บาท 

รถยนตสวนบุคคล 4 

รถจักรยานยนตสวนบุคคล 2 

  หมายเหต:ุ คํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง   
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คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายใหเบิกไดโดยประหยัด และตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 

1. เปนคาใชจายท่ีจําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจถึงจุดหมายแตละชวงท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ได เชน คาปะยาง คาผานทางดวน เปนตน 

2. ตองไมเปนคาใชจายท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีกําหนดไวเปน

การเฉพาะ เชน คาสาธารณูปโภค 

3. ตองไมใชใชคาจายท่ีเก่ียวของกับเนื้องานท่ีไปปฏิบัติราชการ (เปนคาใชจายในการบริหารงานของ

สวนราชการ เชน คาถายเอกสาร  

คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การฝกอบรม หมายความวา การอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงานการฝกงานหรือ

ท่ีเรียกอยางอ่ืน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โอยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 การดําเนินโครงการ หมายความวา การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของ

สวนงาน ซ่ึงบรรจุไวในแผนงบประมาณประจําป หรือโครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือตาม

นโยบายของทางราชการ 

บุคคลผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก 

1) ประธานในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม และผูติดตาม 

2) ผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหนาท่ีในการจัดฝกอบรม 

3) วิทยากร 

4) ผูรับเชิญ และผูติดตาม 

5) ผูเขารับการฝกอบรม 

6) ผูสังเกตการณ 

การเทียบตําแหนงบุคคลท่ีมีสิทธิขางตน ท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกจายคาใชจายตามระเบียบ

นี้ ใหสวนงานท่ีจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้ 

1) บุคคลท่ีเคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลวใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทาย

กอนออกจากราชการหรือออกจากงานแลวแตกรณี 

2) บุคคลท่ีกระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว 
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3) นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 ใหอธิการบดีพิจารณาเทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดย

ถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลัง เปนเกณฑในการพิจารณา 

การฝกอบรม 

ประเภทคาใชจายในการจัดฝกอบรม  หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย  ดังนี้ 

 

 

 

ลําดับ รายการ อัตรา 

1 คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม และ

ประหยัด 2 คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 

3 คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

4 คาประกาศนียบัตร 

5 

6 

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

7 คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

8 คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

9 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10 คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม 

ไมเกินใบละ 300 บาท 

11 คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ไมเกินแหงละ 1,500 บาท 

12 คาสมนาคุณวิทยากร ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น 

1880/2559 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 13 คาอาหาร 

14 คาเชาท่ีพัก 

15 คายานพาหนะ -คาน้ํามันเชื้อเพลิงตามจายจริง 

-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ตามระเบียบพัสดุ 

16 คาใชจายอ่ืน ท่ีมีความจําเปน ตามจายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม 

ประหยัด ท้ังนี้ ตองไมเกินรอยละ 10 ของ

โครงการ 
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การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 

หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

รูปแบบการฝกอบรม จํานวนท่ีเบิกจายได 

บรรยาย ไมเกิน 1 คน 

อภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน 

แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติแบงกลุมอภิปรายหรือ

สัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรม 

ไมเกินกลุมละ 2 คน 

หมายเหตุ : ชั่วโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไวตามขางตนใหเฉลี่ยจายคา

สมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินท่ีจายตามหลักเกณฑ 

การนับเวลาบรรยาย นับตามท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม 

1) การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม ในแตละหัวขอการ

บรรยายหรืออภิปรายใหนับเวลาไมนอยกวา 50 นาที เปน 1 ชั่วโมง  

2) กรณีไมถึง 50 นาที แตตองไมนอยกวา 25 นาที   ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง  

3) ไมตองหัวเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

ประเภทวิทยากร อัตราการเบิกจาย 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท 

2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 2,000 บาท 

* กรณีโครงการมีความสําคัญ มีความยุงยาก ซับซอน จําเปนตองมีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติ

พิเศษเฉพาะ จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราท่ีกําหนดตาม ขอ 1-2 ก็ได โดยใหอยูในดุลย

พินิจของหัวหนาสวนงาน โดยจายตามอัตรา ดังนี้ 

ประเภทวิทยากร อัตราการเบิกจาย 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 5,000 บาท 

2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 10,000 บาท 

 * หากมีความจําเปนตองจายคาสมนาคุณวิทยากรเกินกวาอันตราท่ีกําหนดไว ใหอธิการบดี 
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วินิจฉัยอัตราและเกณฑการจาย 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการจัดฝกอบรมกรณีการฝกอบรมโดย

ใชหองปฏิบัติการ ใหเบิกจายไดไมเกิน 500 บาทตอคนตอชั่วโมง ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

สวนงาน 

หลักเกณฑการเบิกจายคาอาหาร 

สถานท่ี อัตราการเบิกจาย 

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอ่ืนของรัฐ เบิกไดไมเกินม้ือละ 250 บาท/คน 

เอกชน เบิกไดไมเกินม้ือละ 350 บาท/คน 

หลักเกณฑการเบิกจายคาท่ีพัก  

คาเชาหองพัก (บาท/คน/วัน  อัตราการเบิกจาย 

คาเชาหองพักคนเดียว เบิกไดไมเกิน  2,200 บาท/คน/วัน 

คาเชาหองพักคู เบิกไดไมเกิน 1,200 บาท/คน/วัน 

หมายเหตุ :  

 1. การจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรม ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยใหพักหองพัก

คู เวนแต ผูเขารับการฝกอบรมตําแหนงผูบริหารหรือตําแหนงรองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  หรือเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได 

หัวหนาสวนงานท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

 2. การจัดท่ีพักใหแกผูสังเกตการณหรือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการ

จัดฝกอบรม ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปโดยใหพักหัองพักคู เวนแต ผูสังเกตการณหรือผูปฏิบัติงาน

ตําแหนงรองศาสตราจารย ศาสตราจารย เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  หรือเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือ

มีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนงานท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียว

ได 

 3. การจัดท่ีพักใหแกประธานในพิธีเปดหรือปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตามหรือ

วิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได 

 หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

1. กรณีใชยานพาหนะของสวนงานท่ีจัดการฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวนงานหรือ

หนวยงานอ่ืน  ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงหรือคาบริการอ่ืนตามท่ีเรียกเก็บไดเทาท่ีจายจริง 

2. กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกจายคาใชจายตามสิทธิ์ของบุคคลดังกลาว 
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3. กรณีเชาเหมายานพาหนะใหเบิกจายเทาท่ีจายจริง โดยดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ีปฏิบัติราชการไป

ยังสถานท่ีจัดฝกอบรมของบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกจายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานท่ี

จัดการฝกอบรม 

5. กรณีวิทยากรมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีเดียวกับสถานท่ีจัดการฝกอบรมมหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงิน

คาพาหนะรับจางไป-กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับ สงวิทยากรได โดยใหใชแบบ

ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย 

กรณีจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก และสวนราชการไมจัดอาหาร/ท่ีพัก/ยานพาหนะ 

รายการ อัตราการเบิกจาย 

1. คาอาหาร -ในม้ือท่ีผูจัดฝกอบรมไมไดจัดให ใหเบิกจายไดไมเกิน 100 

บาท/ม้ือ  

2. คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน 

3. คาพาหนะ ให เบิกจายไดตามสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยระดับ

ปฏิบัติการ 

 

2. การบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายการใชงานระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี กองทุน 

โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถ

รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารไดอยางทันเวลา โดยเริ่มนําระบบเขามาใชงานครั้งแรกใน

ปงบประมาณ 2549 จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลยัขอนแกนใน

ลักษณะ 3 มิติ คือ มิติระบบวางแผนงบประมาณการบันทึกคําขอตั้งงบประมาณ การบันทึกผูกพัน

และการเบิกจาย การออกใบเสร็จรับเงิน การรายงานทางบัญชีในระบบ KKUFMIS 

ขอปฏิบัติท่ีพึงระวังคาใชจายการฝกอบรมไมถูกตอง และไมเหมาะสม เชน 

1. โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม ไมชัดเจน 

2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมถึงการเดินทาง 

3. การขออนุมัติเดินทางไปราชการไมถูกตองตามขอเท็จจริง ไมเหมาะสมหรือใชระยะเวลามาก

เกินความจําเปน  
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4. การมีภารกิจสวนตัวกอนหรือหลังปฏิบัติราชการ เชน เดินทางไปรวมงานบวช งานแตงงาน 

งานฌาปนกิจศพของเจาหนาท่ี ขอเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ ซ่ึงตามระเบียบไม

สามารถเบิกได โดยถือเปนงานตามจิตศรัทธา 

5. คาท่ีพักไมแนบใบแจงรายการเขาพัก (Folio  

6. การแกไขใบอนุญาตเดินทางเพ่ิมเติมโดยพลการ 

7. การเบิกจายคาพาหนะรับจางจากตนทางและปลายทางเดียวกัน ตางคนตางเบิกจะทําการ

เบิกจายไมได 

8. รายละเอียดของการเริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางไมชัดเจน  

9. หลักฐานประกอบ ไมครบถวน ไมสมบูรณ เชน การเขารวมฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยงตองหักตาม

จํานวนม้ืออาหาร การสัมมนาไมมีกําหนดการประชุม การเบิกคาท่ีพักในอัตราเหมาจาย 

10. คาโดยสารเครื่องบินไมมีใบเสร็จรับเงิน 

ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

ขอแตกตางของการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

1.ไมตองเขียนโครงการ 1. ตองเขียนโครงการ/หลักสูตร ท่ีไดรับอนุมัต ิ

2. เบิกคาใชจายตามระเบียบคาใชจายใน

การบริหารของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

2. เบิกคาใชจายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 1880/2559 

เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

3. ไมมีคาสมนาคุณวิทยากร 3. เบิกคาสมนาคุณวิทยากรได 

4. คาเบี้ยเลี้ยงเบิกตามสิทธิ(ไมตองหักม้ือ

อาหาร  

4. เบิกเบี้ยเลี้ยงตามสิทธิ (แตตองหักม้ืออาหารตามท่ีผูจัดจัดอาหาร

ให  

5. คาท่ีพักเบิกเหมาจายได 5. คาท่ีพักตามระเบียบอบรม และใชใบ FOLIO แนบพรอมดวย

ใบเสร็จรับเงิน (เบิกเหมาจายไมได  

งานการเงินและการบัญชี มีข้ันตอนการทํางานท่ีละเอียดออนและตองอยูในกรอบของการปฏิบัติท่ี

ถูกตอง รวดเร็ว และทันกําหนดเวลาภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการท่ีวางไว 

หากการปฏิบัติงานดังกลาวไมเปนไปตามกฎเกณฑของระเบียบและขอกฎหมายท่ีกําหนดก็จะ

กอใหเกิดผลเสียหารแกทางราชการเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นผูปฏิบัติงานการเงินของหนวยงานตองมี

ความรูความสามารถและทักษะ จึงจะชวยใหภารกิจของหนวยงานเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุตาม

เปาหมาย 
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บทท่ี  4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงาน การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนการอธิบายข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนผังการปฏิบัติไวในบทท่ี 2  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

1. ข้ันตอนท่ี 1 การจัดโครงการ/กิจกรรม  

เปนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของเจาของโครงการ ตามท่ีไดรับอนุมัติให

ดําเนินการจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ แลวแตวาจะไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแหลงใด เชน หากเปน

เงินรายไดของสํานักงานผูมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินโครงการ คือ ผูอํานวยการ เปนตน 

เม่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินเจาของเรื่องจะสงหนังสือดังกลาว

ใหกับงานการเงินเพ่ือผูกพันงบประมาณ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ เชน 

งบประมาณท่ีไดรับ รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงานวาเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ 

เจาของโครงการตองระบุงบประมาณและรายการคาใชจายในการดําเนินโครงการใหชัดเจนเพ่ือให

ผูปฏิบัติงานการเงินงายการตรวจทานเบื้องตนวารายการคาใชจายใดท่ีไมสามารถเบิกจายเงินได  

ลําดับท่ี 2 เปนการบันทึกรายการผูกพันงบประมาณ เม่ือตรวจสอบความถูกตอง จึง

บันทึกรายการผูกพันงบประมาณในระบบ KKU FMIS มีรายละเอียดการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกผูกพันงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4  ลําดับข้ันตอนการเขาใชงานรายการผูกพันงบประมาณ 
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จากภาพท่ี 4   ใหคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน>>กลุมงบประมาณ>> ระบบ

งบประมาณ>>รายการประจําวัน>> ขอผูกพันงบประมาณ >> บันทึกผูกพัน จะปรากฏดังภาพท่ี 5 
 

ภาพท่ี  5 หนาเมนูการบันทึกการผูกพันงบประมาณรายการท่ัวไป BG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 5  มีวิธีการบันทึกรายการผูกพันดังนี้   

1. เลขท่ีคุมยอดผูกพัน                         ระบบจะจัดการใหโดยอัตโนมัติ 20F….. 

2. ประเภทเรื่อง  เลือกประเภทเรื่องในการเบิกจาย BG ใชในกรณีเรื่องท่ัวไป รายการ

ท่ีไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 

 

 

 

สวนการจัดซ้ือจัดจางใหเลือก PO ใชในกรณีท่ีดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
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3. ประเภทเรื่องยอย  เลือกประเภทเรื่องยอยในการเบิกจาย 

กรณีประเภทเรื่อง BG  

 

 กรณีประเภทเรื่อง PO 

  

4. เลขท่ีเอกสารอางอิง 

เลขท่ีอางอิงเอกสารมีการดําเนินงาน 2 กรณี หากเปนการบันทึกผูกพันรายการ

ท่ัวไป BG ใหอางตามเลขท่ีหนังสือท่ีออกมาจากสวนงาน สวนการจัดซ้ือ/จัดจาง PO ใหดับเบิ้ลคลิก

เพ่ือเลือกเลขท่ีใบขอซ้ือ/ขอจาง (PR ตองจัดทําใบ PR จางกอน ใหบันทึกรายละเอียดตามภาพท่ี 6 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางการบันทึกขอมูลเลขท่ีเอกสารอางอิงกรณีจัดซ้ือ/จัดจาง 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 6  มีวิธีการบันทึกรายการผูกพันดังนี้   

5. วันท่ีเอกสารอางอิง เลือกวันท่ีเอกสารในการออกเลขตามบันทึกขอความ หรือ

วันท่ีจัดทํา PR  
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6. วิธีการดําเนินการ เลือกวิธีการในการดําเนินการใชจายเงินตามระเบียบพัสดุ หรือวิธี

อ่ืน ๆ  

 

 

 

7.  เรื่อง/ รายละเอียด กรอกชื่อเรื่อง และรายกละเอียดการใชจายเงิน 

 

 

8.  ปงบประมาณ เลือกปงบประมาณการใชจายเงิน เชน 2561  

 

 

 

 

 

 

 

9.  แหลงเงิน เลือกแหลงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติใหใชเงิน เชน เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
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10. หนวยงาน เลือกหนวยงานเจาของงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการยอย เลือกโครงการยอยตามโครงสรางของแหลงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 

  

 

 

12. กิจกรรม เลือกกิจกรรมตามโครงสรางของแหลงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 

 

 

 

13. งบรายจาย เลือกงบรายจายตามประเภทการใชจายเงินใหถูกตองตามระเบียบ 
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14. รายการรายจาย เลือกตามลักษณะของรายการรายจายท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. จํานวนเงิน ใสจํานวนเงินตามท่ีไดรับอนุมัติ 

16. กด          เม่ือใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลวระบบจะบันทึกขอมูลท้ังหมด 

17. กด OK เพ่ือยืนยันการสรางใบผูกพัน จะไดเลขท่ีใบผูกพัน เชน 20F610001 

ขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน : การบันทึกผูกพันงบประมาณจะบันทึกขอมูลไดตอเม่ือ

ไดรับหนังสืออนุมัติงบประมาณจากผูมีอํานาจกอนจึงจะบันทึกในระบบ KKUFMIS ได 

ข้ันตอนท่ี 2 การอนุมัติผูกพัน  จากการบันทึกรายการผูกพันงบประมาณแลวใหอนุมัติ

ผูกพันในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 7 

ภาพท่ี  7  ข้ันตอนการเขาใชงานการอนุมัติผูกพัน 
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จากภาพท่ี  7 ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>

ระบบงบประมาณ>>รายการประจําวัน>>ขอผูกพันงบประมาณ>>อนุมัติผูกพัน  จะปรากฏ          

ดังภาพท่ี 8 

ภาพท่ี  8  หนาเมนูการบันทึกอนุมัติผูกพันงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 8  มีวิธีการบันทึกอนุมัติผูกพันดังนี้   

1.อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน โดยกด  คนหา  เพ่ือคนหาใบผูกพันท่ีตองการอนุมัติเม่ือเจอใบผูกพันท่ี

ตองการใหกด OK  

 

 

 

 

 

 

2. สถานะการอนุมัติผูกพัน   เลือก อนุมัติ/ ไมอนุมัติ 

3. กด SAVE        เม่ือตรวจสอบความถูกตองแลว 

4. กด OK เพ่ือยืนยันการอนุมัติ 



43 
 

5. กด OK เพ่ือยืนยันการสรางใบผูกพัน 

6. กด                          เพ่ือพิมพใบผูกพันเอกสารเบิกจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ถาตองการเพ่ิมรายการจายใหกดปุม           ระบบจะเลื่อนข้ึนบรรทัดใหม           แตถาตองการ

ลบท้ังบรรทัดใหกดปุม ระบบจะลบบรรทัดนั้น 

ขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน : การบันทึกอนุมัติผูกพันงบประมาณจะตองตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลกอนทําการอนุมัติผูกพนในระบบ KKUFMIS  

 

ข้ันตอนท่ี 3  การยกเลิกผูกพัน  กรณีมีการแกไขหรือตองการยกเลิกผูกพันสามารถทํา

การยกเลิกผูกพันในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 9 

ภาพท่ี  9  ข้ันตอนการเขาใชงานการยกเลิกผูกพัน  

ภาพท่ี 9  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>ระบบ

งบประมาณ>>รายการประจําวัน>> ขอผูกพันงบประมาณ>>ยกเลิกผูกพันจะปรากฏดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี  10 หนาเมนูการบันทึกยกเลิกผูกพัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 10  มีวิธีการบันทึกยกเลิกผูกพันดังนี้   

1. อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน   โดยกด  คนหา  เพ่ือคนหาใบผูกพันท่ีตองการยกเลิก เม่ือเจอใบ

ผูกพันท่ีตองการใหกด OK 

2. ยกเลิกผูกพันโดยคลิกท่ี  

3. เพ่ิมเหตุผลในการยกเลิกไวท่ีเหมายเหตุ เชนยกเลิกเพ่ือโอนเงินไปยังหนวยงาน อาจจะใส

หรือไมใสก็ได 
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4. เม่ือใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลวใหกด          ระบบจะทําการบันทึกขอมูลท้ังหมดให 

5. สามารถดูรายงานไดโดยกด   

 ข้ันตอนท่ี 4  การดูรายการผูกพันประจําวัน  เม่ือทํารายการบันทึกอนุมัติผูกพัน  

หรือกรณียกเลิกผูกพันแลว เราสามารถดูรายการผูกพันประจําวันในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 11 

ภาพท่ี 11 ข้ันตอนการเขาใชงานการดูรายงานผูกพันประจําวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 11  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>

ระบบงบประมาณ>>รายงาน>>รายงานการขอผูกพันประจําวันจะปรากฏดังภาพท่ี 12 

ภาพท่ี 12  หนาเมนูการรายงานการขอผูกพันประจําวัน  
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จากภาพท่ี 12  มีวิธีการดูรายงานผูกพันประจําวันดังนี้   

1. แหลงเงิน  เลือกแหลงเงินท่ีตองการรายงาน 

 

 

 

2. หนวยงาน คือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3. งบประมาณรายจาย คือหมวดรายจายท่ีตองทราบในรายงาน 

4. ประเภทเรื่อง 

  

 

 

 

5. วันท่ีขอผูกพัน คือการกําหนดชวงระหวางวันท่ีตองการรายงาน 

6. สถานการณอนุมัติ กําหนดสถานะโดยการเลือกกด วาตองการใหรายงานสถานะใด 

 

 

7.  กด        เพ่ือดูรายงานกอนการพิมพ โดยหนาตอจะแสดงผลทีละหนา 

  ลําดับท่ี 3  เม่ืองานการเงินไดทําการบันทึกผูกพันงบประมาณในระบบ KKU FMIS 

แลวนั้น    งานการเงินจะเสนอเรื่องเพ่ือใหผูอํานวยการอนุมัติ  จากนั้นผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติตอไป 

2. ข้ันตอนท่ี 2 การสงเอกสารเบิกจาย 

เม่ือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติเสร็จเรียบรอยแลว เจาของโครงการ

จะดําเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจายตาง ๆ เชน บันทึกขออนุมัติเบิกจายโครงการ/กิจกรรม 

แนบเอกสารขออนุมัติหลักการ  บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ รายงานการเดินทางไปราชการ

(ถามี  ใบเสร็จรับเงินตาง ๆ กําหนดกา ร รายชื่อผูรวมโครงการ ฯ  เพ่ือประกอบการเบิกจายโครงการ

ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการ ท่ีเก่ียวของ 
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3. ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกรรม 

      การเบิกจายเงินใหกระทําเฉพาะท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กําหนดไวหรือมติ

คณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและผูมีอํานาจอนุมัติให

จายได นอกจากระเบียบท่ีเก่ียวของแลว ผูปฏิบัติงานการเงินตองศึกษาถึงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และ

คําสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีอธิการบดีมอบอํานาจใหผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ีแทนในเรื่อง

ใดบาง  การดําเนินการในแตละกรณีนั้นผูใดมีอํานาจในการอนุมัติในหลักการและเบิกจาย  

การเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการมีระเบียบท่ีใชท่ีเบิกจายเงินจะมีท้ังเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยในกํากับและเงินรายไดมหาวิทยาลัย ผูจัดทําจึงไดจําแนกวิธีการตรวจสอบใบเบิก

คาใชจายตาง ๆ ไดดังนี้  

การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

  1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ มข.- กง.-16  

  2. คําสั่ง/หนังสือสั่งการใหบุคลากรเดินทางไปราชการ/หนังสือเชิญเขารวมประชุมหรืออ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

 3. คาเบี้ยเลี้ยง 

 4. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (เดินทางเปนหมูคณะใหใชแบบ 8708 สวน

ท่ี 1 และสวนท่ี 2 และเดินทางรายบุคคลใหแนบเฉพาะแบบ 8708 สวนท่ี 1  

 5. การเบิกจายท่ีพัก 

   - กรณีเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรม (folio  

     - กรณีเบิกแบบเหมาจายใหระบุคาท่ีพักในแบบ 8708 สวนท่ี 1 ไมแนบหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงิน 

 6. การเบิกจายคาพาหนะ 

    - กรณีการใชพาหนะประจําทาง พาหนะรับจาง คาบัตรเขาชม คาเรือขามฝง ใหใชใบรับรอง

แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111  

    - กรณีเบิกคาผานทางพิเศษเบิกไดเฉพาะการเดินทางโดยใชยานพาหนะทางราชการระบุ

หมายเลขทะเบียนรถ ใหแนบใบรับเสร็จคาผานทางรถทางหลวงคูกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ บก.111  

    - กรณีใชยานพาหนะของทางราชการใหแนบใบขออนุมัติการใชรถยนตของทางราชการและ

ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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     - กรณีการใชยานพาหนะของทางราชการท่ีใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Feet Card ให

บันทึกอนุมัติ เบิกจายและตัดโอนงบประมาณใหกับสวนกลาง โดยแนบรายงานการใชบัตร 

ใบเสร็จรับเงิน/Sales slip  และสรุปการใชจายบัตร 

     - กรณีใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

บก.111 โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถ และระยะทางไป -กลับ (กิโลเมตร  

     - กรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหแนบเอกสารดังนี้ 

• กรณีคณะ/หนวยงาน มีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอนใหใชใบแจงหนี้เปน

หลักฐานในการเบิกจายเงิน 

• กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass  

• กรณีการซ้ือ E-Ticket ใหใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (ltinery 

Receipt  

ยกตัวอยาง เชน   

กรณีท่ี 1 ท่ีพักในสถานท่ีพักแรม นับ 24 ชั่วโมง เปน 1  วัน กรณีพิเศษท่ีเกิน 24 ชั่วโมง หากนับได

เกิน 12 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน 

ตัวอยางท่ี 1.1  ออกจากบานพักขอนแกน วันท่ี 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ไปราชการ

กรุงเทพฯ กลับถึงท่ีพักขอนแกนวันท่ี 3 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น. (มีสัมภาระการเบิกจาย  

 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

1 มค.2561  2 มค.2561  3 มค.2561  3 มค. 2561 

07.00   07.00   07.00   20.00 

 

 

       24 ชม.= 1 วัน  24 ชม.= 1 วัน  13 ชม.= 1 วัน 

    เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได 3 วัน (240*3  = 720 บาท 

2. คาท่ีพัก 

1.1 กรณีเหมาจาย เบิกจายไดในอัตรา 800 บาท จํานวน 2 คืน =1,600 บาท 

หลักฐานการเบิกจาย ไมตองแนบใบเสร็จรับเงิน 

1.2 กรณีเบิกจายตามจายจริง เบิกจายกรณีพักเดี่ยวในอัตราคืนละไมเกิน 1,500 บาท 
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จํานวน 2 คืน = 3,000 บาท 

หลักฐานการเบิกจาย 1.ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมท่ีเขาพัก  2. ใบแสดงรายการเขาพัก 

(Folio  

3. คาพาหนะ  

 3.1 เบิกจายคารถประจําทาง ขอนแกน – กรุงเทพฯ-ขอนแกน = 380*2 = 760 บาท 

 3.2 คาพาหนะรับจางจากท่ีพักถึงสถานีรถกรับอากาศ (ไป-กลับ  = 150*2 = 300 บาท 

 3.3 คาพาหนะประจําทางท่ีพักในกรุงเทพฯ ไปสถานท่ีประชุม คารถไฟฟา= 40*2*2=160 

บาท    หลักฐานการเบิกจาย ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111  

 

ตัวอยางท่ี 1.2 ออกจากบานพักขอนแกนวันท่ี 10 มีนาคม 2561  เวลา 15.00 น. ไปจังหวัด

นครราชสีมา โดยรถโดยสารประจําทางเพ่ือประชุมราชการวันท่ี 11 มีนาคม 2561  ตั้งแตเวลา 

09.30 – 16.00 น. และเดินทางกลับในวันเดียวกัน กับถึงท่ีพักขอนแกนวันท่ี 12 มีนาคม 2451 

เวลา 10.00 น. 

การเบิกจาย 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

10 มีค. 61    11 มีค. 2561   12 มีค. 

22561 

  

 

                  24 ชม.= 1 วนั                            19 ชม.= 1 วัน 

  

                    เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได 2 วัน (240 * 2) = 480 บาท 

2. คาท่ีพัก 

1.1 กรณีเหมาจาย เบิกจายไดในอัตรา 800 บาท จํานวน 1 คืน = 800 บาท 

 หลักฐานการเบิกจาย ไมตองแนบใบเสร็จรับเงิน 

1.2 กรณีเบิกจายตามจายจริง เบิกจายกรณีพักเดียวในอัตราคืนละไมเกิน 1,500 บาท

 หลักฐานการเบิกจาย 1.ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมท่ีเขาพัก 

       2. ใบแสดงรายการเขาพัก (Folio) 

3. คาพาหนะ  

3.1 เบิกจายคารถประจําทาง ขอนแกน – กรุงเทพฯ-ขอนแกน = 380*2 = 760 บาท 

3.2 คาพาหนะรับจางจากท่ีพักถึงสถานีรถกรับอากาศ (ไป-กลับ = 150*2 = 300 บาท  
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3.3 คาพาหนะประจําทางท่ีพักในกรุงเทพฯ ไปสถานท่ีประชุม คารถไฟฟา= 40*2*2=160 

บาท  หลักฐานการเบิกจาย  ใบรบัรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111  

 

กรณีท่ี 2  ไมพักอบรม นับเกิน 12 ช่ัวโมง เปน 1 วัน การนับไมถึงหรือเศษท่ีเกิน หากนับไดเกิน 6 

ช่ัวโมงคิดเปนครึ่งวัน 

 ตัวอยางท่ี 2.1  ออกจากบานพักขอนแกนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.00 น. ไป

ราชการจังหวัดสกลนคร กลับถึงท่ีพักวันเดียวกัน เวลา 20.30 น. 

 การนับเวลาคาเบี้ยเลี้ยง 

    08.00        20.30 

     12 ชม. 30 นาที 

 

          เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได 1 วัน = 240 บาท 

ตัวอยางท่ี 2.2  ออกจากสถานท่ีปฏิบัติราชการ (มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2561  เวลา 08.00 น. ไปประชุมราชการจังหวัดกาฬสินธุ กลับถึงท่ีทํางานในวันเดียวกัน เวลา 15.00 

น. 

การนับเวลาคาเบี้ยเลี้ยง 

               08.00        15.00 

     7 ชั่วโมง 

 

    เบิกจายเบื้อเลี้ยงได ครึ่งวัน = 120 บาท 

 

คําถาม – คําตอบ 

คําถาม คําตอบ 

1. การเดินทางไปราชการเบิกคาท่ีพักบางวัน

เหมาจาย บางวันพักโรงแรมมีใบเสร็จรับเงิน 

เบิกไดหรือไม 

 

2. นายแดงเปนขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ สามารถโดยสารประจําทาง VIP 24 

ท่ีนั่งไดหรือไม 

1.ตองเลือกเหมาจายหรือจายจริงทุกวันตลอด

การเดินทางถาเลือกจายจริงตองมีใบเสร็จแนบ

มาดวย การเดินทางไปราชการคราวเดียวกัน

เบิกไดลักษณะเดียว 

2. ได ขาราชการประเภทท่ัวไป ระบบ

ปฏิบัติงานสามารถโดยสารประจําทาง VIP 24 

ท่ีนั่งได 
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ตัวอยาง  แบบ มข.- กง.-16 
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ตัวอยางแบบฟอรม รายงานเดินทางไปราชการ           สวนท่ี  1 

แบบ  8708 

สัญญายืมเงิน           วันท่ี                                                   

ช่ือผูยืม  ........................................              จํานวนเงิน    ........................   บาท 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    

                                                          ท่ีทําการ    สํานักบริการวิชาการ 

                                                                                                  วันที   

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

 ตามบันทึกท่ี.....................................ลงวันท่ี............................................ไดรับอนุมัติใหขาพเจา 

…………………………………………ตํ า แห น ง  ……………………………………………… สั ง กั ด   ……………………………………….  

เดินทางไปราชการ………………....................  โดยออกเดินทางจาก   บานพัก      สํานักงาน   ประเทศไทย   

ตั้งแตวันท่ี .................................. เวลา                  น. และกลับถึง   บานพัก   สํานักงาน  ประเทศไทย              

เวลา                  น.  รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี               วัน                ช่ัวโมง                 นาที 

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา   คณะเดินทาง  ดังน้ี 

คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท  ก.  จํานวน      วัน                  รวม                     บาท 

เชาท่ีพักประเภท  ก.   จํานวน            วัน                   รวม                     บาท 

คาพาหนะ      (คานํ้ามันเช้ือเพลิง                                                                รวม                     บาท 

คาใชจายอ่ืน                 รวม                     บาท 

             รวมเงินท้ังสิ้น                                     บาท 

                                                    จํานวนเงิน (…………………………………………..                                                                                                                       

 ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวยจาํนวน..ฉบับ  

รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 

                                        ลงช่ือ  …………………………………....……  ผูขอรับเงิน 

                                                          (…………………………………………….. ) 

                            ตําแหนง                 

                                                                                   วันท่ี      
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว 

เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ…………………………………………………… 

( ………………………………………………………..                                                                         

ตําแหนง …………………………………………….             

วันที่……………………………………………. 

   อนุมัติใหจายได 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………. 

       (……………………….…………………) 

ตําแหนง………………………………………. 

วันที่…………………………………………… 

 

  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ            จํานวน                                 

บาท   

(                                                        ไวเปนการถูกตองแลว  

  

 

ลงช่ือ ………………………………………………  ผูรับเงิน                ลงช่ือ ………………………………………   ผูจายเงิน 

          ( .............................................. )                                  (                                      ) 

  ตําแหนง                  ตําแหนง        

        วันที่                  วันที่       

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                             

  จากเงินยืมตามสญัญาเลขที่.........................           
 

................................................................................................................................................................ 

 

คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทาํใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาใน   

                  การ  เร่ิมตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละบคุคลตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน           

                  เวลาที่แตกตางกันของบุคคลนัน้ ในชองหมายเหตุ 

  2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวนั เดือน  

                    ป ที่รับเงิน  กรณีที่มีการยืมเงิน ใหระบุวันทีท่ีไ่ดรับเงินยืม เลขทีส่ัญญายืมและวันที่อนุมัติ          

                   เงินยืมดวย 

  3. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน         

                  ทั้งนี้ ใหผูสิทธิแตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงนิในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2) 
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หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

สวนงาน  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ  ……………………………………………………………………ลงวันท่ี ………………………………………………. 

ลําดั

บที ่

ชื่อ ตําแหนง คาใชจาย รวม ลายมือชื่อ วัน เดือน ป หมาย

เหตุ 

   คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่

พัก 

คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน  ผูรับเงิน ที่รับเงิน  

           

           

           

           

           

           

           

        ตามสัญญาเงินยืมเลขที่........วันที.่....... 

 

 จํานวนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น       (                                       )                                                            ลงช่ือ …………………………………....... ผูจายเงิน 

                                                                   (                                   ) 

คําชี้แจง  1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวนัละและจํานวนวนัที่ขอเบิกของแตละบคุคลในชองหมายเหตุ       ตําแหนง    

            2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงนิและวันเดือนปที่ไดรับเงนิ กรณีเปนการรับจากเงินยืมให       วันที่  

            สวนที ่2    

         แบบ 8708 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ  .........สํานกับริการวิชาการ......... 

 

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวน

เงิน 

หมายเหตุ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รวมท้ังสิ้น   

 

      รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)    

      ขาพเจา............................................................................ตําแหนง.................................    

ขอรับรองวา  รายงานขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได   และขาพเจาไดจายไปในงาน

ราชการโดยแท 

 

                                              ลงชื่อ…………………………………..………. 

                                 (……….........………………………...  
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คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย 

คาใชจายในการฝกอบรมจัดภายในหนวยงาน 

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติโครงการจัดอบรม 

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

3. โครงการและกําหนดการฝกอบรม 

4. รายชื่อผูเขารวมฝกอบรม/เอกสารการลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 

5. หลักฐานการจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน (วงเงินตั้งแต 1,000บาทข้ึนไป ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนในกรณีท่ีไมมีตราประทับท่ีอยูรานและเบอรโทรศัพท  

6.   สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร/กรณีการเชิญวิทยาการภายนอกสังกัดใหแนบบันทึกขออนุมัติ

คาใชจายเดินทางไปราชการ (แบบ มข.-กง.-16  

7.    ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากรโดยระบุอัตราคาตอบแทน/ชั่วโมง/วัน  

คาใชจายในการฝกอบรมภายในประเทศ โดยจัดนอกสถานท่ี (กรณีหนวยงานจัดใหบุคลากรใน

สังกัด  

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติโครงการฝกอบรม 

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

3. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(แบบ มข.-กง.-16 พรอมแนบรายชื่อ

วิทยากรและ พขร.พรอมแนบรายชื่อผูเดินทาง 

4. คําสั่งใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมสัมมนา 

5. โครงการและกําหนดการฝกอบรมสัมมนา 

6. รายชื่อผูเขารวมฝกอบรม/การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 

7. คาท่ีพักเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการ (Folio  

8. หลักฐานการจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

 -ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน (วงเงินตั้งแต 1,000บาทข้ึนไป ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนในกรณีท่ีไมมีตราประทับท่ีอยูรานและเบอรโทรศัพท  



57 
 

9. หนังสือเชิญวิทยากร/กรณีเชิญวิทยากรนอกสังกัด 

10. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากรโดยระบุอัตราคาตอบแทน/ชั่วโมง/วัน  

11. การเบิกจายคายานพาหนะแนบหลักฐาน ดังนี้ 

 กรณีใชยานพาหนะของทางราชการใหแนบหนังสือขออนุมัติใชรถยนตราชการ 

- กรณีการจายเงินสดใหแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน 

- กรณีใบเสร็จรับเงินไดรับเปนใบกํากับภาษีอยางยอ (Slip ใหแนบเอกสารใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน (บก.111  

- กรณีการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการใหดําเนินการตามระเบียบ/ประกาศ ท่ีเก่ียวของ 

กรณีจางเหมารถใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

- กรณีการจางเหมารถยนตไมรวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหแนบสําเนารายงานขอจางเหมาพรอม

ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันรถ 

12. คาใชจายพนักงานขับรถยนต 

- ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนท่ี 1  และสวนท่ี 2  โดยระบุ

เฉพาะคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพักและคานํามันรถยนต (กรณีจายเงินสด  

13. บันทึกรายงานขอจางเหมา (แบบ มข.-กง.-12 และแนบใบเสร็จรับเงินคาเชาหองประชุม (ถามี  

14. กรณีมีการจัดซ้ือ/จัดจาง ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 

15. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี หากไมมีใบเสร็จรับเงินใหแนบแบบ บก. 111 รังรังการจายเงิน 

 คาใชจายการฝกอบรมภายในประเทศ (กรณีจางเหมาทัวร  

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติโครงการฝกอบรม 

2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ มข.-กง.-16  

3. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

4. คําสั่งใหบุคลากรเขารวมการฝกอบรม 

5. โครงการและกําหนดการการฝกอบรมสัมมนา 

6. รายชื่อใบลงทะเบียนผูเขารวมอบรมสัมมนา 

7. หลักฐานการจางเหมาทัวรท่ีดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

8. หลักฐานการจายเงินใชตนฉบับใบเสร็จรับเงินท่ีบริษัททัวรออกท่ีระบุคาใชจายดังนี้ 
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8.1 คาท่ีพัก (พรอมรายละเอียด การเขาพัก ระบุวัน เวลาเขาพัก เวลาออกจากท่ีพัก: 

Folio  

8.2 คาอาหาร และเครื่องดื่ม (ระบุอัตรา /คน/ม้ือ  

8.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ระบุอัตรา /คน/ม้ือ  

8.4 คาพาหนะ 

8.5 อ่ืน ๆ (ถามี  

คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในตางแระเทศ (กรณีจางเหมาทัวร  

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณ 

2. บันทึกขออนุมัติโครงการฝกอบรมพรอมรายชื่อผูเขารวมฝกอบรม 

3. บันทึกขออนุมัติตัวบุคลใหเดินทางไปราชการตางประเทศหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

4. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ มข.-กง.-16  

5. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

6. คําสั่งใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมสัมมนา 

7. โครงการและกําหนดการฝกอบรมสัมมนา 

8. รายชื่อผูเขารวมอบรมสัมมนา 

9. การจางเหมาทัวรใหดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

10. หลักฐานการเบิกเงิน 

10.1 กรณีชําระเงินสดใชใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร 

10.2 กรณีการจายเงินใหแกผูรับจางโดยตรงใหใชใบแจงหนี้/ ใบกํากับ โดยภาษีของบริษัททัวร

โดยทุกรายการใหระบุคาใชจายดังนี้ 

10.2.1 คาท่ีพัก (ระบุจํานวนวันท่ีเขาพัก / อัตรา / คน  

10.2.2 คาอาหาร และเครื่องดื่ม (ระบุอัตรา / คน/ม้ือ  

10.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ระบุอัตรา / คน/ม้ือ  

10.2.4 คาพาหนะการเดินทางโดยเครื่องบินใหแนบเอกสารดังนี้ 

 - กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง 
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 - สําเนาหนังสือสอบถามราคาตั๋ว และหนังสือตอบจากบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน (กรณีบริษัททัวรซ้ือตั๋วสารการบินอ่ืนหรือซ้ือตั๋วผานบริษัทตัวแทนจําหนาย  

10.2.5 คาใชจายอ่ืน (เชน คาภาษีสนามบิน  

คาใชจายในการเดินทางเขารวมฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ (กรณี 

หนวยงานภายนอกเปนผูจัดอบรม  

1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ มข.-กง.-16  

2. บันทึกขออนุมัติคาลงทะเบียน 

3. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาลงทะเบียน 

4. หนังสือตอบรับ/หนังสือเชิญเขารวมอบรมสัมมนา/ หนังสืออนุญาตการเดินทางไปฝกอบรม 

5. โครงการและกําหนดการอบรมสัมมนา 

6. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (เดินทางเปนหมูคณะใหใชแบบ 8708 สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 

2 หรือเดินทางรายบุคคลใหแนบเฉพาะแบบ 8708 สวนท่ี 1  

7. การเบิกจายคาท่ีพักเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบเจงรายการ (Folio  

8. การเบิกจายคาพาหนะ 

8.1 การใชพาหนะประจําทาง พาหนะรับจาง พาหนะสวนตัว  คาผานทางพิเศษ คาบัตรเขาชม 

คาเรือขามฝง แนบเอกสารแบบ บด. 111 

8.2 การใชยานพานหะของทางราชการ ใหแนบใบขออนุมัติการใชรถยนตของทางราชการ 

8.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน ใหแนบเอกสารดังนี้ 

8.3.1 กรณีคณะ/หนวยงาน มีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอนใหใชใบแจงหนี้เปน

หลักฐานในการเบิกจายเงิน 

8.3.2 กรณีการจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 

8.3.3 กรณีการซ้ือ E-Ticket  ใหใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง 

9. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 

10. ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามัน (กรณีรถราชการท่ีไมใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ  
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ตัวอยาง 

 1. เชิญวิทยากรบรรยายหัวขอ “การทํางานเปนทีม”(กรณีวิทยากรเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาตั้งแต 09.00 -12.00 น. โดยเชิญวิทยากรบรรยาย 2 คน คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 

บาท การจายคาสมนาคุณวิทยากรในครั้งนี้จายไดคนละ900 บาท (600บาท X 3 ชั่วโมง/2 คน =900 

บาท 

 2. การฝกอบรมโดยจัดในรูปแบบอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ ระยะเวลาต้ังแต 09.00 -12.00 น. 

เชิญวิทยากร 6 คน คาสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จายคาสมนาคุณวิทยากรไดคนละ 1,500 

บาท (600 บาท X 3 ชั่วโมง X 5 คน /6 คน = 1,500 บาท  

 3. การฝกอบรมโดยมีการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ / แบงกลุมทํากิจกรรมมีวิทยากรประจํากลุม ๆ 

ละ 3 คน คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท ฝกปฏิบัติระยะเวลาตั้งแต 13.00 – 16.00 น. จายคา

สมนาคุณวิทยากรประจํากลุมคนละ 1,200 บาท (600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน /3 คน= 1,200 บาท  

การนับเวลาบรรยาย นับตามท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม 

4) การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม ในแตละหัวขอการ

บรรยายหรืออภิปรายใหนับเวลาไมนอยกวา 50 นาที เปน 1 ชั่วโมง  

5) กรณีไมถึง 50 นาที แตตองไมนอยกวา 25 นาที   ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง  

6) ไมตองหัวเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตัวอยาง 

 ตารางฝกอบรมระยะเวลา 09.00 -12.00 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืมระยะเวลา

ตั้งแต 09.00 -12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง โดยไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 15 

นาทีออก 

คําถาม – คําตอบ 

คําถาม คําตอบ 

1. ไปอบรม สัมมนาเบิกจายท่ีพักเหมาจายได

หรือไม 

2. กรณีมีการฝกอบรม ผูจัดประสานโรงแรมท่ีพัก

ให แตไมไดพักโรงแรมตามท่ีผูจัดประสานไวให 

1.ไมได ตองเบิกคาท่ีพักจายจริงเทานั้น 

2. ไมได ผูเขารับการฝกอบรมตองพักในโรงแรมท่ี

ผูจัดประสานไวใหเทานั้น ยกเวนในกรณีท่ีโรงแรม

ท่ีผูจัดประสานไวนั้นเต็มโดยผูจัดตองรับรองไวใน
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โดยไปพักท่ีโรงแรมอ่ืนสามารถเบิกจายคาท่ีพักได

หรือไม 

 

 

 

 

3. อัตราคาท่ีพักสําหรับเดินทางไปราชการกับ

อัตราคาท่ีพักคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนามี

ความแตกตางกันอยางไร 

ใบเสร็จคาท่ีพักของโรงแรมท่ีผูเขารับไปพักวา

โรงแรมท่ีผูจัดประสานไวนั้นเต็ม จึงจะเบิกจายได 

3. อัตราคาท่ีพักสําหรับเดินทางไปราชการ กรณี

พักคนเดียว อัตรา 1,500 บาท / วัน/คน 

กรณีหองพักคู 850 บาท/ วนั/คน กรณีเหมาจาย 

800 บาท/คน/วัน 

สวนอัตราคาท่ีพักสําหรับฝกอบรม สัมมนา 

กรณีพักคนเดียว อัตรา 2,400 บาท/วัน/คน 

กรณีหองพักคู 1,200 บาท/ วนั/คน ไมสามารถ

เลือกคาท่ีพักแบบเหมาจายได 

 

4. ข้ันตอนท่ี 4 การอนุมัติใหเบิกจาย 

-  เม่ือผูปฏิบัติงานการเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกจายตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของแลวแตหากไมถูกตองหรือเอกสารไมครบถวนจะสงกลับคืนเจาของเรื่องเพ่ือดําเนินการ

แกไขใหถูกตอง พรอมแจงรายละเอียดการแกไขใหเจาของเรื่องทราบ   เม่ือเจาของเรื่องแกไขเอกสาร

เบิกจายถูกตองครบถวนแลว  สงกลับมาท่ีงานการเงิน 

- ผูปฏิบัติงานการเงินจะดําเนินการบันทึกคุมยอดอนุมัติเบิกจาย แลวเสนอหัวหนางานเพ่ือ

ตรวจทานและรับรองเอกสาร    

- หัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกร จะตรวจทานเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกรรม หาก

ถูกตองครบถวนแลวหัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกรรับรองเอกสาร  จะเสนอผูอํานวยการกอง

บริหารงานสํานัก  เพ่ือพิจาณาตรวจสอบเอกสารและลงนาม 

- ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานัก  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายโครงการ  จากนั้นรับรอง

เอกสารจะสงเอกสารเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจาย 

- ผูอํานวยการอนุมัติเห็นชอบอนุมัติเบิกจายโครงการ/กิจกรรม 

- งานธุรการตรวจสอบความครบถวน  ออกเลขท่ีเอกสารและสงเอกสารกลับมายัง

ผูปฏิบัติงานการเงิน เพ่ือดําเนินการบันทึกเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกกรมในระบบ KKUFMIS  
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5. ข้ันตอนท่ี 5 การบันทึกรายการในระบบ KKU FMIS 

การบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS (กรณีท่ัวไป ใชไดกับกรณีเดินทางไปราชการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ คาตอบแทนอ่ืน ๆ คาใชสอยอ่ืน ๆ  

ข้ันตอนท่ี 1  การบันทึกเบิกจาย  กรณีท่ัวไป (ใชสําหรับเรื่องเบิกจายท่ัวไป  คาตอบแทน      

คาใชสอย เงินอุดหนุนอ่ืน  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังภาพท่ี 13 

ภาพท่ี 13  ลําดับข้ันตอนการเขาใชงานการบันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูเมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายการ

ประจาํวัน ==>เบิกจายงบประมาณ ==> บันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไป จะปรากฏดังภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 14  หนาเมนูการบันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไป BG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี  14  มีวิธีการบันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไปดังนี้ 

1. กรอกเอกสาร ในแตละชอง  ดังนี้ 

4.1 เลขท่ีคุมยอดเบิกจาย  ใชเลขลําดับ AUTO  

4.2 ประเภทเรื่อง ดับเบิ้ลคลิกท่ีชองวางจะแสดงหนาตาง  
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4.3 คลิกเลือก ท่ัวไป  จากนั้นคลิก OK 

4.4 ประเภทเรื่องยอย ดับเบิ้ลคลิก จะแสดงหนาตางใหเลือก คลิกเลือก เบิกท่ัวไป จากนั้นคลิก 

OK       
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 4.5  เลขท่ีเอกสารอางอิง  ใสเลขท่ีเอกสารท่ีใชอางอิงหรือไวสําหรับสืบคน เชน เลขท่ี อว  

660206.2/....  

 4.6  วันท่ีเอกสารอางอิงใหใสเลขท่ีเอกสารท่ีจะทําการบันทึกเบิกจาย เชน 12/06/2562 

 4.7  วิธีการดําเนินการ  ใหดับเบิ้ลคลิกเลือก  6  อ่ืน ๆ  ดังภาพ 

 4.8  เรื่อง  ใหพิมพเรื่องเอกสารท่ีจะดําเนินการเบิกจาย  รายละเอียดใหพิมพ  รายละเอียด

เอกสารเบิกจาย 

 4.9  ปงบประมาณ  ใหใสปงบประมาณปจจุบัน   เชน 2562 

 4.10.  แหลงเงินใหเลือก  2  เงินรายได 

 4.11  หนวยงาน  เลือก 2000   

 4.12  ดับเบิ้ลคลิกท่ี  โครงการยอย  จะมีเมนูใหเลือก ดังภาพท่ี 17   คลิกเลือก 27010000              

การใหบริการวิชาการ  คลิกท่ี OK 

4.13  กิจกรรม  ดับเบิ้ลคลิกเลือก  1103  การบริการวิชาการ  คลิกเลือก  OK 

 

4.14.  งบรายจาย   ดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏหนาตางดังรูป   จากนั้นเลือกคาใชจายท่ีเราจะทําการเบิกจาย 

เชน คาตอบแทน  คาใชสอย  เงินอุดหนุนท่ัวไป-คาตอบแทน-คาใชสอย  จากนั้น คลิก OK 
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4.15 รายละเอียดใบเบิก กรอกเลขท่ีเอกสาร  

 

เลขท่ีเอกสาร     ใสเลขเอกสารท่ีใชอางอิงหรือไวสําหรับสืบคน เชน เลขท่ี อว เลขรับเอกสาร 

เจาหนี้   ดับเบิ้ลคลิกเพ่ือคนหา โดยกรอกขอมูลเจาหนี้ตามหลักฐานขอเบิกจาย 

   - รานคา/หจก./บริษัท (กรณีเปนใบสงของ  

   - คณะ/หนวยงาน (กรณีใบเสร็จฯ ใบเสร็จรับเงิน ท่ีคณะ หนวยงานจายเงินสด

ไปกอน  
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   - 039-5 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (กรณียืมเงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 - กรณีจายตรง บันทึกเจาหนี้ดวยรหัสเจาหนี้ของคณะ/หนวยงาน (บันทึกขอมูล

จายตรงท่ีเมนูบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจาย  

ประเภทเจาหนี้  เลือกตามลักษณะของเจาหนี้ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม  ใส 0 กรณีจายตรง/คืนหนวยงาน/คืนรานคาท่ีไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

   ใส 7 กรณีจายใหกับรานคาท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

เลขท่ีเอกสารอางอิง -กรณีเจาหนี้เปน Supplier ใสเลขท่ีใบสงของเพ่ือใชอางอิงและออกใบรับรอง

การหักภาษี ณ ท่ีจาย 

 - กรณียืมเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ใสเลขท่ีสัญญาเงินยืม 

 - หากเปนการเบิกจายกรณีอ่ืนอาจใสเลขท่ีอางอิงอ่ืน ๆ หรือไมใสก็ได 

4.16  รายการ  

 

คลิกท่ี คนหา เลือกรายการตามท่ีคุมยอดผูกพันไว 

ใสจํานวนท่ีขอเบิกจายในชอง จํานวนเงินตัดงบฯ 

• สวนชองอ่ืน ๆ ระบบจะดึงมาอัตโนมัติ 

• กรณีท่ีผูกพันไวเปนหลายรายการ สามารถเลื่อนไปใชบรรทัดท่ีสองไดเลย 
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4.17  รายการหัก 

 

- ใหดับเบิ้ลคลิกประเภทการหักชองแรก : เลือกตามลักษณะการหัก สวนใหญใช 01 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

 

- ใหดับเบิ้ลคลิกประเภทภาษี : เลือกตามประเภทภาษีท่ีตองหักตามระเบียบ 
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4.18 รายการสั่งจาย 

 

เจาหนี้   ระบบจะดึงจากรหัสเจาหนี้ท่ีไดบันทึกไวในชองรายละเอียดใบเบิก 

รหัสประเภทการจาย AV กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   CQ กรณีจายเปนเช็ค 

   TR กรณีโอนเงินเขาบัญชี 

   JV กรณีเปนการโอนเงินทางบัญชี เชน การจายเงินระหวางหนวยงาน 

จํานวนเงินจายจริง  ระบบจะดึงมาใหหลังจากหักตามชองรายการหักแลว 

** เม่ือกรอกรายละเอียดครบถวนแลว เช็ควาถูกตอง ทําการ SAVE (คลิกรูปแผนดิสก         
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ข้ันตอนท่ี 2  การอนุมัติเบิกจาย กรณีท่ัวไป   มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังภาพท่ี 15 

ภาพท่ี 15  ลําดับข้ันตอนการเขาใชงานการอนุมัติเบิกจาย กรณีท่ัวไป 
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ภาพท่ี 15  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายการ

ประจาํวัน ==>เบิกจายงบประมาณ ==> อนุมัติผูกพันและเบิกจายจะปรากฏดังภาพท่ี 16 

ภาพท่ี 16  หนาเมนูการบันทึกอนุมัติเบิกจาย กรณีท่ัวไป BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี  16  มีวิธีการอนุมัติเบิกจาย กรณีท่ัวไปดังนี้ 

 1. ใหคลิกคนหาเลขท่ีคุมยอดเบิกจายท่ีตองการอนุมัติ เชน 20U62090063 ระบบจะดังขอมูล

ของเรื่องท่ีบันทึกไวข้ึนมา 
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2. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เม่ือถูกตองแลวคลิก หนาคําวา อนุมัติ แลวทําการ SAVE โดยการคลิก          

*** กรณีท่ีคุมยอดผูกพันนั้นไมมีการเบิกจายอีกแลวมีงบประมาณคงเหลือ ใหเลือก เบิกจายครั้ง

สุดทาย กอนทําการบันทึก หรือสามารถเลือกไวกอนตั้งแตหนาจอบันทึกเบิกจายเงิน ***  
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3 . พิมพใบรายงานผูกพันและเบิกจาย โดยคลิกรูปแวนขยาย  และสั่งพิมพ นําไปเย็บกับชุดเอกสาร 

ขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน : การบันทึกอนุมัติเบิกจายงบประมาณจะบันทึกขอมูลไดตอเม่ือไดรับ

หนังสืออนุมัติเบิกจายงบประมาณจากผูมีอํานาจกอนจึงจะบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS ได 

ข้ันตอนท่ี 3  การยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังภาพท่ี 17 

ภาพท่ี 17  ลําดับข้ันตอนการเขาใชงานการยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง 
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 ภาพท่ี 17  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณประมวลผล ==>

คณะ/หนวยงานยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลางจะปรากฏดังภาพท่ี 18 

ภาพท่ี 18  หนาเมนูการบันทึกคณะ/หนวยงานยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี  18  มีวิธีการบันทึกคณะ/หนวยงานยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง  ดังนี้ 

 1. กรอกรายละเอียด 

  วันท่ีสงเอกสาร  วันท่ีปจจุบัน 

  แหลงเงิน  2 เงินรายได 

  จากหนวยงาน  หนวยงานท่ีขอเบิกตามใบผูกพันและเบิกจาย เชน 2000 

      สํานักบริการวิชาการ 

  ประเภทเอกสาร  ใบเบิกจาย 

  ผูขอเบิก   ตามรหัสผูใช 

  เลขท่ีเอกสาร  อาจจะใชวิธีการคลิก คนหา  หรือใสเลขท่ีคุมยอดเบิกจาย

เฉพาะท่ี      ตองการสง 

 2. ยืนยันการสงเอกสารทําเครื่องหมาย √ ท่ีชองยืนยัน และกดปุมยืนยันการสงเอกสารจะ

ปรากฏดังรูปขางลางนี้ 
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 3. คลิก OK และ OK อีกครั้ง 

 ข้ันตอนท่ี 4  การพิมพรายกงานรายละเอียดสงเอกสารไปยังสวนกลาง มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ดังภาพท่ี 19 

ภาพท่ี 19  ลําดับข้ันตอนการเขาใชงานการพิมพรายกงานรายละเอียดสงเอกสารไปยังสวนกลาง   
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ภาพท่ี 19  ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายงาน 

==>รายงานการติดตามควบคุมงบประมาณ==> รายงานรายละเอียดการสงเอกสารไปยังสวนกลาง  จะ

ปรากฏดังภาพท่ี 20 

ภาพท่ี 20  หนาเมนูการพิมพรายงานรายละเอียดสงเอกสารไปยังสวนกลาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี  20  มีการพิมพรายกงานรายละเอียดสงเอกสารไปยังสวนกลาง  ดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียด วันท่ีสง หนวยงาน แหลงเงิน และรายละเอียดอ่ืนใหครบตามเง่ือนไข แลวพิมพ

รายงานออกมา นําสงกองคลังพรอมเอกสารการเบิกจายเงิน 
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ข้ันตอนท่ี 6 การสงเบิกจายเงิน   เม่ือผูปฏิบัติงานการเงินบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS  เรียบรอย

แลว จะดําเนินการถายเอกสารเพ่ือเก็บสําเนาหรือสแกนเอกสารเบิกจาย พรอมจัดชุดเอกสารเบิกจาย

สงไปยังกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหกองคลังดําเนินการตอไป  
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2. การติดตามและเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานยอมตองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ดังเชนการติดตามเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงาน การเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ 

รวมถึงการเบิกจายคาใชจายอ่ืน ๆ เม่ือมีผูปฏิบัติตามคูมือนี้แลวสามารถติดตาม  ควบคุม   โดยดูจากการ

สงเอกสารเบิกจายโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาของโครงการ/

กิจกรรม มีความเขาใจกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือไม หากมีความ

เขาใจแลว จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  เอกสารการเบิกจายไมมีการแกไข 

ถูกตองครบถวน ทําใหสามารถเบิกจายไดรวดเร็ว และเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 

 วิธีการปฏิบัติงานใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

  ในการเบิกจายเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการ สิ่งท่ีผูเขียนพบวาตองทําใหผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ ไดแก 

1. มีการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา เรื่องระเบียบเบิกจายคาใชจายโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

ค า ใช จ าย ในการ เดินทาง ไปราชการ  ค า ใช จ าย ในการฝกอบรม การดํ า เนินงานโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ฯลฯ เพ่ือใหบุคลากรสํานัก

บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนแกไขขอบกพรองเก่ียวกับวิธีกรเบิกจายใหสามารถเบิกจายใหถูกตอง

ตามระเบียบ 

2. มีการแจงแบบฟอรมออนไลนผานทางเว็บไซตสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถ

เลือกใชแบบฟอรมไดอยางถูกตอง  

3. การแจงรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินเก่ียวกับเงินรายไดเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินตอ

ผูบริหารประจําทุกเดือน 

4. มีคูมือ การเบิกจายเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสามารถศึกษาหา

ความรูและเบิกจายไดอยางถูกตอง 

5. มีการอบรมการใหความรูกับบุคลากร สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเขาใจเรื่อง

ระเบียบการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ หากพบวาระเบียบมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

6. ผูปฏิบัติงานการเงิน ตองมีความรู และประสบการณ สามารถตอบคําถามขอของใจของผูมาใช

บริการ  
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บทท่ี 5 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

  คู มือการปฏิบัติ งาน เรื่อง การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขียนคูมือไดรวบรวมปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา

งาน จากการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ การ

เบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน การเบิกจายคาตอบแทน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากการบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS และจากประสบการณในการ

ปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ีการเงิน โดยสรุปไวดังนี้   

5.1 ปญหาอุปสรรค 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1. เบิกจายคาใชจาย

โครงการการขออนุมัติ

เดินทางไปราชการ 

    

 

1. หลังจากลับจากราชการภายใน 

15 วันไมเรงดําเนินการสงเบิกจาย

ใหแลวเสร็จ  จะรอจนใกลวันครบ

กําหนดยืมเงินทอรองจายคอยสง

เอกสารเบิกจายทําใหเอกสารลาชา 

กวาจะเสนอผูบริหารอนุมัติเบิกจาย 

2.เอกสารเบิกจายเดินทางไป

ราชการไมระบุหมายเลขทะเบียน

รถตูไมรวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

ในกรณีใชรถยนตสวนบุคคลไมแนบ

แผนท่ีการเดินทาง(Google map  

3.การขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แจงขอมูลรายละเอียดไม  

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควรมี

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

เผยแพร กฎ ระเบียบ และ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากร

ทราบ ผานทางเว็บไซตของสํานัก

บริการวิชาการ 

2.ผูปฏิบัติงานดานการเงินควร

แจงเวียนสรุปแนวปฏิบัติในการ

ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดย

ขอใหผูเดินทางแจงขอมูลใหจัดทํา

เอกสารใหครบถวน เพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3.ผูปฏิบัติงานการเงินจะสอบถาม

กลับไปยังผูเดินทางเพ่ือ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

 ครบถวนและชัดเจน  เชน ไมระบุ

วัน เวลาวธิีการเดิน และคาท่ีพัก

แบบจายจริงหรือเหมาจายท่ี

แนนอนหรือการเบิกจายคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการทําใหเกิด

ความลาชาในการปฏิบัติงาน คน  

4. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ

กรณีเรงดวน ทําใหผูมีอํานาจอนุมัติ

ไมสามารถอนุมัติกอนเดินทางได  

ทําใหไมสามารถยืมเงินทดรองจาย

ไดทันกําหนด   

5. การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ไปราชการซ่ึงบางหลักสูตรจัดอบรม

เปนหลักสูตรตอเนื่องทําใหมีการ

คํานวณเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง 

 

 

 

6. การเบิกจายคาท่ีพักไปราชการ 

ซ่ึงไปดวยกัน คนหนึ่งเบิกแบบจาย

จริงแตอีกคนเบิกแบบเหมาจาย 
 

 

จะระบุวัน เวลา วิธีการเดินทาง

และการเบิกคาท่ีพักแบบใด 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงิน

ตรวจสอบการอนุมัติหลักการ

เดินทางไปราชการไดอยางรวดเร็ว 

ไมลาชา และถูกตองครบถวน  

4. ผูปฏิบัติงานดานการเงินมีการ

แจงเวียนประกาศเงินยมืทดรอง

จายของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1269/2559 

 

5. ผูปฏิบัติงานดานการเงินแจงผู

จัดโครงการใหตรวจสอบเอกสาร

เบิกจายจะตองไมเบิกจายซํ้าซอน 

และในทุกโครงการท่ีตอเนื่อง

จะตองเขียนหมายเหตุและ

รายละเอียดดวยวาไดจัดอบรม

หลักสูตรตอเนื่องวันใดบาง 

6. ผูปฏิบัติงานการเงินแจงผู

ประสานงานโครงการใหทราบ 

โดยเลือกเบิกจายอยางใดอยาง

หนึ่ง ใหเบิกจายเหมือนกันเพราะ

เนื่องจากวาไปดวยกัน 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

2. การเบิกจายคาอาหารและ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

1. เอกสารเบิกจายโครงการไม

ครบถวน บางครั้งตองนํา

ใบเสร็จรับเงินสงคืนแกไข โดยไมมี

การตรวจสอบใหถูกตอง เนื่องจาก

องคประกอบใบเสร็จไมครบถวน 

เชน ไมมีท่ีอยู ,หมายเลขโทรศัพท

รานคา ,ผูรับเงิน ,ผูรับของ และ

บางโครงการใบเสร็จรับเงินเปนบิล

เงินสดของชาวบานซ่ึงไมมีบัตร

ประชาชนแนบ/ไมแนบ

กําหนดการ/รายชื่อผูรวม

รับประทานอาหาร 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควร

แจงเวียนสรุปแนวปฏิบัติในการ

เบิกจายคาอาหารและคาอาหาร

วางและเครื่องดื่มโดยขอใหผูจัด

โครงการแจงขอมูลใหจัดทํา

เอกสารใหครบถวน เพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3 การเบิกจายเอกสารการ

ฝกอบรม/สัมมนา/

คาลงทะเบียน 

 

1.เอกสารการเบิกจายเดินทางไป

ราชการในการฝกอบรม ไมสามารถ

เบิกจายคาท่ีพักแบบเหมาจายได 

 

 

 

2. ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการ

ฝกอบรมนั้น นับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ไมถูกตอง 

 

 

 

 

 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควร

แจงเวียน ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ ใหบุคลากรใหทราบและ

ใหจัดทําเอกสารใหครบถวน 

ถูกตองเพ่ือความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เนื่องจากเดินทางไปราชการ

กอนวันจัดอบรมสามารถเบิกจาย

กอนและหลังเดินทางได สวน

ระหวางการฝกอบรมไมสามารถ

เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงได จึงแจงให

เจาของเรื่องทราบถึงระเบียบการ

เบิกจายคาใชจายเดินทางไป

ราชการ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

4. การเบิกจายโครงการ

บริการวิชาการท่ีรับจาก

หนวยงานภายนอก 

1. เนื่องจากเปนเงินท่ีรับจาก

หนวยงานภายนอก จึงทําใหการ

เบิกจายตามระเบียบของ

กระทรวงการคลังและกฎ ระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนไม

ครอบคลุม  จึงทําใหมีการเบิกจาย

บางรายการไมสามารถเบิกจายได 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดมี

การประสานงานกับเจาของเรื่อง  

ใหดําเนินการทําบันทึกขออนุมัติ

หลักเกณฑการจายคาใชจายท่ี

นอกเหนือจากประกาศ กฎ 

ระเบียบของทางราชการ/ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ

อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑการเบิกจายจึงจะ

สามารถเบิกจายคาใชจายนั้นๆ ได 

5. การเบิกจายคาจางเหมา/

คาวัสดุ 

1.ผูประสานงานโครงการ/เจาของ

เรื่องสงเอกสารเบิกจายไมครบถวน 

เชน กรณีจางเหมารถตู/คาจาง

เหมาบริการ 

2. รานคาสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย

ลาชาทําใหมีคาปรับ/สงเอกสาร

ขอตกลงการจางกลับมาลาชา 

1.ผูปฏิบัติงานดานการเงินสํานักฯ

แจงเวียนเอกสารเช็คริส 

รายละเอียดเอกสารเบิกจาย

คาจางเหมารถตู /คาจางเหมา

บริการตาง ๆ/วัสดุ  ใหบุคลากร

สํานักบริการวิชาการทราบ 

6. การคืนเงินยืมทดรองจาย 1.มีการเบิกจายโครงการซ่ึงมีการ

ยืมเงินทดรองจาย และเม่ือสง

เอกสารเบิกจายไมคืนเงินยืมมา

พรอมเอกสารชุดเบิกจาย ทําใหเกิด

ดอกเบี้ย / คาปรับ 

1.เจาหนาท่ีการเงินสํานักฯแจง

เวียนประกาศหลักเกณฑเงินยืม

ทดรองจายมหาวิทยาลัยขอนแกน

ใหบุคลากรทราบและตรวจสอบ

เอกสารเบิกจายทุกครั้งท่ีทําการ

เบิกจายและหากไมคืนเงินยืมสวน

ท่ีเหลือก็จะสงเอกสารเบิกจายชุด

นั้นคืน 
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5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากปญหา อุปสรรค และแนวทางการการแกไขในการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดดังกลาว

ขางตน ผูจัดทําคูมือมีขอเสนอแนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดังนี้ 

1. เนื่องจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน และท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เจาหนาท่ีการเงินและผูตรวจสอบควรศึกษาระเบียบตาง ๆ ท่ี

เ ก่ียวของใหเปนปจจุบันอยู เสมอ โดยศึกษาจาก เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง หรือเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (กองคลัง  

2. จัดทําคูมือการเบิกจายโครงการบริการวิชาการ เพ่ือใหเปนคูมือในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีการเงินท่ีเก่ียวของหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการเงินเพ่ือทราบและถือ

ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

3. ประชาสัมพันธคูมือหรือระเบียบท่ีเก่ียวของใหทราบ 

4. จัดการประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงาน และประชุมประจําเดือนของบุคลากรสํานัก

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

5. มีแผนพัฒนาใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานการเงินเขารวมฝกอบรม สัมมนา ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

หากมีระเบียบ/กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือควรจัดใหมีการอบรม

ผูปฏิบัติงานดานการเงินอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความชํานาญ และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน

ได 
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บรรณานุกรม 

นางสาวจีรภา  แดงทน. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2558  คูมือการปฏิบัติงานการเงิน 

เรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได.    

งานบริหารงบประมาณ กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน มิถุนายน 2558. โครงการฐานขอมูลระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ดานการคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน หัวขอ คาใชจายในการฝกอบรม/

สัมมนา. 

งานบริหารงบประมาณ กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน มิถุนายน 2558. โครงการฐานขอมูลระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ดานการคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน หัวขอ คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ. 

งานบริหารงบประมาณ กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน มิถุนายน 2555. คูมือ การบันทึกผูกพันและเบิก

จายเงินรายได ระบบ KKUFMIS . 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550. สืบคนเม่ือ 10 

มิถุนายน 2562, จาก

https://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/09_mof_journey_vol.1_2550.pdf 

ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2 พ .ศ.2554.สืบคน

เม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก

https://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/10_mof_journey_vol.2_2554.PDF 

พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8 พ .ศ.2553 .  สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 

2562, จาก 

https://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/08_royal_decree_journey_vol.8_2

553.PDF  

พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9 พ .ศ.2560 .  สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 

2562, จาก 

 https://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/36_royal_decree_journey_vol.9_2

560.pdf 

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0506.4/ว 5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ10.

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ .  สืบคนเม่ือ 10 
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มิถุนายน 2562, จาก 

https://home.kku.ac.th/praudit/law/05_journey/14_mof_0406.4-

121date22mar54.PDF 

หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0409.6/ว 485 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552  .  สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก 

https://home.kku.ac.th/praudit/law/02_traning/02_2552_traning_edit2.PDF 

หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0409.6/ว.413 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2555 . สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก 

https://home.kku.ac.th/praudit/law/02_traning/04_2555_traning_edit3.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1880/2559 เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรมและการดําเนินงาน

โครงการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน . สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก 

https://drive.google.com/file/d/1q5kYcrLFSQpFDRjeWbqcLTa-V4-hNDx-/view 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 203/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

การวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนสืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562,จาก   

           https://drive.google.com/file/d/1aIh-2QPkTxypurh7Eo2RJ90UXscEHERh/view 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 2555. สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก

 https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4885 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2554  



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับที่ 1880/2559 

เร่ือง  คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที ่203/2561  

เร่ือง หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนนุการวิจัย การบริการวิชาการและ

วิธีการปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประวัติผูจัดทํา 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวกาญจนา  บุศรีคํา 

วุฒิการศึกษา 

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประสบการณการทํางาน 

- เริ่มปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจางชั่วคราว คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2550 

- ปฏิบัติงานตําแหนงพนักงานธุรการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

- ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2556- ปจจุบัน 

ที่อยูปจจุบัน 

 บานเลขท่ี 195  หมู 3   ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 40000 
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