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คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  งาน

บริหารและสื่อสารองคกร (การเงิน) ไดรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเริ ่มตั้งแต กระบวนการขออนุมัติ

หลักการและเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานไดแก คาใชจายเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม 

คาใชจายในการประชุมราชการ  รวมถึงการบันทึกบัญชีในระบบงบประมาณพัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุน โดย

เกณฑพึงรับพึงจาย  ลักษณะ 3 มิติ หรือ ระบบ KKUFMIS ซึ่งไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆท่ี

เกี่ยวของกับการเงิน  อยางไรก็ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่กําหนดไวมีจํานวนมาก  รวมทั้งมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูปฏิบัติงานและผูใชสิทธิจึงตองศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบเพ่ือ

การปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งเปนความยุงยากสําหรับผูไมมีทักษะเฉพาะดานดังกลาว และอาจเกิดปญหาขอผิดพลาด 

สงผลเสียหายแกทางราชการได 

 งานบริหารและสื่อสารองคกร (การเงิน)ไดตระหนักถึงปญหา ความยุงยากดังกลาว  จึงไดจัดทําคูมือ เรื่อง 

การบริหารงบประมาณเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อใหผูมีสิทธิเขาใชงานใน

ระบบ KKUFMIS ไดทราบถึงสิทธิท่ีตนพึงไดรับ  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  

สามารถทํางานแทนกันได  เปนมาตรฐานเดียวกันและถูกตองเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  ผูเขียนหวัง

เปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกนและผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน 

 

         กาญจนา  บุศรีคํา 

         นักวิชาการเงินและบัญชี 
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บทท่ี 1  

 บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 

   สํานักบริการวิชาการ เดิมชื่อวา ศูนยการศึกษาตอเนื่อง เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ กอตั้งข้ึน

ตามประกาศพระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยบริการวิชาการ ตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2542  และปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักบริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน

ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถานที่ทําการปจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ 

ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแกน  สํานักบริการวิชาการ กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศใหเจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

มั่นคงปลอดภัย ตามเจตนารมยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผานการใหความรูและถายทอด

เทคโนโลยี จากองคความรูและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมุงพัฒนาประชากรของประเทศใหมี

สติปญญา ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ เปนไปตามความตองการของกิจกรรมทางสังคม 

ทุกรูปแบบท่ีถูกครรลองครองธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะกระทําได 

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  แบงออกเปน 3 งาน คือ 1. งานบริการวิชาการ 2. 

งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.งานบริหารและสื่อสารองคกร ซึ่งในแตละงานมีภาระงานท่ี

ทําหนาท่ีสอดคลองกัน และเก่ียวของกับการดําเนินภารกิจดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงภารกิจนี้ตอง

เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ  งานบริหารและสื่อสารองคกร (การเงิน) สํานัก

บริการวิชาการ เปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการของสํานักบริการวิชาการโดยมีภาระหนาที่ดานการ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเบิกจาย ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ  

ที่ผานมามีปญหาเกี่ยวกับการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรที่มารับบริการปรากฏใหเห็น  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปญหาดานการเบิกจายมีขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนและซํ้าซอนในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานบางข้ันตอน แตละคณะหนวยงาน มีรูปแบบการทํางานและการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน 

  จากความเปนมา  ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักบริการวิชาการที่กลาวมา  จึง

ไดจัดทําคู ม ือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจายงบประมาณเงินรายได  ของสํานักบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น เปนการพัฒนาการใหบริการของงานบริหารและสื่อสารองคกร (การเงิน) และ

ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได  ทั้งนี้คูมือนี้จะเปนประโยชนทางดานวิชาการและทางปฏิบัติงานตอ

บุคลากรสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 1.2.2  เพ่ือใหปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.3.1  ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 1.3.2  การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.4  ขอบเขตของทําคูมือ 

 การจัดทําคู มือการปฏิบัติงานการเงิน การบริหารงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเฉพาะการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  ภายในสํานักบริการ

วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหบริการของงานบริหารและสื่อสารองคกร  (การเงิน) 

กับงานตาง ๆ ภายในสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  คูมือปฏิบัติงานดังกลาว มีเนื้อหาประกอบดวย  

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได  การดูแลการรับ – การจาย  การตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารการเบิกจายเงินโครงการตาง ๆรวมถึงการบันทึกบัญชีในระบบงบประมาณพัสดุ  การเงินและ

บัญช ีกองทุน โดยเกณฑพึงร ับพึงจ าย  ล ักษณะ 3 ม ิต ิ หร ือ ระบบ KKUFMIS  เพ ื ่อส งไปย ังกองคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละวัน 

1.5  คําจํากัดความเบ้ืองตน 

 1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.2 สํานัก หมายความวา สํานักบริการวิชาการ 

 1.5.3 งานการเงิน หมายความวา งานเกี่ยวกับการเงิน การนําสง และการตรวจสอบการเงินทุกชนิดของ

สวนราชการตามวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการกําหนดไว 

 1.5.4  งานบัญชี  หมายความวา  การบันทึกรายงานทางการเงินในทะเบียนบัญชีตาง ๆ และเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเก็บรักษาสมุดบัญชีทะเบียนเอกสารการเงิน 

 1.5.5 งบประมาณเงินรายได หมายความวา การใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/

หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 2. การใหบริการวิชาการแกสังคมเพื ่อเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานกับ

หนวยงานภายนอก 3. รายรับอ่ืน ๆ  
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บทท่ี 2 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 2.1 โครงสรางองคกร (Organization chart) 

 2.2 โครงสรางบริหาร (Administration chart) 

 2.3 โครงสรางการปฏิบัตงิาน (Activity chart) 

 2.4 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสรางองคกร (Organization chart) 

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมี

คุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพื่อใหผลงานการ

บริการวิชาการที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาภายใน

ชุมชนอยางมีสวนรวม โดยคนในชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน และดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให

เกิดผลกระทบตอชุมชน (Impact on Community)  มีการวางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด แผนยุทธศาสตร

การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563-2566 เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี  4 การปรับเปลี่ยนการใหบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาดานเศรษฐกิจและสังคม

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Creative Share Value : CSV) 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 องคกรชั้นนําระดับชาติ ในการบูรณาการศิลปะวิทยาการสูสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) แกผูเรียนทุกชวงวัย ในรูปแบบท่ีหลากหลาย     

 2. จัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม (New Normal Curriculum) ตามความตองการของสังคม  

ตามกระบวนทัศนใหม (New Learning Paradigm)    

  3. ประสานบริการวิชาการสูสังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสรางคุณคารวมกัน 

(CSV) เพ่ือการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 
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คานิยมองคกร   

อุทิศและรับผิดชอบตอสังคม 

คําขวัญ    

ประสานศิลปวิทยาการสูสังคม 

 

2.1  โครงสรางองคกร(Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 1  โครงสรางองคกร 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักบริการวิชาการ 

กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ 

งานบริหารและสื่อสารองคกร งานบริการวิชาการ งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยี

   

รองผูอํานวยการฝายบริการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการกอง 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 
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2.2  โครงสรางบริหาร(Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 2  โครงสรางการบริหารหนวยงาน 

 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ

 

กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ 

หัวหนางานบริหารและ

สื่อสารองคกร 

หัวหนางานบริการ

วิชาการ 

หัวหนางานแผนยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

รองผูอํานวยการฝายบริการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการกอง 

1.งานธุรการ 

2.งานการเจาหนาท่ี 

3. งานการเงินและพัสดุ 

4.งานประชาสัมพันธ 

5.งานสารสนเทศ 

6.งานโสตฯและยานพาหนะ 

7.งานนโยบายและแผน/งาน

ประกันคุณภาพ 

 

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 



7 
 

ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

  งานบริหารและสื่อสารองคกร มีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารงานทั่วไป ภายในสํานักบริการวิชาการ 

รวมท้ังการติดตอประสานงานและวางแผนกับฝายตาง ๆ ภายในสํานักบริการวิชาการ รวมท้ังการบริการสื่อสิ่งพิมพ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ หองประชุม เพ่ือใหการดําเนินงาน

ตามภารกิจของสํานักฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงานภายใน

สํานักบริการวิชาการ ในดานการ ประสานบริการวิชาการสู สังคม (community Outreach) ดําเนินการให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรวมขับเคลื่อนการใหบริการวิชาการในรูปแบบของการ

สรางคุณคารวมกัน (CSV : Creating Shared Value) มีการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคม

และยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs 

งานบริการวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบในการหาความจําเปนในการจัดฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดทําหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานและดําเนินการจัดฝกอบรมใหแกชุมชน บุคลากร 

องคกร หนวยงานตาง ๆ รวมถึงการจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเปนโครงการบรกิาร

วิชาการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ

ตามแตละขอตกลงที่ไดรับ ทั้งนี้มีการดําเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งขึ้นอยูกับคําสั่งท่ี

ไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคของโครงการ  

 

2.4 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานในสวนของงานเงินรายไดทุกประเภท  โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยสวนใหญคือ  ตรวจสอบ

เอกสารเบิกจายเงินรายไดทุกหมวดรายจายและเขาบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS งานรับเงินและงานเบิกจายเงิน  

การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจาย การใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษาบุคลากรในเรื่องระเบียบการเบิก

จายเงิน  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติ 

     1) จัดทําบัญชี จัดทําเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งรายไดที่รับจากภายนอกและเงิน

งบประมาณที่รับจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รายจายตามงบประมาณประจําเดือน  จัดทําประมาณการ

รายได  รายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  เงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและ

ใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบกฏ ขอบังคับ  ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนและระเบียบที่เกี่ยวของ

ของทางราชการ  โดยใชโปรแกรม Excel ในการรวบรวมขอมูล และประมวลผลออกมาเพื่อวิเคราะหงบการเงิน
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ของสํานักบริการวิชาการ เสนอผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ และวิเคราะหตัวเลขจาก

ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระบบ KKUFMIS เพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย 

    2) ดูแลการรับจายเงิน  ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

คาลงทะเบียนอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดอบรมของสํานักบริการวิชาการ เชน หลักสูตรการบันทึกทางการ

พยาบาล  หลักสูตรกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ ,หลักสูตร ผูดําเนินการดูแลผูสูงอายุหรือผู

มีภาวะพึ่งพิง 130 ชม.  เปนตน  เพื่อใหการรับ-จายเงินและนําสงเงิน รวมถึงการจายเงินใหแกเจาหนี้รานคา

ภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรสํานักบริการวิชาการ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพ  และ

เพื่อใหการปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  จัดทําฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวด

ตาง ๆ ดําเนินการเกี ่ยวกับงานขออนุมัติตัดโอนและการขอเปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําและดําเนินการตาง ๆ ในดานงบประมาณ  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให

หนวยงานตาง ๆ  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง  ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละ

หนวยงาน 

3) จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงิน จัดทําและดําเนินการตาง ๆ ในดาน

งบประมาณเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สามารถจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีถูกตองตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน  

 4) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน

การเงินตาง ๆ ของสํานักบริการวิชาการ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด มีการประเมินผลและ

ติดตามผลการใชเงินงบประมาณรายจายและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปของสํานักบริการ

วิชาการ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติการและรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ 

ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน 

5) รวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชีเพื่อนํามาจัดทําการวิเคราะหรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอให

ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณเปนรายไตรมาส และสามารถเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินการพัสดุ 

ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  เพื่อใหผู ใชบริการ ไดแก บุคลากรสํานักบริการวิชาการ สามารถ

ปฏิบัติงานดานการเงิน งบประมาณและการบัญชีเปนไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน และถูกตอง ลดความเสี่ยงในการ

เบิกจายเงินที่จะเกิดการผิดพลาดและลดการแกไขเอกสารการเบิกจาย ชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจาย

ประจําปตอสํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับ

ความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน ไดแก การตรวจสอบรายงการตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
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รวมกับงานนโยบายและแผน เพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไปตามแผนรายจายประจําปของรายหลักสูตร และเงิน

รายไดสํานักบริการวิชาการ โดยการควบคุมใหบุคลากรเบิกจายเงินตามแผนรายจายประจําปท่ีไดตั้งงบประมาณไว 

 6) มีการรวบรวมขอมูลดานการเงินและบัญชีเพ่ือนํามาศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใช

จายเงินงบประมาณรายจาย ไดแก การจัดทําสรุปรายรับ รายจาย เงินรายไดสํานักบริการวิชาการ เพ่ือนําเสนอเขา

ท่ีประชุมกรรมการคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณดาน

การเงินและบัญชี จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนมีทะเบียนการควบคุมขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิก

จายเงินรายไดสํานักบริการวิชาการ เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามแผนงบประมาณรายจายประจําปที่มีการตั้ง

งบประมาณไวให เบิกจายเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และใชเปน

แนวทางในการปรับปรงุการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

 7) มีการใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเงินบัญชีและ

พัสดุ โดยเชิญวิทยากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนผูมีความรูความสามารถมาเผยแพรความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการเงินและบัญชี ใหกับบุคลากรสํานักบริการวิชาการและอาจารย 

และผ ู ประสานงานโครงการบริการว ิชาการ ม ีความร ู ความเข าใจในเร ื ่องประกาศ ระเบ ียบ ข อบ ังคับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  สามารถ

ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ไดแก การอธิบายเกี่ยวการเบิก

จายเงิน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน หนังสือเวียนสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบ

การทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หนังสือเวียนสํานักงบประมาณ หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ใหกับ

ผูรับบริการ ไดแก บุคลากรสํานักบริการวิชาการและอาจารย และผูประสานงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงต้ัง เพื่อให

ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 8) สามารถปฏิบัติงานแทนนักวิชาการเงินและบัญชี กรณีลาพักผอน   การใลาปวย ลากิจ เดินทางไป

ราชการ ไดแก การลงทะเบียนควบคุมขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงินงบประมาณ การตรวจสอบเอกสาร

การเบิกจายเงิน และการรับคืนเงินยืมทดรองจาย การบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจายเงินงบประมาณ ในระบบ

การเงิน KKUFMIS  

 2. ดานการวางแผน 

       รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางานตาม

แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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  1) ปรึกษาหารือรวมกับผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ ในเรื่องการปฏิบัติงาน

ดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ที่มีความซับซอนยุงยาก และที่เกิดปญหาบอยครั้ง ในเรื ่องระเบียบ ประกาศ 

ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 

2559  

  2) ปรึกษาหารือรวมกับหัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกร  เก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน

การบัญชีและพัสดุ ที่มีความซับซอนยุงยาก และที่เกิดปญหาบอยครั้ง เพื่อหาทางแกปญหาและเสนอแนะแนวทาง

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3) ปรึกษาหารือรวมกับงานนโยบายและแผน ในเรื่องการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนรายจาย

ประจําปท่ีคณะสาธารณสุขศาสตรไดรับจัดสรร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการใชจายเงินในแตละประเภท 

   4) ติดตามประเมินผล รายงานผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหการ

ดําเนินงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุ บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว ไดแก การปรึกษาหารือกับผูบริหาร หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 

ในการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการอธิบายและใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ใหกับบุคลากรสํานักบริการวิชาการ

และผูรับบริการ 

2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแก บุคลากร  และหนวยงานภายในและภายนอก สํานัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย ไดแก การอธิบายเกี ่ยวกับประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ 

งบประมาณ การเงินการพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น และเสนอให

นําขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับระเบียบการเงินและพัสดุ แบบฟอรมเอกสารการเงินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเผยแพร

ในเว็บไซตสํานักบริการวิชาการ โดยผูที ่สนใจสามารถศึกษาไดดวยตัวเอง และมีการสงประกาศ ระเบียบ 

ขอบังคับ ดานการเงินการบัญชีและพัสดุ และบุคลากรสามารถพิมพแบบฟอรมเอกสารการเงินโดยการดาวน

โหลดแบบฟอรมผานเว็บไซตสํานักบริการวิชาการได โดยเปนการลดขั้นตอนการทํางานและเปนการลดกระดาษ

ในการทํางาน  

4. ดานการบริการ 

     1) สามารถใหค ําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู  ทางดานวิชาการเง ินและบัญช ีแก

ผูใตบังคับบัญชา ผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ

งานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง ไดแก มีการจัดโครงการฝกอบรม
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ระเบ ียบการเง ินการบ ัญช ีและพ ัสด ุ  โดยเช ิญว ิทยากรท ี ่ เป นผ ู ม ีความร ู ความสามารถจากกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใหความรูความเขาใจแกบุคลากรสํานักบริการวิชาการ และใหคําแนะนําและตอบปญหา

บุคลากรเก่ียวกับระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุ ในเรื่องท่ีเกิดความผิดพลาดบอยและไมสามารถเบิกจายไดทัน

กําหนดเวลาเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

  2) มีการพัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการดานการเงินการบัญชีและพัสดุ สื่อเอกสารเผยแพร 

ใหบริการวิชาการดานวิชาการเงินและบัญชีที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที ่สอดคลอง และ

สนับสนุนภารกิจหนวยงาน ไดแก การสงประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงินและพัสดุ ท่ีประกาศใชใหม ใหกับ

บุคลากรสํานักบริการวิชาการ ผานชองทางดาวนโหลดเอกสารไดที ่เว็บไซตสํานักบริการวิชาการ จัดทําคูมือ

ระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุใหบุคลากรสํานักบริการวิชาการไวศึกษาและถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน จัดโครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับระเบียบการเงินการบัญชีและพัสดุ 

  3) มีความเต็มใจในการใหบริการขอมูล ตลอดจนเสาะหาขอมูลดานการการเงินและพัสดุมาให

ผูรับบริการ 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 

ครบถว้นเป็นไป

ตามระเบียบ 

รบัทราบผลการอนมุตัิ  

จดัเอกสารชดุเบิกจ่าย  

สง่เอกสาร

กองคลงั 

ออกเลข/ประทบัตรา   

บนัทกึเบิกจา่ยในระบบ 

KKUFMIS 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3.1 หลักเกณฑการปฏิบัตงิาน 

  ในการปฏิบัต ิงานตามคู ม ือ  เร ื ่อง  การเบิกจายงบประมาณ ของสํานักบริการว ิชาการ  

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  ลักษณะงานเปนงานที่ใหบริการ การใหคําปรึกษา และเปนงานที่ตองปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมาย 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. ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

  3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.

2548) 

4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

9 พ.ศ.2560) 

 5. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบอัตราคาจางประจําป 2556 (ปรับอัตราใหม) 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง กค 05104.4/ว16 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่องการเบิกคาใชจายตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558 

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0506.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ 

8. หนังสือกระทรวงการคลังที ่ กค. 0409.6/ว 485 ลงวันที ่ 25 ธันวาคม 2552 เรื ่อง ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2552 
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9. หนังส ือกระทรวงการคลังท ี ่  กค. 0409.6/ว.413 ลงว ันที ่  12 ต ุลาคม 2555เร ื ่องระเบ ียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2555 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที ่ 1880/2559 เรื ่อง คาใชจายในการฝกอบรมและการ

ดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 203/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงิน

อุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หมายถึง  คาใชจายที่ทางราชการจายใหแกผูเดินทางไปปฏิบัติงาน

นอกทองที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพื่อมิใหผูเดินทางเดือนรอน คาใชจายท่ี

ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปนซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจายใหนี้มิใชคาตอบแทนใน

การทํางาน  แตเปนคาใชจายเพ่ือใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ  

 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ไดแก การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทย ซ่ึง

เดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือ ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางอ่ืนเปนครั้งคราว ตามความจําเปน 

 การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยกัน ตั้งแต 2 คนข้ึนไป โดย

ไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการเดียวกัน 

ผูมีสิทธิเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 

1. ขาราชการ 8 ประเภท 

2. ขาราชการประเภทอ่ืน 

3. ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราง 

4. พนักงานราชการ 

5. บุคคลภายนอก 
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คํานิยาม 

• ขาราชการ  หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 8 ประเภท  ไดแก 

ขาราชการพงเรือน  ขาราชการตุลาการ ขาราชการมหาวิทยาลัย ขาราชการตํารวจ ขาราชการครู 

ขาราชการอัยการ ขาราชการรัฐสภา ขาราชการทหาร 

• ลูกจาง หมายความวา ลูกจางที ่ไดรับคาจางจากงบประมาณรายจาย  เวนแต ลูกจางชาว

ตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง 

     - ลูกจางประจํา 

     - ลูกจางชั่วคราว ซึ่งเงินคาจางตองเบิกจายจากงบประมาณรายจายไมวาจะเปนหมวด

รายจายใดก็ตาม และมีคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว 

• บุคคลภายนอก 

     - บุคคลท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเทียบตําแหนงไวแลว 

     - ผูซ่ึงเคยรับราชการ (ใหใชตําแหนงสุดทายกอนออกจากราชการ) ไดแกขาราชการบํานาญ 

สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1. ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการจากผูบังคับบัญชากอนเดินทาง 

2. สิทธิ์เกิดตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการถึงวันที่เดินทางกลับ หากหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอัน

ควรจะใชสิทธิ์เบิกคาใชจายไมได และหากท่ีการเดินทางกอนปฏิบัติราชการและกลับหลังวันที่ปฏิบัติราชการเสรจ็

สิ้น จะไมมีสิทธิ์เบิกคาเบี้ยเลี ้ยง ที่พัก และพาหนะ หากตองการเบิกคาพาหนะควรขออนุมัติใหครอบคลุมวัน

เดินทางกลับดวย 

3. ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ต้ัง

สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตาม

ระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดดวย แลวใหมีสิทธิ์ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกา

กําหนดไวตอเม่ือปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการ 

การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ 

 1. การเดินทางไปราชการในประเทศ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 2. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว อนุมัติระยะเวลาไดไมเกิน ดังนี้ 
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ประเทศท่ีเดินทางไปราชการ กอนเริ่มปฏิบัติราชการ หลักเสร็จการปฏิบัติราชการ 

1. ประเทศในทวีปเอเชีย ไมเกิน 24 ชั่วโมง ไมเกิน 24 ชั่วโมง 

2. ออสเตรีย นิวซีแลนด ประเทศในทวีปยุโรป 

หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

ไมเกิน 48 ชั่วโมง ไมเกิน 48 ชั่วโมง 

3. ประเทศในทวีปอเมริกาใตหรือประเทศใน

ทวีปแอฟรีกา 

ไมเกิน 72 ชั่วโมง ไมเกิน 72 ชั่วโมง 

ประเภทของการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

2. การเดินทางไปราชการประจํา 

3. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

 การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึง การไปปฏิบัติราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน ซ่ึงเปนปกติตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชาหรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกติ/การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติ

จากผูบังคับบัญชา/การไปชวยราชการ รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน/การเดินทางของราชการของ

ผูรับราชการประจําตําแหนงในตางประเทศ เฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูในประเทศไทย/การเดินทางขามแดนชั่วคราว

เพ่ือไปปฏิบัติราชการตางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชดการชั่วคราว ไดแก 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

2. คาเชาท่ีพัก 

3. คาพาหนะ รวมถึงคาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระหวางบรรทุก คาจาง

หาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

การเดินทางไปราชการประจํา 

การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก 

1. ไปประจําตางสํานักงาน / ไปรักษาการในตําแหนง / ไปรักษาราชการเพ่ือดํารงตําแหนงใหม ณ 

สํานักงานใหม 

2. ไปประจําสํานักงานเดิมในทองท่ีแหงใหม (กรณียายสํานักงาน)  
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3. ไปชวยราชการหรือปฏิบัติงานตามโครงการท่ีมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ป ข้ึนไป 

4. การเดินทางไปชวยราชการท่ีมีกําหนดเวลาไมถึง 1 ป แตมีความจําเปนตองชวยราชการตอ ณ สถานท่ี

เดิม ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาชวยราชการตั้งแตวันท่ีครบกําหนด 1 ป เปนตน

ไป 

 การเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาการแทน (มาตรา 10) ใหขาราชการซ่ึงเดินทางไดรับ

คาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงท่ีตนดํารงอยู 

 การเดินทางไประหวางท่ีรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน รวมท้ังการเดินทางกลับมาดํารง

ตําแหนงเดิม ใหดีรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงท่ีตนรักษาการอยู 

 การไปรักษาการในระดับหรือชั้นยศตํ่ากวามีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราท่ีตนดํารงอยู 

ผูมีสิทธิเบิกการเดินทางไปราชการประจํา 

1. ตนเอง 

2. บุคคลในครอบครวั 

- คูสมรส 

- บุตร 

- บิดา มารดา (ของตนเอง + คูสมรส) 

- ผูติดตาม: ผูดํารงตําแหนง ประเภท: ระดับไมเกิน 2 คน 

- ตําแหนงประเภทท่ัวไป: อาวุโส, ทักษะพิเศษ 

- 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 
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การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง 

1. ทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการหรือกลับเขาสูรับราชการใหม 

2. กรณีพิเศษการเดินทางกลับภูมิลําเนาไปยังทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชภูมิลําเนาเดิม จะขอเบิกไดโดยเสียคาใชจายไม

สูงกวา และไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด 

สิทธิในการเบิก 

1. กรณีออกจากราชการ หรือเลิกจาง 

2. กรณีเสียชีวิต 

3. กรณีถูกสั่งพักราชการโดยไมรอผลสอบสวน 

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ประกอบดวย 

1. คาเชาท่ีพัก 

2. คาพาหนะ 

3. คาขนยายสิ่งของสวนตัว 

 คาใชจายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 ตามตําแหนงสุดทายกอนออกจากราชการ 

  
หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

คาเบ้ียเล้ียง 

 ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองท่ี

ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือ คํานวณ

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และ

กรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดเวลา

ปฏิบัติราชการ 
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คาใชจาย การเดินทาง ประเภท/ระดับ อัตรา(บาท/วัน/คน) หลักเกณฑ/วิธีการ 

คาเบี้ยเลี้ยง ภายในประเทศ

(เหมาจาย) 

ผูดํารงตาํแหนงประเภท

ตั้งแตชํานาญการพิเศษ

ลงมา 

240 1. กรณีที่มีการพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1  วัน สวนที่เกิน 12  

ชั่วโมงใหนบัเปน 1 วนั โดยเร่ิมนับตั้งแตเวลาที่ออกจากที่อยูหรือ

สถานทีป่ฏิบัตงิานปกติ จนกลับมาถึงที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

ปกต ิ

2. กรณีไมพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วนั สวนที่เกิน 12 

ชั่วโมง นับเปน 1 วันเกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไปนับคร่ึงวนั โดยเร่ิม

นับตั้งแตเวลาที่ออกจากที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติ จนกลบั

มาถึงที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานปกต ิ

3. กรณีลากอนหรือหลังการเดินทางใหนับตัง้แตเร่ิมปฏิบัติราชการ

และสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 

  ผูดํารงตาํแหนงประเภท

สูงกวาชาํนาญการพิเศษ

ข้ึนไป 

270 

 ตางประเทศ    

 กรณีเหมาจาย ดํารงตําแหนงประเภท

ตั้งแตชํานาญการพิเศษ

ลงมา 

2,100 1.กรณีที่มีการพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมงเปน  1 วัน สวนที่เกิน 12 

ชั่วโมงใหนบัเปน 1 วนั โดยเร่ิมนับตั้งแตเวลาประทับตราในหนงัสือ

เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงประทบัตรากลบัเขามาประเทศ

ไทย 

2. กรณีไมพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วนั สวนที่เกิน 12 

ชั่วโมง นับเปน 1 วัน เกิน 6  ชัว่โมงข้ึนไปนบัคร่ึงวัน โดยเร่ิม

นับตั้งแตประทบัตราในหนงัสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึง

ประทับตราเขาประเทศไทย 

3. กรณีกอนปฏิบัติราชการ โดยเร่ิมนับตั้งแตเร่ิมปฏิบัติราชการ

จนถึงประทบัตราในหนังสือเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

  ผูดํารงตาํแหนงประเภท

สูงกวาชาํนาญการพิเศษ

ข้ึนไป 

3,100 
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4. กรณีลาหลังปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น โดยเร่ิมนบัตั้งแตประทับตรา

ในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย จนถึงปฏิบตัิราชการเสร็จ

สิ้น 

5. กรณีเหตุจําเปนตองพักแรมกอนปฏิบัติราชการ โดยเร่ิมนบัตัง้แต

เวลาที่เขาที่พัก ทั้งนี้ ตองไมเกิน 24 ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเร่ิม

ปฏิบัติราชการ จนถึงประทบัตราในหนังสือเดินทางกลบัถึงประเทศ

ไทย หรือ กรณีลาหลังดวยจะนบัจนถึงสิน้สุดเวลาปฏิบัติราชการ 

 

 กรณีจายจริง คาอาหารและเคร่ืองดื่ม

และอ่ืน ๆ 

4,500 เบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินสิทธิของแตละรายการ โดยคิด

คํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินเหลือจายจะนํามา

สมทบในวันถัดไปไมได   คาทําความสะอาดเสื้อผา

(กรณีเกิน 7 วัน) 

500 

  คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 500 เบิกในลักษณะเหมาจาย 

**กรณีเดินทางไปเปนหมูคณะตองเลือกลักษณะคาเบี้ยเลี้ยงใหเหมือนกันทั้งคณะ 

 

 



22 
 

การเบิกเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานท่ีปฏิบัติราชการแหงเดียวกันใหเบิกไดเพียงเวลาไมเกิน 120 วัน นับตั้งแตวันท่ี

เดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติ ท้ังนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 

คาใชจาย การเดินทาง ประเภท/ระดับ อัตราเหมาจาย

(บาท/วัน/คน) 

อัตราจายจริง(บาท/วัน/คน) 

คนเดียว พักคู 

คาเชาที่พัก ภายในประเทศ ผูดํารงตาํแหนงประเภทตัง้แตชาํนาญการพิเศษลงมา 800 1,500 850 

 ผูดํารงตาํแหนงประเภทสูงกวาชาํนาญการพิเศษข้ึนไป 1,200 2,200 1,200 

 ผูดํารงตาํแหนงระดบัทรงคุณวฒุิ/ระดับบริหาร 2,500 1,400 

 

ตา่งประเทศ  อตัรา (บาท/วนั/คน) (อตัราจ่ายจริง) 

ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง 
พกัเด่ียว พกัคู ่ พกัเด่ียว พกัคู ่ พกัเด่ียว พกัคู ่ พกัเด่ียว พกัคู ่

ผูดํารงตาํแหนงประเภทตัง้แต

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

ผูดํารงตาํแหนงประเภทสูงกวา

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

หลักเกณฑ/วิธีการ 

1. กรณีเดินทางตามคําสั่ง มีสทิธิเบิกคาที่พักตั้งแตคืนกอนเร่ิมปฏิบัติราชการจนถึงคืนปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เชน ประชุมวนัที ่11 -12 ตค. 64 สามารถเบิก

คาที่พักไดคืนวันที่ 10 -12 ตค.64 

2. กรณีลากอนปฏิบัติราชการ มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตั้งแตคืนวนัที่เร่ิมปฏิบัติราชการเสร็จสิน้ เชนประชุม 12-13 ตค.64 สามารถเบิกจายคาที่พักได คืนวันที่ 

12-13 ตค.64  

3. กรณีลากอนปฏิบัติราชการและมีเหตุจําเปน มสีิทธิเบิกคาเชาที่พักตั้งแตคืนกอนเร่ิมปฏิบตัิราชการ จนถึงคืนปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น (เบิกกอนไดไมเกิน 1 

คืน) เชน ประชุมวนัที่ 12-13 ตค. 64 สามารถเบิกจายคาที่พักไดคืนวันที่ 11 -13 ตค. 64 
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4. กรณีลาหลังปฏิบัติราชการ มสีิทธิเบิกคาเชาที่พักตั้งแตคืนกอนเร่ิมปฏิบัติราชการ จนถึงคืนกอนปฏิบัติราชการเสร็จสิน้ เชน ประชุมวนัที่ 12-13 ตค.64 

สามารถเบิกคาที่พักไดคืนวนัที่ 11-12 ตค. 64  

5. กรณีเดินทางเปนหมูคณะตองเลือกลักษณะคาเชาที่พักใหเหมือนกันทั้งคณะ 

6. กรณีเดินทางในประเทศในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว เลขาธิการฯ สามารถพิจารณาใหเบิกไดเทาที่จายจริงไดเกินกวาที่ระเบยีบ

กําหนดอีกไมเกินรอยละ 25 

7. กรณีเดินทางไปตางประเทศที่ไมปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรือชวงฤดูกาลทองเที่ยว หรือที่พักในอัตราที่กําหนดเต็ม เลขาธิการฯสามารถพิจารณาให

สามารถเบิกจายไดเทาที่จายจริง 

8. โดยระเบียบใหพักคู เวนแตกรณีไมเหมาะสมสามารถพักเดี่ยวได เชน ตางเพศ เปนโรคติดตอรายแรง เปนตน 

9. กรณีเลขาธิการฯ เดินทางไปราชการสามารถเบิกไดเทาที่จายจริง จําเปน เหมาะสม ประหยัด 

 

คาเชาท่ีพัก 

  การเดินทางไปราการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไมสะดวกในการเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีปฏิบัติราชการนั้นกับสถานท่ีอยู ใหเบิกคาเชาท่ีพัก

ระหวางท่ีไปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วัน นับแตวันท่ีออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมี

ปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาท่ีอํานาจเชนเดียวกันกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติท้ังรี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 

การเบิกคาเชาท่ีพัก มี 2 ลักษณะ ไดแก 

1. คาเชาท่ีพักเหมาจาย 

2. คาเชาท่ีพักจายจริง 

หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพัก 

1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาท่ีพักแบบเหมาจายหรือจายจริงอยาใดอยางหนึ่ง    

    ตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 

2. กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกคาท่ีพักเหมือนกันท้ังคณะตลอดการเดินทาง 
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3. การเดินทางเปนหมูคณะกรณีเลือกเบิกจายจริงใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแตเปนกรณีท่ีไม    

    เหมาะสมจะพักรวมกับผูอ่ืนได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราคาเชาท่ีพักคนเดียว 

หามเบิก 

 กรณีการเดินทางไปราชการท่ีผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพัก ไดแก 

• การพักแรมในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ท่ีตองคางคืนบนรถ 

• การพักแรมในท่ีพักราชการจัดให เชน บานพักรับรอง 

 กรณีท่ีเจ็บปวยในระหวางการเดินไปราชการและตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหผูเดินทาง 

 

สําหรับขาราชการประเภทบริหารระดับสูง ประเภทวิชาการทรงคุณวุฒิ ในกรณีเดินทางราชการเปนหมูคณะ และผู

ดํารงตําแหนงดังกลาวเปนหัวหนาคณะมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเปนท่ีประสานงานของ

คณะหรือบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเพ่ิมข้ึนอีกหองหนึ่งอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือเบิกคาเชาหองชุดแทน

อัตราไมเกิน 2 เทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

  การเบิกคาเชาท่ีพักกรณีจายจริงใชหลักฐานประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 

 กรณีพักโรงแรมใชใบเสร็จหรือใบแจงรายการของโรงแรม (folio) 

 กรณีท่ีพักแรมอ่ืน ใชใบเสร็จรับเงินท่ีมีท่ีอยูผูรับเงิน ลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินท่ีไดรับวันท่ีพักและวันท่ี

ออก 

คาพาหนะ 

  คาพาหนะ หมายถึง คาโดยสาร คาเชายานพาหนะรับจาง คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบ

หามสิ่งของของผูเดินทาง 

ยานพาหนะประจําทาง หมายถึง 

 มีการใหบริการท่ัวไปประจํา 

 มีเสนทางท่ีแนนอน 

 มีคาโดยสารและคาระวางแนนอน 

หลักปกต ิใหใชยานพาหนะประจําทาง เบิกเทาท่ีจายจริงและประหยัด 

ขอยกเวน - ไมมียานพาหนะ 

            - มีแตตองการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชนการาชการใหใชพาหนะอ่ืนได (พาหนะรับจาง) แต 

                   ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปน 
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หลักเกณฑการเบิกคายานพาหนะ 

คายานพาหนะ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

  1. พาหนะรับจาง (Taxi) 

  2. พาหนะประจําทาง 

  3. พาหนะสวนตัว 

พาหนะรับจาง (Taxi) 

เชน คารถแท็กซ่ี รถจักรยานยนตรับจาง ใหเบิกไดตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

ประเภท/ระดับ หลักเกณฑการเบิก 

ท่ัวไป : ชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะ

พิเศษ 

 

วิชาการ : ชํานาญการ, 

ทรงคุณวุฒิ 

 

อํานวยการ : ตน, สูง 

 

บริหาร : ตน, สูง 

1. ไป – กลับระหวางท่ีพักหรือท่ีปฏิบัติราชการ ถึงสถานีรถประจํา

ทาง/สถานียานพาหนะประจําทางเพ่ือเดินทางไปราชการภายใน

จังหวัดเดียวกัน ไมกําหนดวงเงิน 

ถาหากขามเขตจังหวัด  

• เขตติดตอหรือผาน กทม. จายจริง เท่ียวละไมเกิน 600 บาท 

• เขตติดตอจังหวัดอ่ืน จายจริง เท่ียวละไมเกิน 500 บาท 

2. การเดินทางไป-กลับระหวางท่ีอยู ท่ีพักกับสถานท่ี  

    ปฏิบัติราชการในจังหวัดเดียวกันไมเกินวันละ 2 เท่ียว 

3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิชาการ : ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน, ลูกจางประ

ชั่วคราว,พนักงานราชการ 

1. เบิกไดเม่ือไมมีรถประจําทาง 

2. กรณีมีรถประจําทาง แตมีความจําเปนตองใชรถรับจาง เชน กรณีมี

สัมภาระ เดินทางเชาตรู หรือเดินทางยามค่ําคืน ใหชี้แจงเหตุผลเพ่ือ 

ขออนุมัติและใชหลักเกณฑเดียวกันกับระดับ 6 ข้ึนไปได 

 

พาหนะประจําทาง 

 พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอ่ืนท่ีใชบริการขนสงแก

บุคคลท่ัวไปเปนประจํา มีเสนทาง มรคาโดยสารและคาระวางท่ีแนนอน 

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะประจําทางใหเบิกไดตามจายจริงแตไมเกินสิทธิ ดังนี้ 
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1) คาพาหนะโดยทางเครื่องบิน 

ระดับ 

ผูมีสิทธิ์ 
รายการ* 

ท่ัวไป : ชํานาญงานข้ึนไป 

วิชาการ : ชํานาญงายข้ึนไป 

อํานวยการ : ตน, สูง 

บริหาร : ตน, สูง 

ชัน้ประหยัด 

วิชาการ : ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน,ลูกจางประจํา/ชั่วคราว,

พนักงานราชการ 

ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนชั้นประหยัด-ตํ่าสดุ 

(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 หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลท่ีมิใชชองทางราการ โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 
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  เม่ือไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ กอนการเดินทางไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาจึงจะมีสิทธิเบิกเงิน

ชดเชย ใหคํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง และสั้นท่ีสุดแลวใหผูมีอํานาจอนุมัติ หากใชเสนทางของ

หนวยงานอ่ืนท่ีไมมีตามเสนทาง กรมทางหลวง ใหผูเดินทางรับรองดวยตนเองโดยมีอัตราเงินชดเชย ดังนี้ 

ประเภท กิโลเมตร : บาท 

รถยนตสวนบุคคล 4 

รถจักรยานยนตสวนบุคคล 2 

  หมายเหต:ุ คํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง   

คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายใหเบิกไดโดยประหยัด และตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 

1. เปนคาใชจายท่ีจําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจถึงจุดหมายแตละชวงท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการได เชน  

   คาปะยาง คาผานทางดวน เปนตน 

2. ตองไมเปนคาใชจายท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีกําหนดไวเปนการ 

    เฉพาะ เชน คาสาธารณูปโภค 

3. ตองไมใชคาใชจายท่ีเก่ียวของกับเนื้องานท่ีไปปฏิบัติราชการ (เปนคาใชจายในการบริหารงานของสวน 

    ราชการ) เชน คาถายเอกสาร 

 

คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การฝกอบรม หมายความวา การอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา

ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงานการฝกงานหรือที่เรียกอยางอื่น โดยมี

โครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 การดําเนินโครงการ หมายความวา การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของสวนงาน ซ่ึง

บรรจุไวในแผนงบประมาณประจําป หรือโครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือตามนโยบายของทางราชการ 

บุคคลผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก 

1) ประธานในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม และผูติดตาม 

2) ผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหนาท่ีในการจัดฝกอบรม 
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3) วิทยากร 

4) ผูรับเชิญ และผูติดตาม 

5) ผูเขารับการฝกอบรม 

6) ผูสังเกตการณ 

การเทียบตําแหนงบุคคลท่ีมีสิทธิขางตน ท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนงาน

ท่ีจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้ 

1) บุคคลท่ีเคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลวใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทายกอนออกจาก

ราชการหรือออกจากงานแลวแตกรณี 

2) บุคคลท่ีกระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว 

3) นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 ใหอธิการบดีพิจารณาเทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการ

เทียบตําแหนงของกระทรวงการคลัง เปนเกณฑในการพิจารณา 

 

การฝกอบรม 

ประเภทคาใชจายในการจัดฝกอบรม  หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ อัตรา 

1 คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม จ  า ย จ ร ิ ง  ต ามคว ามจ ํ า เป น 

เหมาะสม และประหยัด 2 คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 

3 คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

4 คาประกาศนียบัตร 

5 

6 

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

7 คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

8 คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

9 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10 คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ไมเกินใบละ 300 บาท 

11 คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ไมเกินแหงละ 1,500 บาท 

12 คาสมนาคุณวิทยากร 
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13 คาอาหาร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1880/2559 ลงวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2559 

14 คาเชาท่ีพัก 

15 คายานพาหนะ -คานํ้ามันเชื้อเพลิงตามจายจริง 

-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ตามระเบียบพัสดุ 

16 คาใชจายอ่ืน ท่ีมีความจําเปน ตามจายจริง ตามความจําเปน 

เหมาะสม ประหยัด ทั้งนี้ ตองไม

เกินรอยละ 10 ของโครงการ 

 

การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 

หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

รูปแบบการฝกอบรม จํานวนท่ีเบิกจายได 

บรรยาย ไมเกิน 1 คน 

อภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน 

แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติแบงกลุมอภิปรายหรือสัมมนา 

หรือแบงกลุมทํากิจกรรม 

ไมเกินกลุมละ 2 คน 

หมายเหตุ : ชั่วโมงการฝกอบรมใดยมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตามขางตนใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณ

วิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินท่ีจายตามหลักเกณฑ 

การนับเวลาบรรยาย นับตามท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม 

1) การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม ในแตละหัวขอการบรรยายหรือ

อภิปรายใหนับเวลาไมนอยกวา 50 นาที เปน 1 ชั่วโมง  

2) กรณีไมถึง 50 นาที แตตองไมนอยกวา 25 นาที   ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง  

3) ไมตองหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

ประเภทวิทยากร อัตราการเบิกจาย 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท 

2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 2,000 บาท 

* กรณีโครงการมีความสําคัญ มีความยุงยาก ซับซอน จําเปนตองมีวิทยากรที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ จะ

ใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราที่กําหนดตาม ขอ 1-2 ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน 

โดยจายตามอัตรา ดังนี้ 

ประเภทวิทยากร อัตราการเบิกจาย 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 5,000 บาท 

2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 10,000 บาท 

 * หากมีความจําเปนตองจายคาสมนาคุณวิทยากรเกินกวาอันตราที่กําหนดไว ใหอธิการบดีวินิจฉัยอัตรา

และเกณฑการจาย 

- คาตอบแทนผู ปฏิบัติงานที ่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการจัดฝกอบรมกรณีการฝกอบรมโดยใช

หองปฏิบัติการ ใหเบิกจายไดไมเกิน 500 บาทตอคนตอชั่วโมง ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน 

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. การจัดที่พักใหแกผูเขารับการฝกอบรม ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยใหพักหองพักคู เวนแต ผู

เขารับการฝกอบรมตําแหนงผูบริหารหรือตําแหนงรองศาสตราจารย ศาสตราจารย เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  
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หรือเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนงานที่จัดการฝกอบรมอาจจดัให

พักหองพักคนเดียวได 

 2. การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรม 

ใหพักรวมกันตั ้งแต 2 คนขึ ้นไปโดยใหพักหองพักคู  เว นแต ผู ส ังเกตการณหรือผู ปฏิบัติงานตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ศาสตราจารย เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  หรือเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพัก

รวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนงานท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

 3. การจัดที่พักใหแกประธานในพิธีเปดหรือปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตามหรือวิทยากร ให

พักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได 

 หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

1. กรณีใชยานพาหนะของสวนงานท่ีจัดการฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวนงานหรือหนวยงานอ่ืน  

ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงหรือคาบริการอ่ืนตามท่ีเรียกเก็บไดเทาท่ีจายจริง 

2. กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกจายคาใชจายตามสิทธิ์ของบุคคลดังกลาว 

3. กรณีเชาเหมายานพาหนะใหเบิกจายเทาท่ีจายจริง โดยดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัด

ฝกอบรมของบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกจายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานท่ีจัดการฝกอบรม 

5. กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดการฝกอบรมมหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาพาหนะ

รับจางไป-กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับ สงวิทยากรได โดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับ

วิทยากรเปนหลักฐานการจาย 

กรณีจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก และสวนราชการไมจัดอาหาร/ท่ีพัก/ยานพาหนะ 

รายการ อัตราการเบิกจาย 

1. คาอาหาร -ในม้ือท่ีผูจัดฝกอบรมไมไดจัดให ใหเบิกจายไดไมเกิน 100 บาท/ม้ือ  

2. คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน 

3. คาพาหนะ ใหเบิกจายไดตามสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการ 
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2. การบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายการใชงานระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี กองทุน โดยเกณฑ

พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ เพื ่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถรายงานผลการ

ดําเนินงานตอผูบริหารไดอยางทันเวลา โดยเริ่มนําระบบเขามาใชงานครั้งแรกในปงบประมาณ 2549 จนถึงปจจุบัน  

 การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนในลักษณะ 3 มิติ คือ มิติระบบวางแผน

งบประมาณการบันทึกคําขอตั้งงบประมาณ การผูกพันและการเบิกจาย การออกใบเสร็จรับเงิน การรายงานทาง

บัญชีในระบบ KKUFMIS 

ขอปฏิบัติท่ีพึงระวังคาใชจายการฝกอบรมไมถูกตอง และไมเหมาะสม เชน 

1. โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม ไมชัดเจน 

2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมถึงการเดินทาง 

3. การขออนุมัติเดินทางไปราชการไมถูกตองตามขอเท็จจริง ไมเหมาะสมหรือใชระยะเวลามากเกินความ

จําเปน  

4. การมีภารกิจสวนตัวกอนหรือหลังปฏิบัติราชการ เชน เดินทางไปรวมงานบวช งานแตงงาน งานฌาปนกิจ

ศพของเจาหนาท่ี ขอเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ ซ่ึงตามระเบียบไมสามารถเบิกได โดยถือเปนงาน

ตามจิตศรัทธา 

5. คาท่ีพักไมแนบใบแจงรายการเขาพัก (Folio) 

6. การแกไขใบอนุญาตเดินทางเพ่ิมเติมโดยพลการ 

7. การเบิกจายคาพาหนะรับจางจากตนทางและปลายทางเดียวกัน ตางคนตางเบิกจะทําการเบิกจายไมได 

8. รายละเอียดของการเริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางไมชัดเจน  

9. หลักฐานประกอบ ไมครบถวน ไมสมบูรณ เชน การเขารวมฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยงตองหักตามจํานวนม้ือ

อาหาร การสัมมนาไมมีกําหนดการประชุม การเบิกคาท่ีพักในอัตราเหมาจาย 

10. คาโดยสารเครื่องบินไมมีใบเสร็จรับเงิน 
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ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

ขอแตกตางของการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

1.ไมตองเขียนโครงการ 1. ตองเขียนโครงการ/หลักสูตร ท่ีไดรับอนุมัต ิ

2. เบิกคาใชจายตามระเบียบคาใชจายใน

การบริหารของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

2. เบิกคาใชจายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 1880/2559 

เรื ่อง คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2559 

3. ไมมีคาสมนาคุณวิทยากร 3. เบิกคาสมนาคุณวิทยากรได 

4. คาเบี้ยเลี้ยงเบิกตามสิทธิ(ไมตองหักม้ือ

อาหาร) 

4. เบิกเบี้ยเลี้ยงตามสิทธิ (แตตองหักม้ืออาหารตามท่ีผูจัดจัดอาหาร

ให) 

5. คาท่ีพักเบิกเหมาจายได 5. คาที่พักตามระเบียบอบรม และใชใบ FOLIO แนบพรอมดวย

ใบเสร็จรับเงิน (เบิกเหมาจายไมได) 

 

 งานการเงินและการบัญชี มีข้ันตอนการทํางานท่ีละเอียดออนและตองอยูในกรอบของการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

รวดเร็ว และทันกําหนดเวลาภายใตกฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการที่วางไว หากการปฏิบัติงาน

ดังกลาวไมเปนไปตามกฎเกณฑของระเบียบและขอกฎหมายท่ีกําหนดก็จะกอใหเกิดผลเสียหารแกทางราชการเปน

อยางยิ่ง  ดังนั้นผูปฏิบัติงานการเงินของหนวยงานตองมีความรูความสามารถและทักษะ จึงจะชวยใหภารกิจของ

หนวยงานเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุตามเปาหมาย 
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บทท่ี  4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงาน การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการ

อธิบายข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนผังการปฏิบัติไวในบทท่ี 2  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ข้ันตอนท่ี 1 การจัดโครงการ/กิจกรรม  

เปนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของเจาของโครงการ ตามที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจาก

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ แลวแตวาจะไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแหลงใด เชน หากเปนเงินรายไดของสํานักงานผูมี

อํานาจอนุมัติใหดําเนินโครงการ คือ ผูอํานวยการ เปนตน 

เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ เจาของเรื่องจะสงหนังสือดังกลาวใหกับงาน

การเงินเพ่ือผูกพันงบประมาณ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

ลําดับที่ 1 ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดของโครงการที่ไดรับอนุมัติ เชน งบประมาณท่ี

ไดรับ รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงานวาเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม  ทั้งนี้ เจาของโครงการตอง

ระบุงบประมาณและรายการคาใชจายในการดําเนินโครงการใหชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานการเงินงายการตรวจทาน

เบื้องตนวารายการคาใชจายใดท่ีไมสามารถเบิกจายเงินได  

ลําดับที่ 2 เมื่อตรวจสอบความถูกตอง  งานการเงินจะดําเนินการคุมยอดหลักการ เพื่อเสนอผู มี

อํานาจอนุมัติโครงการ จากนั้น เจาของโครงการจะดําเนินการตอไป เชน  ทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินคาใชจาย

โครงการ  ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ  รวมถึงการจางเหมาบริการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ

พัสดุ เปนตน  เมื่อเสนอเอกสารมายังงานการเงินจะทําการบันทึกรายการผูกพันงบประมาณในระบบ KKU FMIS 

(กรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ) และเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติตอไป 
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ข้ันตอนการบันทึกผูกพันงบประมาณ 

ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน>>กลุมงบประมาณ>> ระบบงบประมาณ>>รายการประจําวัน>>       

ขอผูกพันงบประมาณ >> บันทึกผูกพัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงหนาจอบันทึกผูกพัน 

1. เลขท่ีคุมยอดผูกพัน                         ระบบจะจัดการใหโดยอัตโนมัติ 20F….. 

2. ประเภทเรื่อง  เลือกประเภทเรื่องในการเบิกจาย 
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BG ใชในกรณีเรื่องท่ัวไป รายการท่ีไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 

 

 

PO ใชในกรณีท่ีดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 

 

 

3.  ประเภทเรื่องยอย  เลือกประเภทเรื่องยอยในการเบิกจาย 

 กรณีประเภทเรื่อง BG  

  

 กรณีประเภทเรื่อง PO 

4. เลขท่ีเอกสารอางอิง 

- กรณีบันทึกผูกพันรายการท่ัวไป BG พิมพเลขท่ีหนังสือท่ีออกมาจากสวนราชการ 

- กรณีจัดซ้ือ/จัดจาง PO ดับเบิ้ลคลิกเลือกเลขท่ีใบขอซ้ือ/ขอจาง (PR) ตองจัดทําใบ PR จางกอน 

 

รูปแสดงตัวอยางการใชขอมูลเลขท่ีเอกสารอางอิงกรณีจัดซ้ือ/จัดจาง 
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5. วันท่ีเอกสารอางอิง เลือกวันท่ีเอกสารในการออกเลขตามบันทึกขอความ หรือวันท่ีจัดทํา PR  

  

6. วิธีการดําเนินการ เลือกวิธีการในการดําเนินการใชจายเงินตามระเบียบพัสดุ หรือวิธีอ่ืน ๆ  
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7.  เรื่อง/ รายละเอียด กรอกชื่อเรื่อง และรายกละเอียดการใชจายเงิน 

 

8.  ปงบประมาณ เลือกปงบประมาณการใชจายเงิน เชน 2565 

 
9.  แหลงเงิน เลือกแหลงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติใหใชเงิน เชน เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

  

 

10. หนวยงาน เลือกหนวยงานเจาของงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรร 
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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 20F65060017 
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ข้ันตอนการอนุมัติผูกพัน 

ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>ระบบงบประมาณ>>รายการประจําวัน >>    

ขอผูกพันงบประมาณ>> อนุมัติผูกพัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงหนาจอเมนู 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงหนาจออนุมัติผูกพัน 

1.อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน โดยกด  คนหา  เพ่ือคนหาใบผูกพันท่ีตองการอนุมัติเม่ือเจอใบผูกพันท่ีตองการใหกด 

OK  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. สถานะการอนุมัติผูกพัน   เลือก อนุมัติ/ ไมอนุมัติ 
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3. กด SAVE        เม่ือตรวจสอบความถูกตองแลว 

4. กด OK เพ่ือยืนยันการอนุมัติ 

5. กด OK เพ่ือยืนยันการสรางใบผูกพัน 

ข้ันตอนการยกเลิกผูกพัน 

ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>ระบบงบประมาณ>>รายการประจําวัน>>      

ขอผูกพันงบประมาณ>>ยกเลิกผูกพัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงหนาจอเมนู 
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รูปแสดงหนาจอยกเลิกผูกพัน 

1. อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน   โดยกด  คนหา  เพ่ือคนหาใบผูกพันท่ีตองการยกเลิก เม่ือเจอใบผูกพันท่ี

ตองการใหกด OK 

2. ยกเลิกผูกพันโดยคลิกท่ี  

3. เพ่ิมเหตุผลในการยกเลิกไวท่ีเหมายเหตุ เชนยกเลิกเพ่ือโอนเงินไปยังหนวยงาน อาจจะใสหรือไมใสก็ได 

4. เม่ือใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลวใหกด          ระบบจะทําการบันทึกขอมูลท้ังหมดให 

5. สามารถดูรายงานไดโดยกด   
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ข้ันตอนการดูรายการผูกพันประจําวัน 

ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนูมหาวิทยาลัยขอนแกน >> กลุมงบประมาณ>>ระบบงบประมาณ>>รายงาน>>รายงานการขอ

ผูกพันประจําวัน 
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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 แลวนัน้  งาน

การเงินจะเสนอเรื่องเพ่ือใหผูอํานวยการอนุมัติ  จากนั้นผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติตอไป 
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2. ข้ันตอนท่ี 2 การสงเอกสารเบิกจาย 

เม่ือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติเสร็จเรียบรอยแลว เจาของโครงการจะดําเนินการ

รวบรวมเอกสารการเบิกจายตาง ๆ เชน บันทึกขออนุมัติเบิกจายโครงการ/กิจกรรม แนบเอกสารขออนุมัติหลักการ  

บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ รายงานการเดินทางไปราชการ(ถามี)  ใบเสร็จรับเงินตาง ๆ กําหนดการ รายชื่อ

ผูรวมโครงการ ฯ  เพ่ือประกอบการเบิกจายโครงการใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทาง

ราชการ ท่ีเก่ียวของ 

3. ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกรรม 

      การเบิกจายเงินใหกระทําเฉพาะท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กําหนดไวหรือมติคณะรัฐมนตรี

อนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและผูมีอํานาจอนุมัติใหจายได นอกจากระเบียบท่ี

เกี่ยวของแลว ผูปฏิบัติงานการเงินตองศึกษาถึงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน        

ที่อธิการบดีมอบอํานาจใหผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่แทนในเรื่องใดบาง  การดําเนินการในแตละกรณีนั้นผูใดมี

อํานาจในการอนุมัติในหลักการและเบิกจาย  

การเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการมีระเบียบที่ใชที่เบิกจายเงินจะมีทั้งเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย

ในกํากับและเงินรายไดมหาวิทยาลัย ผูจัดทําจึงไดจําแนกวิธีการตรวจสอบใบเบิกคาใชจายตาง ๆ ไดดังนี้  

การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

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

  2. คําสั่ง/หนังสือสั่งการใหบุคลากรเดินทางไปราชการ/หนังสือเชิญเขารวมประชุมหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3. คาเบี้ยเลี้ยง 

 4. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (เดินทางเปนหมูคณะใหใชแบบ 8708 สวนท่ี 1 และ

สวนท่ี 2 และเดินทางรายบุคคลใหแนบเฉพาะแบบ 8708 สวนท่ี 1) 

 5. การเบิกจายท่ีพัก 

   - กรณีเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรม (folio) 

     - กรณีเบิกแบบเหมาจายใหระบุคาท่ีพักในแบบ 8708 สวนท่ี 1 ไมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 

 6. การเบิกจายคาพาหนะ 

    - กรณีการใชพาหนะประจําทาง พาหนะรับจาง คาบัตรเขาชม คาเรือขามฝง ใหใชใบรับรองแทน 

     ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

    - กรณีเบิกคาผานทางพิเศษเบิกไดเฉพาะการเดินทางโดยใชยานพาหนะทางราชการระบุหมายเลข

ทะเบียนรถ ใหแนบใบรับเสร็จคาผานทางรถทางหลวงคูกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
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    - กรณีใชยานพาหนะของทางราชการใหแนบใบขออนุมัติการใชรถยนตของทางราชการและ

ใบเสร็จรับเงินคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

     - กรณีการใชยานพาหนะของทางราชการท่ีใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการ (Feet Card) ใหบันทึกอนุมัติ 

เบิกจายและตัดโอนงบประมาณใหกับสวนกลาง โดยแนบรายงานการใชบัตร ใบเสร็จรบัเงิน/Sales slip  และสรุป

การใชจายบัตร 

     - กรณีใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) โดย

ระบุหมายเลขทะเบียนรถ และระยะทางไป-กลับ (กิโลเมตร) 

     - กรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหแนบเอกสารดังนี้ 

• กรณีคณะ/หนวยงาน มีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอนใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐานใน

การเบิกจายเงิน 

• กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass) 

• กรณีการซ้ือ E-Ticket ใหใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (ltinery Receipt) 

ยกตัวอยาง เชน   

กรณีท่ี 1 ท่ีพักในสถานท่ีพักแรม นับ 24 ชั่วโมง เปน 1  วัน กรณีพิเศษท่ีเกิน 24 ชั่วโมง หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง

คิดเปน 1 วัน 

ตัวอยางท่ี 1.1  ออกจากบานพักขอนแกน วันท่ี 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ไปราชการกรุงเทพฯ กลับถึงท่ี

พักขอนแกนวันท่ี 3 มกราคม 2565 เวลา 20.00 น. (มีสัมภาระ)การเบิกจาย 

 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

1 มค.65          2 มค.65            3 มค.65          3 มค. 65 

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 
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2. คาท่ีพัก 

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

หลักฐานการเบิกจาย ไมตองแนบใบเสร็จรับเงิน 

1.2 กรณีเบิกจายตามจายจริง เบิกจายกรณีพักเดี่ยวในอัตราคืนละไมเกิน 1,500 บาท 

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 กุมภาพันธ 2565 เวลา 15.00 น. ไปจังหวัดนครราชสีมา โดย

รถโดยสารประจําทางเพ่ือประชุมราชการวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565  ตั้งแตเวลา 09.30 – 16.00 น. และ

เดินทางกลับในวันเดียวกัน กับถึงท่ีพักขอนแกนวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.00 น. 

การเบิกจาย 

1. คาเบี้ยเลี้ยง 

10 กพ.65    11 กพ. 65          12 กพ.65 

  

 

                  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  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111) 

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

เปนครึ่งวัน 

 ตัวอยางท่ี 2.1  ออกจากบานพักขอนแกนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08.00 น. ไปราชการจังหวัด

สกลนคร 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 2565  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. การเดินทางไปราชการเบิกคาท่ีพักบางวันเหมาจาย 

บางวันพักโรงแรมมีใบเสร็จรับเงิน เบิกไดหรือไม 

 

2. นายแดงเปนขาราชการประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติการ สามารถโดยสารประจําทาง VIP 24 ท่ีนั่ง

ไดหรือไม 

3. ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการกลับมาแลวสามารถ

เบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดหรือไม 

1.ตองเลือกเหมาจายหรือจายจริงทุกวันตลอดการ

เดินทางถาเลือกจายจริงตองมีใบเสร็จแนบมาดวย การ

เดินทางไปราชการคราวเดียวกันเบิกไดลักษณะเดียว 

2. ได ขาราชการประเภทท่ัวไป ระบบปฏิบัติงาน

สามารถโดยสารประจําทาง VIP 24 ท่ีนั่งได 

 

3. ได แตตองมีเหตุผลความจําเปน เรงดวน และตอง

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งการ 
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ตัวอยาง  แบบ มข.- กง.-16 
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สวนท่ี  1 

แบบ  8708 

สัญญายืมเงิน           วันท่ี                                                   

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

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    

                                                          ท่ีทําการ    สํานักบริการวิชาการ 

                                                                                                  วันที   

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

 ตามบันทึกท่ี                               ลงวันท่ี                    ไดรับอนุมัติใหขาพเจา ………………………………………… 

ตําแหนง ……………………………………………… สังกัด  ……………………………………….  เดินทางไปราชการ………………....................  โดย

ออกเดินทางจาก     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      (คาน้ํามันเช้ือเพลิง)                                                                รวม                      บาท 

คาใชจายอ่ืน                 รวม                      บาท 

             รวมเงินท้ังสิ้น                                      บาท 

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

 ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวย  จํานวน        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 

สวนราชการ  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

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

ลําดั

บที ่

ชื่อ ตําแหนง คาใชจาย รวม ลายมือชื่อ วัน เดือน ป หมาย

เหตุ 

   คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน  ผูรับเงิน ที่รับเงิน  

           

           

           

           

        ตามสัญญาเงินยืมเลขที่........วันที่........ 

 

 จํานวนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น       (                                       )                                                                     

  ลงช่ือ …………………………………....... ผูจายเงิน                                                                                        

              (                                   ) 

คําชี้แจง  1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวนัละและจํานวนวนัที่ขอเบิกของแตละบคุคลในชองหมายเหตุ             ตําแหนง    

            2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงนิและวันเดือนปที่ไดรับเงนิ กรณีเปนการรับจากเงินยืมให        วันที่   

            สว่นท่ี 2    

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

 

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวน

เงิน 

หมายเหตุ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รวมทั้งสิ้น   

 

      รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)    

      ขาพเจา                                                                 ตําแหนง    

ขอรับรองวา  รายงานขางตนนีไ้มอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได   และขาพเจาไดจายไปในงานราชการโดยแท 

 

                                              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 1,000บาทขึ้นไป ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใน

กรณีท่ีไมมีตราประทับท่ีอยูรานและเบอรโทรศัพท) 

6.   สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร/กรณีการเชิญวิทยาการภายนอกสังกัดใหแนบบันทึกขออนุมัติคาใชจาย

เดินทางไปราชการ (แบบ มข.-กง.-16 ) 

7.    ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากรโดยระบุอัตราคาตอบแทน/ชั่วโมง/วัน  

คาใชจายในการฝกอบรมภายในประเทศ โดยจัดนอกสถานท่ี (กรณีหนวยงานจัดใหบุคลากรในสังกัด) 

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติโครงการฝกอบรม 

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

3. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(แบบ มข.-กง.-16) พรอมแนบรายชื่อวิทยากรและ 

พขร.พรอมแนบรายชื่อผูเดินทาง 

4. คําสั่งใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมสัมมนา 

5. โครงการและกําหนดการฝกอบรมสัมมนา 

6. รายชื่อผูเขารวมฝกอบรม/การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 

7. คาท่ีพักเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการ (Folio) 

8. หลักฐานการจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

 -ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน (วงเงินตั้งแต 1,000บาทขึ้นไป ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใน

กรณีท่ีไมมีตราประทับท่ีอยูรานและเบอรโทรศัพท) 

9. หนังสือเชิญวิทยากร/กรณีเชิญวิทยากรนอกสังกัด 

10. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากรโดยระบุอัตราคาตอบแทน/ชั่วโมง/วัน  

11. การเบิกจายคายานพาหนะแนบหลักฐาน ดังนี้ 
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 กรณีใชยานพาหนะของทางราชการใหแนบหนังสือขออนุมัติใชรถยนตราชการ 

- กรณีการจายเงินสดใหแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน 

- กรณีใบเสร็จรับเงินไดรับเปนใบกํากับภาษีอยางยอ (Slip) ใหแนบเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(บก.111) 

- กรณีการใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการใหดําเนินการตามระเบียบ/ประกาศ ท่ีเก่ียวของ 

กรณีจางเหมารถใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

- กรณีการจางเหมารถยนตไมรวมคานํ ้ามันเชื ้อเพลิง ใหแนบสําเนารายงานขอจางเหมาพรอม

ใบเสร็จรับเงินคานํ้ามันรถ 

12. คาใชจายพนักงานขับรถยนต 

- ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1  และสวนที่ 2 ) โดยระบุเฉพาะคา

เบี้ยเลี้ยง 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 

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) 
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คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในตางแระเทศ (กรณีจางเหมาทัวร) 

1. บันทึกขออนุมัติงบประมาณ 

2. บันทึกขออนุมัติโครงการฝกอบรมพรอมรายชื่อผูเขารวมฝกอบรม 

3. บันทึกขออนุมัติตัวบุคลใหเดินทางไปราชการตางประเทศหรืออนุมัติการเปลี ่ยนแปลงกรณีมีการ

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 โดยภาษีของบริษัททัวรโดยทุก

รายการใหระบุคาใชจายดังนี้ 

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 

 - สําเนาหนังสือสอบถามราคาตั๋ว และหนังสือตอบจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (กรณี

บริษัททัวรซ้ือตั๋วสารการบินอ่ืนหรือซ้ือตั๋วผานบริษัทตัวแทนจําหนาย) 

10.2.5 คาใชจายอ่ืน (เชน คาภาษีสนามบิน) 

คาใชจายในการเดินทางเขารวมฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ (กรณี หนวยงาน

ภายนอกเปนผูจัดอบรม) 

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

2. บันทึกขออนุมัติคาลงทะเบียน 

3. บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาลงทะเบียน 
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4. หนังสือตอบรับ/หนังสือเชิญเขารวมอบรมสัมมนา/ หนังสืออนุญาตการเดินทางไปฝกอบรม 

5. โครงการและกําหนดการอบรมสัมมนา 

6. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (เดินทางเปนหมูคณะใหใชแบบ 8708 สวนที่ 1 และ สวนที่ 2 หรือ

เดินทางรายบุคคลใหแนบเฉพาะแบบ 8708 สวนท่ี 1 ) 

7. การเบิกจายคาท่ีพักเบิกจายเทาท่ีจายจริงใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบเจงรายการ (Folio) 

8. การเบิกจายคาพาหนะ 

8.1 การใชพาหนะประจําทาง พาหนะรับจาง พาหนะสวนตัว  คาผานทางพิเศษ คาบัตรเขาชม คาเรือขาม

ฝง แนบเอกสารแบบ บด. 111 

8.2 การใชยานพานหะของทางราชการ ใหแนบใบขออนุมัติการใชรถยนตของทางราชการ 

8.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน ใหแนบเอกสารดังนี้ 

8.3.1 กรณีคณะ/หนวยงาน มีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอนใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐาน

ในการเบิกจายเงิน 

8.3.2 กรณีการจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 

8.3.3 กรณีการซ้ือ E-Ticket  ใหใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง 

9. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 

10. ใบเสร็จรับเงินคานํ้ามัน (กรณีรถราชการท่ีไมใชบัตรเติมนํ้ามันรถราชการ) 

ตัวอยาง 

 1. เชิญวิทยากรบรรยายหัวขอ “การทํางานเปนทีม”(กรณีวิทยากรเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย )

ระยะเวลาตั้งแต 09.00 -12.00 น. โดยเชิญวิทยากรบรรยาย 2 คน คาสมนาคุณวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท การ

จายคาสมนาคุณวิทยากรในครั้งนี้จายไดคนละ900 บาท (600บาท X 3 ชั่วโมง/2 คน =900 บาท 

 2. การฝกอบรมโดยจัดในรูปแบบอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ ระยะเวลาตั้งแต 09.00 -12.00 น. เชิญ

วิทยากร 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. จายคาสมนาคุณวิทยากร

ประจํากลุมคนละ 1,200 บาท (600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน /3 คน= 1,200 บาท) การนับเวลาบรรยาย        

นับตามท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม 
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4) การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับเวลาท่ีกําหนดในตารางการฝกอบรม ในแตละหัวขอการบรรยายหรือ

อภิปรายใหนับเวลาไมนอยกวา 50 นาที เปน 1 ชั่วโมง  

5) กรณีไมถึง 50 นาที แตตองไมนอยกวา 25 นาที   ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง  

6) ไมตองหัวเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตัวอยาง 

 ตารางฝกอบรมระยะเวลา 09.00 -12.00 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มระยะเวลาตั้งแต 

09.00 -12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง โดยไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 15 นาทีออก 

คําถาม – คําตอบ 

คําถาม คําตอบ 

1. ไปอบรม สัมมนาเบิกจายท่ีพักเหมาจายไดหรือไม 

2. กรณีมีการฝกอบรม ผูจัดประสานโรงแรมท่ีพักให 

แตไมไดพักโรงแรมตามท่ีผูจัดประสานไวให โดยไปพัก

ท่ีโรงแรมอ่ืนสามารถเบิกจายคาท่ีพักไดหรือไม 

 

 

3. อัตราคาท่ีพักสําหรับเดินทางไปราชการกับอัตรา

คาท่ีพักคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนามีความ

แตกตางกันอยางไร 

1.ไมได ตองเบิกคาท่ีพักจายจริงเทานั้น 

2. ไมได ผูเขารับการฝกอบรมตองพักในโรงแรมท่ีผูจัด

ประสานไวใหเทานั้น ยกเวนในกรณีท่ีโรงแรมท่ีผูจัด

ประสานไวนั้นเต็มโดยผูจัดตองรับรองไวในใบเสร็จคาท่ี

พักของโรงแรมท่ีผูเขารับไปพักวาโรงแรมท่ีผูจัด

ประสานไวนั้นเต็ม จึงจะเบิกจายได 

3. อัตราคาท่ีพักสําหรับเดินทางไปราชการ กรณีพักคน

เดียว 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/ วัน/คน ไมสามารถเลือก

คาท่ีพักแบบเหมาจายได 

 

4. ข้ันตอนท่ี 4 การอนุมัติใหเบิกจาย 

ข้ันตอนท่ี 4 

-  เมื่อผูปฏิบัติงานการเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกจายตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับท่ี

เกี่ยวของแลวแตหากไมถูกตองหรือเอกสารไมครบถวนจะสงกลับคืนเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
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พรอมแจงรายละเอียดการแกไขใหเจาของเรื่องทราบ   เมื่อเจาของเรื่องแกไขเอกสารเบิกจายถูกตองครบถวนแลว  

สงกลับมาท่ีงานการเงิน 

- ผูปฏิบัติงานการเงินจะดําเนินการบันทึกคุมยอดอนุมัติเบิกจาย แลวเสนอหัวหนางานเพื่อตรวจทาน

และรับรองเอกสาร    

- หัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกร จะตรวจทานเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกรรม หากถูกตอง

ครบถวนแลวหัวหนางานบริหารและสื่อสารองคกรรับรองเอกสาร  จะเสนอผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการ

วิชาการ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเอกสารและลงนาม 

- ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายโครงการ  จากนั้น

รับรองเอกสารจะสงเอกสารเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจาย 

- ผูอํานวยการอนุมัติเห็นชอบอนุมัติเบิกจายโครงการ/กิจกรรม 

- งานธุรการตรวจสอบความครบถวน  ออกเลขท่ีเอกสารและสงเอกสารกลับมายังผูปฏิบัติงานการเงิน 

เพ่ือดําเนินการบันทึกเอกสารเบิกจายโครงการ/กิจกกรมในระบบ KKUFMIS  

5. ข้ันตอนท่ี 5 การบันทึกรายการในระบบ KKU FMIS 

ข้ันตอนท่ี 5 การบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS (กรณีท่ัวไป ใชไดกับกรณีเดินทางไปราชการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวางและ

เครื่องดื่ม และคาใชสอยอ่ืน ๆ) 

 

ข้ันตอนการบันทึกเบิกจาย  กรณีท่ัวไป (ใชสําหรับเรื่องเบิกจายท่ัวไป  คาตอบแทน คาใชสอย เงินอุดหนุนอ่ืน) 

1. เม่ือเขาสูระบบ KKUFMIS  ไปท่ีเมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายการประจําวัน ==>

เบิกจายงบประมาณ ==> บันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไป ดังรูป  
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2  เม่ือเขาสูหนาตางบันทึกเบิกจาย กรณีท่ัวไป ดังรูปแลว  บันทึกรายการดังนี้ 

 
2. กรอกเอกสาร ในแตละชอง  ดังนี้ 

4.1 เลขท่ีคุมยอดเบิกจาย  ใชเลขลําดับ AUTO  

4.2 ประเภทเรื่อง ดับเบิ้ลคลิกท่ีชองวางจะแสดงหนาตางดังรูป   

 
4.3 คลิกเลือก ท่ัวไป  จากนั้นคลิก OK 
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4.4 ประเภทเรื่องยอย ดับเบิ้ลคลิก จะแสดงหนาตางใหเลือก คลิกเลือก เบิกท่ัวไป จากนั้นคลิก OK ดังรูป 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 4.5 เลขท่ีเอกสารอางอิง  ใสเลขท่ีเอกสารท่ีใชอางอิงหรือไวสําหรับสืบคน เชน เลขท่ี อว  660206.2/....  

 4.6  วันท่ีเอกสารอางอิงใหใสเลขท่ีเอกสารท่ีจะทําการบันทึกเบิกจาย เชน 02/03/2565 

 4.7  วิธีการดําเนินการ  ใหดับเบิ้ลคลิกเลือก  6  อ่ืน ๆ  ดังภาพ 
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 4.8  เรื่อง  ใหพิมพเรื่องเอกสารท่ีจะดําเนินการเบิกจาย  รายละเอียดใหพิมพ  รายละเอียดเอกสาร

เบิกจาย 

 4.9  ปงบประมาณ  ใหใสปงบประมาณปจจุบัน   เชน 2565 

 4.10.  แหลงเงินใหเลือก  2  เงินรายได 

 4.11  หนวยงาน  เลือก 2000   

 4.12  ดับเบิ้ลคลิกท่ี  โครงการยอย  จะมีเมนูใหเลือก ดังรูป   คลิกเลือก 27010000  การใหบริการ

วิชาการ  คลิกท่ี OK 
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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 หนวยงานจายเงินสดไปกอน) 

   - 039-5 เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน (กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 - กรณีจายตรง บันทึกเจาหนี้ดวยรหัสเจาหนี้ของคณะ/หนวยงาน (บันทึกขอมูลจาย

ตรงท่ีเมนูบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจาย) 

ประเภทเจาหนี้  เลือกตามลักษณะของเจาหนี้ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม  ใส 0 กรณีจายตรง/คืนหนวยงาน/คืนรานคาท่ีไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

   ใส 7 กรณีจายใหกับรานคาท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

เลขท่ีเอกสารอางอิง -กรณีเจาหนี้เปน Supplier ใสเลขท่ีใบสงของเพ่ือใชอางอิงและออกใบรับรองการหัก

ภาษี ณ ท่ีจาย 

 - กรณียืมเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ใสเลขท่ีสัญญาเงินยืม 

 - หากเปนการเบิกจายกรณีอ่ืนอาจใสเลขท่ีอางอิงอ่ืน ๆ หรือไมใสก็ได 
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4.16  รายการ  

 

คลิกท่ี คนหา เลือกรายการตามท่ีคุมยอดผูกพันไว 

ใสจํานวนท่ีขอเบิกจายในชอง จํานวนเงินตัดงบฯ 

• สวนชองอ่ืน ๆ ระบบจะดึงมาอัตโนมัติ 

• กรณีท่ีผูกพันไวเปนหลายรายการ สามารถเลื่อนไปใชบรรทัดท่ีสองไดเลย 
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4.17  รายการหัก 

 

ดับเบิ้ลคลิกประเภทการหักชองแรก : เลือกตามลักษณะการหัก สวนใหญใช 01 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
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ดับเบิ้ลคลิกประเภทภาษี : เลือกตามประเภทภาษีท่ีตองหักตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

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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ข้ันตอนการอนุมัติเบิกจาย 

1. ไปท่ีเมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายการประจําวัน ==>เบิกจายงบประมาณ ==> อนุมัติ

ผูกพันและเบิกจาย ดังรูป 
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2. เม่ือเขาสูหนาตางอนุมัติผูกพันและเบิกจาย จะพบดังรูปขางลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คนหาเลขท่ีคุมยอดเบิกจายท่ีตองการอนุมติ เชน 20U65060016 ระบบจะดังขอมูลของเรื่องท่ีบันทึกไวมา 
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4. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เม่ือถูกตองแลวคลิก หนาคําวา อนุมัติ แลวทําการ SAVE โดยการคลิกรูป

แผนดิสก      *** กรณีท่ีคุมยอดผูกพันนั้นไมมีการเบิกจายอีกแลวมีงบประมาณคงเหลือ ใหเลือก เบิกจายครั้ง

สุดทาย กอนทําการบันทึก หรือสามารถเลือกไวกอนตั้งแตหนาจอบันทึกเบิกจายเงิน ***  

 

 



76 
 

5. พิมพใบรายงานผูกพันและเบิกจาย โดยคลิกรูปแวนขยาย  และสั่งพิมพ นําไปเย็บกับชุดเอกสาร  
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ข้ันตอนการยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง 

1. ไปท่ีเมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> ประมวลผล ==>คณะ/หนวยงานยืนยันสงเอกสารไปยงั

สวนกลาง ดังรูปขางลางนี้ 

 

2. เม่ือเขาสูหนาตางคณะ/หนวยงาน ยืนยันสงเอกสารไปยังสวนกลาง ดังรูปขางลางนี้ 
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 2.1 กรอกรายละเอียด 

  วันท่ีสงเอกสาร  วันท่ีปจจุบัน 

  แหลงเงิน  2 เงินรายได 

  จากหนวยงาน  หนวยงานท่ีขอเบิกตามใบผูกพันและเบิกจาย เชน 2000 

      สํานักบริการวิชาการ 

  ประเภทเอกสาร  ใบเบิกจาย 

  ผูขอเบิก   ตามรหัสผูใช 

  เลขท่ีเอกสาร  อาจจใชวิธีการคลิก คนหา  หรือใสเลขท่ีคุมยอดเบิกจายเฉพาะท่ี 

     ตองการสง 

 2.2 ยืนยันการสงเอกสารทําเครื่องหมาย √ ท่ีชองยืนยัน และกดปุมยืนยันการสงเอกสารจะปรากฏดังรูป

ขางลางนี้ 
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 2.3 คลิก OK และ OK  อีกครั้ง 
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ข้ันตอนพิมพรายกงานรายละเอียดสงเอกสารไปยังสวนกลาง 

1. ไปท่ีเมนูกลุมงบประมาณ ==>ระบบงบประมาณ==> รายงาน ==>รายงานการติดตามควบคุม

งบประมาณ==> รายงานรายละเอียดการสงเอกสารไปยังสวนกลาง  ดังรูปขางลางนี้ 

 

3. ดับเบิ้ลคลิกเขาสูหนาตางรายงานรายละเอียดการสงเอกสารไปยังสวนกลาง ดังรูปดานลางนี้ 
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กรอกรายละเอียด วันท่ีสง หนวยงาน แหลงเงิน และรายละเอียดอ่ืนใหครบตามเง่ือนไข แลวพิมพรายงานออกมา 

นําสงกองคลังพรอมเอกสารการเบิกจายเงิน 
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ข้ันตอนท่ี 6 การสงเบิกจายเงิน 

ข้ันตอนท่ี 6 เม่ือผูปฏิบัติงานการเงินบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS  เรียบรอยแลว จะดําเนินการถายเอกสาร/

สแกนเอกสาร  เพ่ือเก็บสําเนาเบิกจาย พรอมจัดชุดเอกสารเบิกจายสงไปยังกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือให

กองคลังดําเนินการตอไป  

2. การติดตามและเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานยอมตองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานดังเชนการ

ติดตามเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงาน การเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ รวมถึงการเบิกจาย

คาใชจายอื่น ๆ เมื่อมีผูปฏิบัติตามคูมือนี้แลวสามารถติดตาม  ควบคุม   โดยดูจากการสงเอกสารเบิกจายโครงการ

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาของโครงการ/กิจกรรม มีความเขาใจกฎ ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือไม หากมีความเขาใจแลว จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  เอกสารการเบิกจายไมมีการแกไข ถูกตองครบถวน ทําใหสามารถเบิกจายไดรวดเร็ว และเปนไป

ตามแผนระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 
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 วิธีการปฏิบัติงานใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

  ในการเบิกจายเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการ สิ่งท่ีผูเขียนพบวาตองทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

ไดแก 

1. มีการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา เรื่องระเบียบเบิกจายคาใชจายโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม การดําเนินงานโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ฯลฯ เพ่ือใหบุคลากรสํานัก

บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนแกไขขอบกพรองเก่ียวกับวิธีการเบิกจายใหสามารถเบิกจายให

ถูกตองตามระเบียบ 

2. มีการแจงแบบฟอรมออนไลนผานทางเว็บไซตสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเลือกใช

แบบฟอรมไดอยางถูกตอง  

3. มีการแจงรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินเก่ียวกับเงินรายไดเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินตอ

ผูบริหารประจําทุกเดือน 

4. มีคูมือ การเบิกจายงบประมาณของสํานักบริการวิชาการ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสามารถศึกษาหาความรู

และเบิกจายไดอยางถูกตอง 

5. มีการอบรมการใหความรูกับบุคลากร สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเขาใจเรื ่อง

ระเบียบการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ หากพบวาระเบียบมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

ระเบียบตาง ๆ ก็จะแจงบุคลากรสํานักบริการวิชาการผานทางชองทางไลน หรือหนาเว็บไซตของ

สํานักฯ 

6. ผูปฏิบัติงานการเงิน  มีความรู ความสามารถและประสบการณ สามารถตอบคําถามขอของใจของ    

ผูมาใชบริการได หรือหากมีขอสงสัย งานการเงินสามารถหาขอมูลและแจงผูเกี่ยวของเพื่อแกไขได

ทันทวงที 
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บทท่ี 5 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

  คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจายงบประมาณสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูเขียนคูมือไดรวบรวมปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน จากการปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การ

ดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน จากการบันทึกเบิกจายในระบบ KKUFMIS และจากประสบการณใน

การปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ีการเงิน โดยสรุปไวดังนี้   

5.1 ปญหาอุปสรรค 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 

1. เบิกจายคาใชจายโครงการ 

   การขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ 

    

 

1. หลังจากลับจากราชการภายใน 15 

วันไมเรงดําเนินการสงเบิกจายใหแลว

เสร็จ  จะรอจนใกลวันครบกําหนดยืม

เงินทอรองจายคอยสงเอกสารเบิกจาย

ทําใหเอกสารลาชา และกวาจะเสนอ

ผูบริหารอนุมัติเบิกจาย ทําใหบาง

โครงการอาจโดนคาปรับเงินยืม 

2.เอกสารเบิกจายเดินทางไปราชการ

ไมระบุหมายเลขทะเบียนรถตูไมรวม

คานํ้ามันเชื้อเพลิง และในกรณีใช

รถยนตสวนบุคคลไมแนบแผนท่ีการ

เดินทาง(Google map) 

3.การขออนุมัติเดินทางไปราชการแจง

ขอมูลรายละเอียดไมครบถวนและ

ชัดเจน เชน ไมระบวุัน เวลาวธิีการ

เดิน และคาท่ีพักแบบจายจริงหรือ

เหมาจายท่ีแนนอนหรือการเบิกจาย

คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควรมี

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

เผยแพร กฎ ระเบียบ และข้ันตอน

การปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ 

ผานทางเว็บไซตของสํานักบริการ

วิชาการ 

 

 

2.ผูปฏิบัติงานดานการเงินควรแจง

เวียนสรุปแนวปฏิบัติในการขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอให

ผูเดินทางแจงขอมูลใหจัดทํา

เอกสารใหครบถวน เพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3.ผูปฏิบัติงานการเงินจะสอบถาม

กลับไปยังผูเดินทางเพ่ือจะระบุวัน 

เวลา วิธีการเดินทางและการเบิก

คาท่ีพักแบบใด เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
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ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

คน  

4. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ

กรณีเรงดวน ทําใหผูมีอํานาจอนุมัติไม

สามารถอนุมัติกอนเดินทางได ทําให

ไมสามารถยืมเงินทดรองจายไดทัน

กําหนด   

5. การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป

ราชการซ่ึงบางหลักสูตรจัดอบรมเปน

หลักสูตรตอเนื่องทําใหมีการคํานวณ

เบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง 

 

 

 

6. การเบิกจายคาท่ีพักไปราชการ ซ่ึง

ไปดวยกัน คนหนึ่งเบิกแบบจายจริง

แตอีกคนเบิกแบบเหมาจาย 

 

ดานการเงินตรวจสอบการอนุมัติ

หลักการเดินทางไปราชการได

อยางรวดเร็ว ไมลาชา และถูกตอง

ครบถวน  

4. ผูปฏิบัติงานดานการเงินมีการ

แจงเวียนประกาศเงินยืมทดรอง

จายของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1269/2559 

 

5. ผูปฏิบัติงานดานการเงินแจงผู

จัดโครงการใหตรวจสอบเอกสาร

เบิกจายจะตองไมเบิกจายซ้ําซอน 

และในทุกโครงการท่ีตอเนื่อง

จะตองเขียนหมายเหตุและ

รายละเอียดดวยวาไดจัดอบรม

หลักสูตรตอเนื่องวันใดบาง 

6. ผูปฏิบัติงานการเงินแจงผู

ประสานงานโครงการใหทราบ โดย

เลือกเบิกจายอยางใดอยางหนึ่ง ให

เบิกจายเหมือนกันเพราะ

เนื่องจากวาไปดวยกัน 

2. การเบิกจายคาอาหารและ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

1. เอกสารเบิกจายโครงการไม

ครบถวน บางครั้งตองนํา

ใบเสร็จรับเงินสงคืนแกไข โดยไมมีการ

ตรวจสอบใหถูกตอง เนื่องจาก

องคประกอบใบเสร็จไมครบถวน เชน 

ไมมีท่ีอยู ,หมายเลขโทรศัพทรานคา ,

ผูรับเงิน ,ผูรับของ และบางโครงการ

ใบเสร็จรับเงินเปนบิลเงินสดของ

ชาวบานซ่ึงไมมีบัตรประชาชนแนบ/

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควร

แจงเวียนสรุปแนวปฏิบัติในการ

เบิกจายคาอาหารและคาอาหาร

วางและเครื่องดื่มโดยขอใหผูจัด

โครงการแจงขอมูลใหจัดทํา

เอกสารใหครบถวน เพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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ไมแนบกําหนดการ/รายชื่อผูรวม

รับประทานอาหาร 

3 การเบิกจายเอกสารการ

ฝกอบรม/สัมมนา/

คาลงทะเบียน 

 

1.เอกสารการเบิกจายเดินทางไป

ราชการในการฝกอบรม ไมสามารถ

เบิกจายคาท่ีพักแบบเหมาจายได 

 

 

2. ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการ

ฝกอบรมนั้น นับเบี้ยเลี้ยงเดินทางไม

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินควร

แจงเวียน ระเบียบ ขอบงัคับ 

ประกาศ ใหบุคลากรใหทราบและ

ใหจัดทําเอกสารใหครบถวน 

ถูกตองเพ่ือความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เนื่องจากเดินทางไปราชการ

กอนวันจัดอบรมสามารถเบิกจาย

กอนและหลังเดินทางได สวน

ระหวางการฝกอบรมไมสามารถ

เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงได จึงแจงให

เจาของเรื่องทราบถึงระเบียบการ

เบิกจายคาใชจายเดินทางไป

ราชการ 

4. การเบิกจายโครงการบริการ

วิชาการท่ีรับจากหนวยงาน

ภายนอก 

1. เนื่องจากเปนเงินท่ีรับจาก

หนวยงานภายนอก จึงทําใหการ

เบิกจายตามระเบียบของ

กระทรวงการคลังและกฎ ระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนไม

ครอบคลุม  จึงทําใหมีการเบิกจายบาง

รายการไมสามารถเบิกจายได 

1. ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดมีการ

ประสานงานกับเจาของเรื่อง  ให

ดําเนินการทําบันทึกขออนุมัติ

หลักเกณฑการจายคาใชจายท่ี

นอกเหนือจากประกาศ กฎ 

ระเบียบของทางราชการ/ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ

อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑการเบิกจาย จึงจะ

สามารถเบิกจายคาใชจายนั้น ๆ ได 

5. การเบิกจายคาจางเหมา/คา

วัสดุ 

1.ผูประสานงานโครงการ/เจาของ

เรื่องสงเอกสารเบิกจายไมครบถวน 

เชน กรณีจางเหมารถตู/คาจางเหมา

บริการ 

1.ผูปฏิบัติงานดานการเงินสํานักฯ

แจงเวียนเอกสารเช็คริส 

รายละเอียดเอกสารเบิกจายคาจาง

เหมารถตู /คาจางเหมาบริการตาง 
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2. รานคาสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย

ลาชาทําใหมีคาปรับ/สงเอกสาร

ขอตกลงการจางกลับมาลาชา 

ๆ/วัสดุ  ใหบุคลากรสํานักบริการ

วิชาการทราบ 

6. การคืนเงินยืมทดรองจาย 1.มีการเบิกจายโครงการซ่ึงมีการยืม

เงินทดรองจาย และเม่ือสงเอกสาร

เบิกจายไมคืนเงินยืมมาพรอมเอกสาร

ชุดเบิกจาย ทําใหเกิดดอกเบี้ย / 

คาปรับเงินยืม 

1.เจาหนาท่ีการเงินสํานักฯแจง

เวียนประกาศหลักเกณฑเงินยืมทด

รองจายมหาวิทยาลัยขอนแกนให

บุคลากรทราบและตรวจสอบ

เอกสารเบิกจายทุกครั้งท่ีทําการ

เบิกจายและหากไมคืนเงินยืมสวน

ท่ีเหลือก็จะสงเอกสารเบิกจายชุด

นั้นคืน 
 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากปญหา อุปสรรค และแนวทางการการแกไขในการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดดังกลาวขางตน ผูจัดทําคูมือมี

ขอเสนอแนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดังนี้ 

1. เนื่องจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน และท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เจาหนาท่ีการเงินและผูตรวจสอบควรศึกษาระเบียบตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยศึกษาจาก เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง หรือเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (กองคลัง) 

2. จัดทําคูมือการเบิกจายโครงการบริการวิชาการ เพ่ือใหเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

การเงินท่ีเก่ียวของหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการเงินเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

เปนแนวทางเดียวกัน 

3. ประชาสัมพันธคูมือหรือระเบียบท่ีเก่ียวของใหทราบ 

4. จัดการประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงาน และประชุมประจําเดือนของบุคลากรสํานักบริการ

วิชาการเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

5. มีแผนพัฒนาใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานการเงินเขารวมฝกอบรม สัมมนา ระเบียบท่ีเก่ียวของ หากมี

ระเบียบ/กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความรูใหม และสามารถ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานได 
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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 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ. 

งานบริหารงบประมาณ กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน มิถุนายน 2555. คูมือ การบันทึกผูกพันและเบิกจายเงิน

 รายได ระบบ KKUFMIS . 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน พ.ศ.2553.  สืบคนเม่ือ 10 

มิถุนายน 2562, จาก 

https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbXFJS3h5RTI0YTg0ZDVYR1dCNmZhbFJxR3

kw /view 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ พ.ศ. 2550. .  สืบคนเม่ือ 10 

มิถุนายน 2562, จาก 

https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRUtsdEJOeEtEYXZ1Ymd2NXVOOXpCMGs5b

mcw/view   

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.สืบคนเม่ือ 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_2553.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_2560.pdf 
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หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0506.4/ว 5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ10.การเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ .  สืบคนเม่ือ 10 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 ระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม 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 2555เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม 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 คาใชจายในการฝกอบรมและการดําเนินงานโครงการ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน .  สืบคนเม่ือ 10 มิถุนายน 2562, จาก 

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 203/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย  

 การบริการว ิชาการ และวิธ ีปฏิบ ัต ิในการใชจ ายเง ินอุดหนุนการวิจ ัย การบริการว ิชาการของ

 มหาวิทยาลัยขอนแกนสืบคนเม่ือ 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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ประวัติผูจัดทํา 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวกาญจนา  บุศรีคํา 

วุฒิการศึกษา 

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประสบการณการทํางาน 

- เริ่มบรรจุตําแหนง  พนักงานธุรการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 

- ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 

6 พฤษภาคม 2556- ปจจุบัน 

ที่อยูปจจุบัน 

 บานเลขท่ี 195  หมู 3   ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 40000 
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