


หัวขอ ซักซอมความเขาใจดานการเงินและบัญชี ประจําปงบประมาณ 2564

ซอมความเขาใจระเบียบออกใหมและหนังสือเวียน

ปญหาขอผิดพลาดท่ีตรวจพบ และแนวทางแกไข

- การฝกอบรมและประชุมในรูปแบบออนไลน

- ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

- การตรวจสอบฐานขอมูล KTB Corporate Online (เงินอกงบประมาณ) 

- แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสงเอกสารการเบิกจายเงิน

- สถิติการสงฎีกาเบิกเงิน ปงบประมาณ 2561-2563

- กําหนดการใชงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอทักทวงของ สตง.จากรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2563

- ข้ันตอนเปดบัญชีธนาคารสําหรับรับเงินทุนโครงการวิจัย

- ข้ันตอนการรับเงินประเภทรายไดจากการทําวิจัย

ชวงถาม – ตอบ Q&A
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ซอมความเขาใจระเบียบออกใหมและหนังสือเวียน

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยโครงการตํารามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยหลักเกณฑและการจายคาตอบแทนบุคคลภายนอก
ในการวิพากษหลักสตูร พ.ศ. 2564

การตรวจสอบขอมูลหลักผูขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อปองกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ว290)

ขอมูลจาก https://www.npru.ac.th/news.php?acc=Rajabhat



ซอมความเขาใจระเบียบออกใหมและหนังสือเวียน
 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยโครงการตํารามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564



ซอมความเขาใจระเบียบออกใหมและหนังสือเวียน
 ระเบียบมหาวทิยาลัยฯ วาดวยหลักเกณฑและการจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกในการวิพากษหลักสูตร พ.ศ.2564





การตรวจสอบขอมูลหลักผูขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อปองกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน 

“ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไมสามารถโอนเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินตามที่กรมบัญชีกลาง

ไดทํารายการเพ่ือส่ังจายไดน้ัน สงผลทําใหผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินลาชา และ กรมบัญชีกลางตอง

จายคาธรรมเนียมกรณีเกิดรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินใหแกธนาคารแหงประเทศไทย สงผล

ใหรัฐบาลตองสูญเสียเงินคงคลังของประเทศเพื่อจายคาธรรมเนียมดังกลาว”

บันทึกรายการขอเบิก อนุมัติ-สั่งจาย โอนเงิน ผูมีสิทธิรับเงิน

Bank Return



บัญชีเงินฝากธนาคารไมเคล่ือนไหวเกิน 6 เดือน ทําใหบัญชีถูกปด

สวนราชการสรางขอมูลหลักผูขายผิด เชน ระบุเลขที่ หรือ ชื่อบัญชีธนาคารไมถูกตอง

กรณีโอนสิทธิการรับเงินใหธนาคารและมีจํานวนเงินคงเหลือสุทธิต่ํากวา 2 ลานบาท

Bank Return
ผูมีสิทธิไดรับเงินลาชา

กรมบัญชีกลางเสียคาธรรมเนียม



แนวทางปองกัน : ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return)

1. ตรวจสอบการสรางขอมลูหลักผูขายใหถูกตองและประสานผูมสิีทธริับเงินวาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารยังมกีารเคล่ือนไหวจนถึงปจจบุัน

ผูจัดทําฎีกาแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารและ

รายการเคลื่อนไหวหรือใบแจงยอดธนาคารที่มี

รายการเคลื่อนไหวไมเกิน 3 เดือน

ตามหนังสือคลังจังหวัดนครปฐม ท่ี นฐ 0003/0660 เรื่อง 

รายการขอเบิกเงินท่ีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ทางคลัง

จังหวัดกําหนดใหแนบรายการเคลื่อนไหวลาสุดยอนหลัง

ไมเกิน 6 เดือน แตทางการเงินกําหนดใหแนบรายการ

ยอนหลังไมเกิน 3 เดือนเน่ืองจากพบกรณีรานคาปดบัญชี

โดยไมแจงทางมหาวิทยาลัยทําใหรายการถูกปฏิเสธการ

โอนเงิน 

ปดจํานวนเงินในบญัชี

ไดคะ

ตัวอยางรายการเคลื่อนไหว



แนวทางปองกัน : ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return)

2. กรณีมีผูขายใหม / เปล่ียนแปลง / แกไขขอมลูหลักผูขาย แจงงานพัสดุเพื่อสงเอกสารที่

สํานักงานคลังจงัหวัดนครปฐม

กรณีหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับผูขายรายใหม

ใหดําเนินการสงเอกสารการสรางขอมูลหลักผูขายที่งาน

พัสดุกอนสงเอกสารเบิกจาย(ฎีกา)ที่งานการเงินและ

บัญชี

หากไมแนใจวาผูขายท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเคยสรางขอมูล

ผูขายกับมหาวิทยาลัยหรือไม หนวยงานสามารถตรวจสอบได

ท่ีงานพัสดุ

เอกสารประกอบการจัดทําขอมูลผูขาย

1.    กรณีเปนบรษัิท, หางหุนสวน จํากัด

1.1  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยพรอมแนบรายการเคลือ่นไหวไมเกิน 

3 เดือน     หรือสําเนา Statement  ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  ซ่ึงมีรายการ

เคลื่อนไหวไมเกิน 3 เดือน 

1.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน  ผูมีอํานาจลงนาม  

1.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บรษัิท 

1.4 ประทับตราบรษัิท พรอมเซ็นชื่อทุกใบ

2.    กรณีจดทะเบียนราน (ประเภทบุคคลธรรมดา)

2.1  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยพรอมแนบรายการเคลือ่นไหวไมเกิน 

3 เดือน  หรือสําเนา Statement  ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซ่ึงมีรายการ

เคลื่อนไหวไมเกิน 3 เดือน

2.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน 

2.4 ใบทะเบียนพาณชิย  

2.5  เซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับ
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 โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่อนุมัติแลว                  

(เพิ่มเติม ใหระบุวาเปนรูปแบบออนไลน/โดยใชโปรแกรม........

กําหนดการของโครงการ 

(เพิ่มเติม ใหเพิ่มชองทางออนไลนแทนสถานที่จัดฝกอบรม) 

 หนังสือเชิญวิทยากร/คําส่ังแตงต้ัง 

 หนังสือตอบรับการเปนวิทยากร

 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน     

 คาอาหารสําหรับวิทยากรและคณะกรรมการในโครงการ

 แบบลงทะเบียนของผูเขารับการอบรมเปนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

เชน การใหรหัสเขาใชงาน/ภาพประกอบ/แคปหนาจอ ซึ่งแตละโปรแกรมจะ

สามารถทําได

 การตรวจสอบและประเมินผล ทําเชนเดียวกับการสอนออนไลน

โครงการฝกอบรมแบบผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส/ออนไลน (กรณีเปนผูจัด)

ขอ 


คงเดิม

SOCIAL DISTANCING



โครงการฝกอบรมออนไลน (กรณีไปเขารวมฝกอบรม)

บันทึกขอความหรือคําส่ัง                      
โดยระบุ เขารวมอบรมออนไลน              
พรอมแนบตนเรื่องและกําหนดการ

ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน

รายงานผลการอบรม 

เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

จัดทําฎีกาขอเบิกเงิน ใชแบบ กง.2
ระบุรายละเอียดขอเบิกในใบรายการและงบหนา 
เชน ชื่อโครงการ วันที่ รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

หมายเหตุ หากเปนโครงการ

อบรมระยะยาว ใหรายงานผล

หลังจากเสร็จส้ินการอบรมและ

เก็บหลักฐานไวที่หนวยงาน 

หากยืมเงินแนบสัญญาเงิน

ยืมและสงใชเงินยืมภายใน 

30 วันนับจากวันท่ีไดรับเงิน



การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ออนไลน

 หนังสือเชิญประชุม

 ระเบียบวาระการประชุม

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

 คาเชาหองประชุม

 ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร

 หลักฐานการจายคาเบ้ียประชุม (แบบ 4219)

 แคบภาพที่แสดงใหเห็นผูเขารวมประชุมทั้งหมด

 เอกสารการจายเงิน



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ ผลกระทบ แนวทางแกไข

1 การยืมเงินจัดโครงการและไปราชการ ไมสามารถจัดทํา

ฎีกาสงใชไดทันตามกําหนดเวลา 

ซึ่งสวนใหญใชเวลาในการรวบรวมเอกสารหลักฐานการ

จายเงินนานเกินกําหนด

1.กรณีไปราชการ ใหสงใชเงนิยืมภายใน 15 วัน 

นับจากวันที่กลับมาถึง

2.กรณีอื่นๆ ใหสงคืน ภายใน 30 วัน

นับจากวันที่รับเงิน

ผูยืมไมสามารถดําเนินการสงใชเงิน

เหลือจายและบันทึกหลักฐานได

ทันตามกําหนดตามระเบียบการ

เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง 

พ.ศ.2562 ขอ 65

ผูยืมเงิน ตรวจสอบหลักฐานการ

จายใหครบถวน กอนจัดสงให

เจาหนาที่บันทึกขอมูลเบิกจาย 

ผานระบบ 3 มิติ และหากมีเงิน

เหลือจายใหดําเนินการสงคืน

การเงินทันที หลังจากเสร็จส้ิน

โครงการ

**การยืมเงินทดรองจาย สงกอนดําเนินการหรือวันรับเงินอยางนอย 3 วันทําการ



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ ผลกระทบ แนวทางแกไข

2 การเบิกคาใชจายไปราชการ

2.1 คาเบ้ียเล้ียงจํานวนชั่วโมง

ไมครบ

2.2 คาที่พักขาด Folio

2.3 คาพาหนะสวนตัว ไมไดขอ

อนุมัติ

2.4 คาทางดวนเบิกเกินสิทธิ์

ทําใหการเบิกจาย ลาชา 

และจํานวนเงินไม

ถูกตอง ตามอัตราที่

ระเบียบกําหนด

ใชแบบ 8708 ในการเบิกเงิน

2.1 คาเบ้ียเล้ียง 

- ครึ่งวัน (6 ชั่วโมงข้ึนไป) , 1 วัน (12 ชั่วโมงข้ึนไป) 

(หากผูจัดเล้ียงอาหารหัก 1/3)

2.2 คาที่พักตามระเบียบ ใชใบเสร็จรับเงนิของโรงแรมพรอม Folio 

2.3 คาพาหนะ

ในกรณีที่ขอใชรถมหาวิทยาลัยใชใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

และใชใบขอใชรถของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ขอใชรถยนตสวนตัวใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

กม.ละ 4 บาท เทียบกับกรมทางหลวง

2.4 คาทางดวน

เบิกไดตองใชรถยนตของทางราชการเทานั้น และใชใบรับรองแทน

ใบเสร็จ (บก.111)

**การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สงภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีเดินทางกลับจากราชการ**



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ ผลกระทบ แนวทางแกไข

3 การเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรม เอกสารแนบเบิกไม

ครบถวน เอกสารหลักสําหรับประกอบการเบิก ไดแก 

โครงการ ,กําหนดการ ,หนังสือเชิญวิทยากร และใบ

ลงทะเบียนผูเขารวมอบรม รวบรวมใหอยูใน 1 ฏีกา 

ยกเวนแตกรณี มีจายตรงรานคา  

การบันทึกฏีกาหลายฉบับ ทําให

เอกสารประกอบการเบิกมีจํานวน

มากข้ึน และตองสําเนาหลายชุด

กรณีจัดโครงการฝกอบรม 

ควรรวมเอกสารประกอบการเบิก

แนบเพียงครั้งเดียว และบันทึกเบิก

เงินรวมงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน

ยกเวนกรณีมีจายตรงรานคา ตอง

แยกเอกสาร

**การเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรม สงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการจัดฝกอบรม

**หากยืมเงิน สงภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินยืมทดรองจาย



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

กง.1

กง.2

กง.3

ตวัอยา่งคะ



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ ผลกระทบ แนวทางแกไข

4 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

แนบเอกสารไมครบ

ทําใหการเบิกจาย ลาชา และ

ไมปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกจายเงินคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ.2550

เอกสารประกอบการเบิก

- บันทึกขอปฏิบัติงานนอกเวลา/คําส่ังโดยระบุชื่อ

ผูปฏิบัติงาน, ระยะเวลาปฏิบัติงาน

- แบบลงเวลาปฏิบัติงานและมีผูรับรองการปฏิบัติงาน

- หลักฐานการจายเงิน สรุปการปฏิบัติงาน

- รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบภายใน

15 วันนับแตวันที่เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน และสงฎีกาที่งาน

การเงินฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ส้ินสุดการปฏิบัติงาน



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ ผลกระทบ แนวทางแกไข

5 การเบิกคาตอบแทนนักศึกษาท่ีชวย

ปฏิบัติงานราชการ ลงเวลาปฏิบัติงาน

ไมถูกตองและซ้ําซอนกับเวลาเรียน

ทําใหการเบิกจาย ลาชา และ

ไมปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงการคลังที่ กค 

0406.4/ว30 เรื่อง เบิก

จายเงินคาตอบแทนนักเรียน 

นักศึกษาที่ชวยปฏิบัติงาน

ราชการ  ลว.3 เมษายน 

2558

อัตราการเบิกเงินคาตอบแทนคือ       

1. ปฏิบัติงานไมนอยกวา 7 ชั่วโมงตอวัน 

โดยไมรวมเวลาหยุดพัก ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกิน

วันละ 300 บาทตอคน

2. ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่งตอวัน

ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินวันละ 150 บาทตอคน

**ทั้งนี้ไมรวมเวลาพัก**



ขอผิดพลาดที่งานการเงินฯ ตรวจพบ

ปญหาอื่น ๆ ท่ีพบ

งานซอมแซมครุภัณฑ ไมไดระบุหมายเลขครุภัณฑ

ใบสงของชั่วคราว ไมสามารถนํามาเบิกเงินได

ใหใชใบสงของ/ใบแจงหนี้ ตนฉบับ เพื่อปองกันการเบิกซ้ําซอน

หากไมจดทะเบียนการคารานไมสามารถใชชื่อนั้นได ใหใชชื่อเจาของรานและแนบสําเนาบัตรประชาชน 

เพราะการจายเงินจะจายในนามชื่อรานหรือบุคคลที่เปนเจาของรานเทานั้น

ใบเสร็จรับเงินที่เปนสลิป ใหถายเอกสารเพราะตัวอักษรในสลิปจะจางหายไป

คาใชบริการโทรศัพท เบิกไมเปนปจจุบัน 



การตรวจสอบฐานขอ้มูล KTB Corporate Online (เงินนอกงบประมาณ)

ตรวจสอบฐานข้อมูล...ทีเ่วบ็ไซต์งานการเงนิและบัญชี

http://dept.npru.ac.th/finance

แจ้งผู้มสิีทธ์ิรับเงนิ

กรอกแบบรับโอนเงนิ

และนํามาย่ืนทีง่าน

การเงนิฯ

หน่วยงาน

ดาํเนินการจัดทาํ

เอกสารขอเบิกเงนิ

ไม่มข้ีอมูลมข้ีอมูล

ส่งเอกสารเบิกเงนิ

ตามขั้นตอนปกติ



บุคคลภายนอก 

(ร้านค้า/บริษทั/นักศึกษา/        

ผู้ทรง/วทิยากรฯ)

บุคลากรภายใน

แบบแจง้ขอ้มูลการรับโอนเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online



ประชาสัมพนัธ์

เน่ืองจากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีการควบรวมกิจการกบั ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)
ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีออมทรัพยแ์ละบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารฯ

**ตั้งแต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้เลขทีบ่ัญชีเดมิในการทาํรายการได้**

แจ้งหน่วยงาน...ทีม่กีารจดัซ้ือจดัจ้างกบับริษทั/ร้านค้า/บุคคลธรรมดา ทีใ่ช้บัญชีในการรับโอนเงนิค่า
สินค้า/บริการ เป็นบัญชีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

...ให้ประสานกบัเจ้าของบัญชีเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงเลขทีบ่ัญชีใหม่ก่อนนําเอกสารส่งให้ทางงาน
การเงนิฯ เพ่ือลดปัญหาในการทาํรายการโอนเงนิไม่สําเร็จ



แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดสงเอกสารการเบิกจายเงิน



»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á 

àÃ×èÍ§ á¹Ç» Ô̄ºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¹íÒÊ‹§àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂà§Ô¹ ¾.È.2562
ÅíÒ Ñ́º ÃÒÂ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹ ¡íÒË¹´Ê‹§·Õè§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ ÃÐàºÕÂº·ÕèãªŒ

1 ¡ÒÃÂ×Áà§Ô¹·´ÃÍ§ ‹̈ÒÂ  Ê‹§¡‹Í¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×ÍÇÑ¹ÃÑºà§Ô¹

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐàºÕÂºÇ‹Ò Œ́ÇÂËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃ
Â×Áà§Ô¹·´ÃÍ§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä Œ́¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¾.È. 2555

2 ¡ÒÃàºÔ¡¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§
ä»ÃÒª¡ÒÃ  Ê‹§ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·Õè

à Ố¹·Ò§¡ÅÑº¨Ò¡ÃÒª¡ÒÃ
ÃÐàºÕÂº¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ä»
ÃÒª¡ÒÃ

3 ¡ÒÃàºÔ¡¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃ Ñ̈´
½ƒ¡ÍºÃÁ  Ê‹§ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹

ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃ Ñ̈´½ƒ¡ÍºÃÁ

**ËÒ¡Â×Áà§Ô¹ Ê‹§ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹ ¹Ñº
¨Ò¡ÇÑ¹·Õèä Œ́ÃÑºà§Ô¹Â×Á·´ÃÍ§ ‹̈ÒÂ

ÃÐàºÕÂº¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¡ÒÃ
Ñ̈´§Ò¹ áÅÐ»ÃÐªØÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È



ÅíÒ Ñ́º ÃÒÂ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹ ¡íÒË¹´Ê‹§·Õè§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ ÃÐàºÕÂº·ÕèãªŒ

4 ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ  ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ãËŒ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ

·ÃÒºÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·ÕèàÊÃç¨ÊÔé¹
¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹

 Ê‹§ฎÕ¡ÒÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·ÕèàÊÃç¨
ÊÔé¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂà§Ô¹
¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹
¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ
¾.È.2550

5 ¡ÒÃàºÔ¡¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹Í×è¹ 
àª‹¹ ¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃÊÍ¹
à¡Ô¹ÀÒÃÐ§Ò¹ ¤‹ÒµÍºá·¹¼Å§Ò¹
ÇÔªÒ¡ÒÃ à»š¹µŒ¹

 Ê‹§ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃ
» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹

¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á 

àÃ×èÍ§ á¹Ç» Ô̄ºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¹íÒÊ‹§àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂà§Ô¹ ¾.È.2562



ÅíÒ Ñ́º ÃÒÂ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹ ¡íÒË¹´Ê‹§·Õè§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ ÃÐàºÕÂº·ÕèãªŒ

6 ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹·Õè¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
Ñ̈´«×éÍ Ñ̈´ Œ̈Ò§

 Ê‹§ÀÒÂã¹ 20 ÇÑ¹¹Ñºáµ‹ÇÑ¹µÃÇ¨ÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ Ñ̈´ Œ̈Ò§
*ฎÕ¡Òà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹ Ố¹ µÑé§áµ‹ 5,000 ºÒ· 

Ê‹§ฎÕ¡ÒÀÒÂã¹ 20 ÇÑ¹·Õè§Ò¹¾ÑÊ Ǿ¡ÅÒ§ 
*ฎÕ¡ÒËÁÇ´¤‹Ò¤ÃØÀÑ³±� ¤‹Ò·Õè Ố¹ áÅÐ¤‹ÒÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§

Ê‹§ฎÕ¡ÒÀÒÂã¹ 20 ÇÑ¹·Õè§Ò¹¾ÑÊ Ǿ¡ÅÒ§

*§Ò¹¾ÑÊ Ǿ¡ÅÒ§Ê‹§ฎÕ¡Ò·Õè§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ÏÀÒÂã¹ 5 ÇÑ¹

¾Ãº.¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ Ñ̈´ Œ̈Ò§ 

¾.È. 2560

7 ¡ÒÃàºÔ¡¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÍ×è¹ àª‹¹ 
¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ ¤‹Òä¿¿‡Ò 
¤‹Ò»ÃÐ»Ò ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·� 
¤‹ÒÍÔ¹àµÍÃ�à¹çµ ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
à»š¹µŒ¹

 Ê‹§ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèä Œ́ÃÑºãºá Œ̈§Ë¹Õé
ËÃ×ÍäÁ‹à¡Ô¹¡íÒË¹´àÇÅÒãËŒªíÒÃÐË¹Õé

»ÃÐ¡ÒÈÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á 

àÃ×èÍ§ á¹Ç» Ô̄ºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¹íÒÊ‹§àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃàºÔ¡ ‹̈ÒÂà§Ô¹ ¾.È.2562



หัวขอ ซักซอมความเขาใจดานการเงินและบัญชี ประจําปงบประมาณ 2564

สถิติการสงฎีกาเบิกเงิน ปงบประมาณ 2561-2563

ประเภทเงินงบประมาณแผนดิน หนวยนับ (ฎีกา)

ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

2561 237 596 759 1,510 3,102 

2562 403 656 617 1,222 2,898 

2563 308 714 562 1,047 2,631 

ประเภทงบประมาณเงินรายได หนวยนับ (ฎีกา)

ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

2561 714 1,401 1,606 2,755 6,476 

2562 636 1,538 1,542 2,566 6,282 

2563 730 1,596 1,133 1,908 5,367 

ป 2561 ป 2562 ป 2563

ป 2561 ป 2562 ป 2563



หัวขอ ซักซอมความเขาใจดานการเงินและบัญชี ประจําปงบประมาณ 2564

กําหนดการใชงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณแผนดิน

2 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการตัดงบ ปดระบบตัดยอดและอนุมัติการซื้อจาง

3 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายเงินที่งานพัสดุ

กรณีตองทําใบส่ังซื้อ/ส่ังจาง (PO) และรายการคาครุภัณฑ

10 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายเงินที่งานการเงินและบัญชี

งบประมาณเงินรายได

23 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการตัดงบ ปดระบบตัดยอดและอนุมัติการซื้อจาง

24 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายเงินที่งานพัสดุ

กรณีรายการคาครุภัณฑ

31 สิงหาคม 2564 วันสุดทายของการสงเอกสารเบิกจายเงินที่งานการเงินและบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



หัวขอ ซักซอมความเขาใจดานการเงินและบัญชี ประจําปงบประมาณ 2564

ขอทักทวงของ สตง.จากรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจาํป 2563

- ขั้นตอนเปดบัญชีธนาคารสําหรับรับเงินทุนโครงการวิจัย

- ขั้นตอนการรับเงินประเภทรายไดจากการทาํวิจัย



ÁÙÅ¤‹Ò¤ÃØÀÑ³±�·Ò§
ºÑÞªÕ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÃØÀÑ³±�≠



ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ·Õèà»�´
à¾×èÍÃÑº·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â

í̈Ò¹Ç¹ 
267 ºÑÞªÕ

ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ·Õèà»�´
à¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�Í×è¹

í̈Ò¹Ç¹ 
16 ºÑÞªÕ



Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈Â/à Œ̈Ò¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 
Ê‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍµŒ¹àÃ×èÍ§ã¹ÃÐºº e-document 

ãËŒ Ø̧Ã¡ÒÃ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà»�́ ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ
µÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áËÅ‹§·Ø¹

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹à¡çºÃÑ¡ÉÒºÑÞªÕ
à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹á Œ̈§ÊíÒà¹ÒË¹ŒÒºÑÞªÕá¡‹¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â
¼ÙŒÇÔ Ñ̈Â í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´Ê‹§ÊíÒà¹ÒË¹ŒÒ

ºÑÞªÕãËŒá¡‹áËÅ‹§·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â



¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÇÔ Ñ̈Â Ñ̈´·íÒºÑ¹·Ö¡¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒ§Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹à»�´ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà»�́ ºÑÞªÕ
¸¹Ò¤ÒÃáÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹

áËÅ‹§·Ø¹âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹µÃÇ¨ÊÍºáÅÐâÍ¹à§Ô¹à¾×èÍ
Ñ̈´·íÒÇÔ Ñ̈ÂãËŒ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â

¼ÙŒÇÔ Ñ̈Â¢ÍÃËÑÊ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡Í§
¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹áÅÐ Ñ̈´·íÒ Ȭ¡Ò¢ÍàºÔ¡à§Ô¹

á Œ̈§§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
µÃÇ¨ÊÍºáÅÐÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹



Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¡ÒÃ¢ÍâÍ¹à§Ô¹ºÃÔ¡ÒÃ
ÇÔªÒ¡ÒÃà¢ŒÒºÑÞªÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹

àÁ×èÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ä´ŒÃÑºËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ãËŒ§Ò¹

¡ÒÃà§Ô¹µÃÇ¨ÊÍº

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹á¨Œ§àÅ¢·ÕèºÑÞªÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹¡ÒÃ
âÍ¹à§Ô¹µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�á¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§

http://dept.npru.ac.th/finance/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=attach_file_left&slm_id=2789
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จบแล้วจ้า

ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ
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