
แนวปฏบิตักิารเบกิจา่ย 
 

งบเงนิอดุหนนุ  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 



เงนิอดุหนนุ 

หลกัการเบกิจา่ย 
 ๑. จา่ยตามแผนการใชจ้า่ยเงนิ 
 ๒. จา่ยตามใบแจง้หนี ้
 ๓. จา่ยตามหลกัฐานขอเบกิ 
 

๑.เงนิอดุหนนุท ัว่ไป 
 



เงนิอดุหนนุ (ตอ่) 

๒.เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
 

หลกัการเบกิจา่ย 
  ๑. จา่ยตามใบแจง้หนี ้
  ๒. จา่ยตามหลกัฐานขอเบกิ 
 

  



เงนิงบประมาณ 

 - โครงการวจัิย 
 - โครงการบรกิารวชิาการ 
 - รับเงนิอดุหนุนจากหน่วยงาน 
   ภายนอก(เบกิแทน) ระบบ GFMIS 
 - ทนุการศกึษา 
      

 



เงนิรายได ้
 - โครงการวจัิย 
 - โครงการบรกิารวชิาการ 
 - รับเงนิอดุหนุนจากหน่วยงาน 
   ภายนอกโอนเงนิเขา้การเงนิ 
 - ทนุการศกึษา 
 - รายการอืน่ๆ เชน่ IAESTE, 
   คา่บํารงุสมาชกิ 
     

 



เงนิอดุหนนุ 

 

เบกิจากเงนิงบประมาณ 

 



 

 

หลกัการ 
 ๑. คณะทาํเร ือ่งขอเบกิเงนิ ๑๐๐ %                

 

 

 ๒. เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บที.่.คณะ.. 
      รอการตรวจสอบ   

   ๓. กรณีมเีงนิเหลอืจา่ยสง่คนื...กองคลงั 

  

  

งวด ๑ 
๗๐% 

๑. โครงการวจัิย 

งวด ๒ 
๒๐% 

งวด ๓ 
๑๐% 

 



 

โครงการวจิยั (ตอ่) 
   

เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 

 ใบขอเบกิพกัเงนิอดุหนนุเงนิงบประมาณ (สฟ้ีา)         
 สาํเนาเอกสารขอ้มลูการเปิดเผยราคากลาง  
     วงเงนิ งปม.  ต ัง้แต ่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึน้ไป        
 สาํเนาแบบ วจ. ๑       
 สาํเนาแบบ ว-๑ด  (แบบเสนอโครงการวจิยั) 
 สาํเนาสญัญารบัทนุ         
 สาํเนาหนงัสอือนมุตัโิครงการ  

 



๒. โครงการบรกิารวชิาการ 

หลกัการ 
  ๑. คณะทําเร ือ่งขอเบกิเงนิ ตามใบแจง้หนี ้/   
       หลกัฐานการจา่ย 
 
   ๒. เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บที.่...กองคลงั..... 
 
   ๓. คณะสรปุยอดการใชจ้า่ย สง่กองคลงั 
       ของทกุปี 



โครงการบรกิารวชิาการ (ตอ่) 
 

เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 

๑.ใบขอเบกิพกัเงนิอดุหนนุเงนิงบประมาณ(สฟ้ีา) 
๒. หนงัสอืขออนมุตัโิครงการฉบบัจรงิ 
๓. แบบเสนอขอ งปม. (แบบ ง.๗) 
๔. ตารางแผนการปฏบิตังิาน  
     (โครงการฝึกอบรม) 
๕. ใบแจง้หนี ้/หลกัฐานการจา่ย /เอกสาร อืน่ๆ
     



 

 

 

๓. รบัเงนิจากหนว่ยงานภายนอก (เบกิแทน) 
 

๑. คณะทาํเรือ่งขอเบกิเงนิ 100 %          

       

 

๒. เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บที ่..คณะ..รอการตรวจสอบ 

๓. กรณีมเีงนิเหลอืจา่ยสง่คนืกองคลงั 

หมายเหต ุ  เอกสารประกอบการเบกิจา่ยเชน่เดยีวกบัโครงการวจิยั    

 

งวด ๑ 

๗๐% 

งวด ๒ 

๒๐% 

งวด ๓ 

๑๐% 

หลกัการ 



 

เงนิอดุหนนุเบกิจากเงนิงบประมาณ/เงนิรายได ้
 
 

 หลกัการ.. 
๑.การเบกิจา่ยดาํเนนิการโดย...กองคลงั... 

๒.บคุลากรของคณะทีไ่ดร้บัทนุการศกึษาเสนอเรือ่ง 

    โดยผา่นหนว่ยงานคณะ.. มขี ัน้ตอนดงันี ้

    ข ัน้ตอนที ่๑.  เร ือ่งขออนมุตัทินุการศกึษาตลอด    
                         หลกัสตูร 
   มเีอกสารดงันี-้ บนัทกึขออนมุตัทินุตลอดหลกัสตูร 
              -  มตทิีป่ระชุมทีไ่ดร้บัอนมุตัทินุ 
             -  รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 
 

๔.ทนุการศกึษา 



 

ทนุการศกึษา (ตอ่) 

 
ข ัน้ตอนที ่๒.   เร ือ่งขอเบกิเงนิทนุ ตามเทอมการศกึษา 
 
มเีอกสารดงันี ้     -  บนัทกึขอเบกิเงนิทนุการศกึษา 
                  -  สําเนาบนัทกึขออนมุตัทินุตลอดหลกัสตูร 
                        -  สําเนามตทิีป่ระชุมทีไ่ดร้บัอนมุตัทินุ 
                          -  แบบขอรบัทนุการศกึษา 
                          -   ใบสําคญัรบัเงนิ  
                         -   แบบขอรบัเงนิผา่นธนาคาร 
                         -   สําเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร  



 

เงนิอดุหนนุ 
 

เบกิจากเงนิรายได ้
 



 

เงนิอดุหนนุเบกิจากเงนิรายได ้
 
 

หลกัการ 

๑. คณะทาํเรือ่งขอเบกิเงนิ ๑๐๐ %       

          

 

๒. เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บที.่.คณะ..รอการตรวจสอบ 

๓. คณะสรปุยอดการใชจ้า่ย เงนิคงเหลอื   

    กรณีมกีารขอขยาย ..โครงการ  นําสง่ กองคลงั 

    กรณีมเีงนิเหลอืจา่ย สง่เป็น..รายไดก้องทนุเพือ่การวจิยั  
   

 

๑.โครงการวจิยั 

งวด ๑ 

๗๐% 

งวด ๒ 

๒๐% 

งวด ๓ 

๑๐% 



 

 

 

เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 
 ใบขอเบกิพกัเงนิอดุหนนุเงนิรายได ้(สเีหลอืง) 
 สาํเนาเอกสารขอ้มลูการเปิดเผยราคากลาง  
     วงเงนิ งปม. ต ัง้แต ่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึน้ไป        
 สาํเนาแบบ วจ. ๑       
 สาํเนาแบบ ว-๑ด  (แบบเสนอโครงการวจิยั) 
 สาํเนาสญัญารบัทนุ         
 สาํเนาหนงัสอือนมุตัโิครงการ  

 

๑. โครงการวจิยั (ตอ่) 



 

 

๒. โครงการบรกิารวชิาการ 
 

 



เอกสารการเบกิจา่ย 

๑.ใบขอเบกิพกัเงนิอดุหนนุเงนิรายได(้สเีหลอืง) 

๒.หนงัสอืขออนมุตั ิและรายละเอยีดโครงการ 

๓.ใบแจง้หนี/้หลกัฐานการจา่ย/เอกสารอืน่ๆ 

๔.ตารางแผนการปฏบิตังิาน (โครงการ) 

๕.แบบเสนอขอ งปม. (แบบ ง.๗)     

  

 

 

โครงการบรกิารวชิาการ(ตอ่) 
 

 



 
IAESTE , คา่บาํรงุสมาชกิภาพ 

 

หลกัการ 
๑. คณะทาํเรือ่งขอเบกิเงนิตามใบแจง้หนี/้

หลกัฐานการจา่ย 
๒.เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บที.่.กองคลงั.. 
๓. เอกสารประกอบการเบกิจา่ย   
    -  ใบขอเบกิเงนิรายได ้(สขีาว) 

   -   ใบแจง้หนี/้หลกัฐานการจา่ย 



๑.การโครงการวจิยั 
 หลกัการ 

๑. คณะทาํเรือ่งขอเบกิเงนิ ๑๐๐ %  

 

 

๒. เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บทีค่ณะรอการตรวจสอบ 

๓. กรณีมเีงนิเหลอืจา่ย สง่คนืตามเงือ่นไขของหนว่ยงาน 

    ใหเ้งนิอดุหนนุ  

   

เงนิรบัฝาก เงนิอดุหนนุทีไ่ดร้บัเงนิจากหนว่ยงานอืน่ 
โอนเงนิผา่นทางการเงนิ  

งวด ๒ 

๒๐% 

งวด ๓ 

๑๐% 
งวด ๑ 

๗๐% 



 

 

 โครงการวิจัย (ต่อ) 
 

 เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 
 ใบขอเบกิเงนิรบัฝาก (สชีมพ)ู 
 สําเนาเอกสารขอ้มลูการเปิดเผยราคากลาง  
     วงเงนิ งปม. ต ัง้แต ่ ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึน้ไป        
 สําเนาแบบ วจ. ๑       
 สําเนาแบบ ว-๑ด.  (แบบเสนอโครงการวจิยั) 
 สําเนาสญัญารบัทนุ         
 สําเนาหนงัสอือนมุตัโิครงการ  
 สําเนาใบนําฝากเงนิจากหนว่ยงานทีใ่หเ้งนิอดุหนนุ 
     โดยโอนเงนิผา่นทางการเงนิ 

 

 



 

 

๒.อดุหนนุชว่ยเหลอืดาํเนนิการอืน่ 
 

 หลกัการ 

๑.คณะทาํเรือ่งขอเบกิเงนิ ๑๐๐ %   
  

             

 

๒.เอกสารเบกิจา่ยเงนิเก็บทีค่ณะรอการ    

    ตรวจสอบ 

๓. กรณีมเีงนิเหลอืจา่ย  สง่คนืตามเงือ่นไข ของ
หนว่ยงานทีใ่หเ้งนิอดุหนนุ 

   
 

งวด ๒ 

๒๐% 
งวด ๓ 

๑๐% 
งวด ๑ 

๗๐% 



 

 

อุดหนนุช่วยเหลือดาํเนินการอ่ืน (ต่อ) 
 

 เอกสารประกอบการเบกิจา่ย 
 
 ใบขอเบกิเงนิรบัฝาก (สชีมพ)ู 

 สาํเนาเอกสารอนมุตัโิครงการจากหนว่ยงานที่

ใหเ้งนิอดุหนนุ 

 สาํเนาใบนําฝากเงนิจากหนว่ยงานทีใ่หเ้งนิ

อดุหนนุ โดยโอนเงนิผา่นทางการเงนิ 
 



 



งบบคุลากร 

เงนิงบประมาณ 
 เงนิเดอืน ขา้ราชการ 
 คา่จา้งลกูจา้งประจํา 
 เงนิเดอืนขา้ราชการ

บํานาญ   
    บําเหน็จรายเดอืน  
 พนกังานราชการ 
 พนกังานมหาวทิยาลยั 

 

 

เงนิรายได ้
 ลกูจา้งชัว่คราว 



 

การเบกิจา่ย 
 

 

การเบกิเงนิงบบคุลากร...กองคลงัสง่เบกิ 
 ในระบบ GFMIS อยา่งชา้  
   สปัดาหท์ีส่อง...ของเดอืน 

 

(จงึใหห้นว่ยงานสง่เร ือ่งเบกิตรงเวลา) 
 
 

 



 
ปญัหาการเบกิจา่ยงบบคุลากร 
 

กรณีบคุลากรลาออก   
 

หนว่ยงานดาํเนนิการ : 
 
     ๑.แจง้กองคลงัเพือ่งดการเบกิจา่ยเงนิเดอืน/ 
        คา่ตอบแทน /คา่จา้ง 
     ๒.เดอืนตอ่ไปตรวจสอบในระบบ HRM   
 



 
 

 สามารถเบกิคา่ตอบแทน / คา่จา้ง  ๔๕  วนั 
จากมหาวทิยาลยัฯ 

 เบกิจากสํานกังานประกนัสงัคม  ๔๕ วนั 
 แจง้ กองคลงั เพือ่ตรวจสอบการเบกิจา่ย 

กรณีบคุลากรลาคลอด ๙๐ วนั 

 
ปญัหาการเบกิจา่ยงบบคุลากร (ตอ่) 
 



ปีแรก    
     เร ิม่จา้งต ัง้แต ่๑ ตลุาคม  ถงึ  ๑ เมษายน  ปีถดัไป     
      (สิน้สดุสญัญาจา้ง ๓๐ กนัยายน ) นบัระยะเวลาได ้
      ไมน่อ้ยกวา่ ๖ เดอืน 
 

   มสีทิธลิาป่วย 
ไดร้บัคา่จา้งไมเ่กนิ ๘  วนัทาํการ 

 
ปญัหาการเบกิจา่ยงบบคุลากร (ตอ่) 
 

กรณีลาป่วยโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง 



 

กรณีเริม่จา้ง ตัง้แตว่นัที ่๒ เมษายน ถงึ ๓๐ กนัยายน 
 

ไมม่สีทิธไิดรั้บคา่จา้งระหวา่งลาป่วย 

 
ปญัหาการเบกิจา่ยงบบคุลากร (ตอ่) 
 

 
ปญัหาการเบกิจา่ยงบบคุลากร (ตอ่) 
 



ปีตอ่ไป 
   

 เมือ่มคีาํส ัง่จา้งตอ่ในปีที ่สองหรอื ปีตอ่ๆ  
          ไปมสีทิธลิาป่วย 

 โดยไดร้บัคา่จา้งไมเ่กนิ ๑๕  วนัทาํการ 
 

กรณีลาป่วยโดยไมไ่ดร้บัเงนิคา่จา้ง (ตอ่) 



 

 

 

 

  
 
 

จบการนําเสนอ 
 

งานเบกิจา่ย 1 
โดย นางรัชน ี กําเนดิมณี 
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